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1. Znaczenie pytania o naturę i przeznaczenie człowieka
w filozofii

Immanuel Kant zauwa¿y³, ¿e wszystkie problemy filozoficzne sprowadzaj¹ siê mniej lub bardziej bezporednio do pytania o to, czym (kim) jest
cz³owiek. Filozof z Królewca uzna³ na tej podstawie owo pytanie za najwa¿niejsze sporód pytañ filozoficznych. Problem cz³owieka, tzn. jego natury
i przeznaczenia, nale¿y wiêc jego zdaniem przyj¹æ za le¿¹cy w samym centrum
zainteresowañ filozofii jako takiej1.
W wietle dziejów ludzkiej myli trzeba przyznaæ, ¿e poczynione przez
Kanta za³o¿enie jest niezwykle trafne. Nie wszyscy sporód filozofów czyni¹
bowiem cz³owieka bezporednim i centralnym przedmiotem zainteresowania
swojej refleksji. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e poszczególne zagadnienia podejmowane przez filozofów nierozerwalnie wi¹¿¹ siê z kwestiami antropologicznymi. Ponadto proponowane przez mylicieli rozwi¹zania ró¿nych problemów
filozoficznych zawsze skutkuj¹ lub wyp³ywaj¹ z okrelonej wizji ludzkiej natury i przeznaczenia cz³owieka. Trafnoci Kantowskiego spostrze¿enia nie
umniejsza fakt, ¿e wyodrêbnianie antropologii jako samodzielnej dyscypliny
jest w filozofii praktyk¹ stosunkowo niedawn¹. Wszak dopiero na prze³omie
1

Zob. I. Kant, Logika, prze³. A. Banaszkiewicz, Gdañsk 2005, s. 37.
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XIX i XX stulecia uwiadomiono sobie koniecznoæ skonstruowania odrêbnej
filozoficznej dyscypliny powiêconej cz³owiekowi jako takiemu. Owej trafnoci nie nadw¹tla równie¿ krytyczna refleksja nad systemowym miejscem antropologii wród dyscyplin filozoficznych. Chocia¿ antropologia systemowo wyprzedza wiele dyscyplin filozoficznych, takich jak: etyka, estetyka, filozofia
kultury czy te¿ filozofia spo³eczeñstwa, nie jest jednak fundamentaln¹  tzn.
systemowo pierwsz¹  dyscyplin¹ filozoficzn¹. Nale¿y j¹ umieciæ kolejno po
metafizyce i filozofii przyrody2.
Zakres problemów wyznaczonych pytaniem o to, czym (kim) jest cz³owiek, jest z³o¿ony i obszerny. Do najwa¿niejszych zdaj¹ siê nale¿eæ: struktura
bytowa cz³owieka, znaczenie ludzkiej cielesnoci i duchowoci, struktura ludzkiego poznania i dzia³ania, natura kultury, natura ludzkiej wolnoci, cz³owiek
wobec dobra i z³a moralnego, relacja miêdzy cz³owiekiem a spo³ecznoci¹,
znaczenie religii dla bycia cz³owiekiem, cz³owiek jako osoba oraz znaczenie
ludzkiej mierci. Ogromnie bogata jest tak¿e literatura z zakresu antropologii
filozoficznej. Pozycji, w których omawiana jest ogólnie problematyka filozoficzno-antropologiczna b¹d te¿ tylko które sporód jej szczegó³owych zagadnieñ, jest tak wiele, ¿e trudno wymieniæ tutaj nawet najwa¿niejsze3.
2. Współczesna wersja filozoficznego pytania o człowieka

Sporód ogromu zagadnieñ sk³adaj¹cych siê na problematykê filozoficzno-antropologiczn¹ jednym z najczêciej obecnie dyskutowanych wydaje siê
byæ kwestia miejsca cz³owieka w wiecie istot ¿ywych4. Ogromny rozwój
badañ biologicznych, który dokona³ siê w ostatnich dziesiêcioleciach, przyczyni³ siê do zmiany perspektywy spojrzenia na cz³owieka. Coraz czêciej postrzega siê cz³owieka ju¿ nie jako istotê partycypuj¹c¹ w rzeczywistoci nadprzyrodzonej i przekraczaj¹c¹ wiat przyrody, ale tylko jako jeden z wielu jego
elementów, tzn. ca³kowicie i integralnie w niego wtopiony. W ostatnim czasie
2 Zob. art. S. Kamiñskiego Z metafilozofii cz³owieka, który jest metafilozoficznym wprowadzeniem do ksi¹¿ki M.A. Kr¹pca Ja-cz³owiek (Lublin 1991, s. 1125). Zob. równie¿ A. Siemianowski,
Antropologia filozoficzna, Gniezno 2005, s. 3145.
3 Przyk³adowy spis literatury antropologiczno-filozoficznej zob. M.A. Kr¹piec, Ja-cz³owiek,
s. 461492.
4 Nie mam w tym miejscu na myli dyskusji wokó³ biologicznej systematyki wspó³czesnego
cz³owieka, zwanego w biologii cz³owiekiem rozumnym (Homo sapiens). Od strony biologicznej powszechnie cz³owieka rozumnego zalicza siê do królestwa zwierz¹t (Animalia). Przynale¿noæ za do
ni¿szych jednostek systematycznych okrelana jest nastêpuj¹co: 1) typ: strunowce (Chordata); 2) podtyp: krêgowce (Vertebrata); 3) gromada: ssaki (Mammalia); 4) podgromada: ³o¿yskowce (Placentalia);
5) rz¹d: naczelne (Primates); 6) rodzina: cz³owiekowate (Hominoidae); 7) rodzaj: cz³owiek (Homo);
8) gatunek: cz³owiek rozumny (Homo sapiens).
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w³aciwie wszystkie ludzkie fenomeny próbuje siê wyjaniæ poprzez odwo³anie do okrelonej teorii (hipotezy) biologicznej, np.: p³ciowoæ i jej znaczenie,
zdolnoæ do agresji i altruizmu, popadanie w depresjê, mono- i poligamicznoæ, ¿ycie gospodarczo-polityczne, tworzenie nauki i sztuki czy te¿ religijnoæ. Bardzo czêsto uznaje siê, ¿e cz³owiek jakociowo zupe³nie siê nie ró¿ni
od innych istot ¿ywych, a wszelkie ró¿nice maj¹ wy³¹cznie charakter ilociowy. S¹dzi siê przy tym, ¿e istnienie owych ilociowych ró¿nic daje siê
w sposób racjonalnie zadowalaj¹cy wyjaniæ za pomoc¹ teorii ewolucji, której
podstawow¹ tez¹ jest zachodzenie w przyrodzie procesu prowadz¹cego na
przestrzeni wielu pokoleñ do kierunkowych zmian w strukturze wiata o¿ywionego5. Mo¿na siê z wielkim prawdopodobieñstwem spodziewaæ, ¿e równie¿ w XXI w. filozoficzno-antropologiczna refleksja bêdzie sta³a pod znakiem
osi¹gniêæ biologii, która dysponuj¹c coraz nowoczeniejszymi narzêdziami
kszta³towania biologicznego uposa¿enia cz³owieka (np. poprzez modelowanie
5

Za prekursora tego typu mylenia o cz³owieku i wiecie powszechnie uznaje siê K. Darwina
(18091882) (choæ nie mo¿na te¿ zapominaæ o innych badaczach, którzy swoimi pracami po³o¿yli
fundamenty pod teoriê ewolucji, takich jak: G.L. Buffon (17071788), E. Darwin (17311802; dziadek
K. Darwina), J.B. Lamarck (17441829) czy te¿ A.R. Wallace (18231913); niezale¿nie od K. Darwina
sformu³owa³ koncepcjê ewolucji dokonuj¹cej siê poprzez dobór naturalny)). K. Darwin, zw³aszcza
w trzech swoich dzie³ach: O powstawaniu gatunków, O pochodzeniu cz³owieka i O wyrazie uczuæ
u zwierz¹t i ludzi, wskaza³ na wspólny mechanizm ewolucji cz³owieka i innych istot o¿ywionych, a tak¿e
na jego podstawie  nie bez pewnych zreszt¹ w¹tpliwoci i obaw  wywiód³ ludzkoæ z form zwierzêcych. Znaczny wp³yw na ewolucyjne spojrzenie na rzeczywistoæ i miejsce w niej cz³owieka wywar³
równie¿ H. Spencer (18201903), brytyjski filozof i socjolog. W swojej 10-tomowej pracy Program
systemu filozofii syntetycznej da³ on wyk³ad koncepcji, wed³ug której wszystkie zjawiska zachodz¹ce
w wiecie daj¹ siê objaniæ teori¹ ewolucyjnego przekszta³cania siê przyrody. Antropologiczno-filozoficzne koncepcje inspirowane Darwinowsko-Spencerowsk¹ teori¹ ewolucji na prze³omie XIX i XX
stulecia rozwijali m.in.: L.H. Morgan (18181881), T. Huxley (18251895), E. Haeckel (18341919)
oraz L. Hobhouse (18641929). Najbardziej obecnie popularnym przedstawicielem mylenia o cz³owieku i wiecie na sposób Darwinowsko-Spencerowski wydaje siê byæ R. Dawkins (ur. 1941), brytyjski
zoolog, etolog i publicysta. Kwestiê ewolucyjnego wyodrêbnienia siê cz³owieka ze wiata zwierzêcego i
wiele innych z ni¹ zwi¹zanych podejmuje on w licznych publikacjach, m.in.: Bóg urojony, Fenotyp
rozszerzony. Dalekosiê¿ny gen, Rzeka genów, Samolubny gen, lepy zegarmistrz czyli, jak ewolucja
dowodzi, ¿e wiat nie zosta³ zaplanowany i Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieñstwa. W podobnym
duchu wypowiada siê tak¿e J. Diamond (ur. 1937), amerykañski biolog, biogeograf i filozof. W ksi¹¿ce
Trzeci szympans. Ewolucja i przysz³oæ zwierzêcia zwanego cz³owiekiem stara siê uzasadniæ, ¿e cz³owiek
jest jednym z trzech odmian szympansa (dwie pozosta³e to szympans zwyczajny i bonobo) i ods³oniæ
przyczyny, które spowodowa³y, ¿e cz³owiek  bêd¹cy tylko kolejnym du¿ym ssakiem  sta³ siê dominuj¹cym organizmem na Ziemi. W innej swojej publikacji Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich spo³ecznoci J. Diamond próbuje mechanizm biologicznej ewolucji przenieæ równie¿ na procesy rozwoju
ludzkich spo³ecznoci. W Darwinowsko-Spencerowskim sposobie rozumienia natury rzeczywistoci
oraz miejsca cz³owieka w wiecie istot ¿ywych mieci siê tak¿e spucizna K. Lorenza (19031989),
austriackiego lekarza, zoologa i twórcy nowoczesnej etologii. W swoim najbardziej znanym dziele Tak
zwane z³o. Naturalna historia agresji zauwa¿a, ¿e chocia¿ agresja jest zgubna dla poszczególnych
osobników, to jednak stanowi motor procesu ewolucyjnego (a w przypadku cz³owieka równie¿ i kulturowego), poniewa¿ prowadzi do wyselekcjonowania jednostek najbardziej wartociowych.
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ludzkiego materia³u genetycznego) bêdzie chcia³a wyznaczaæ nowe drogi rozwoju ludzkoci6.
Z uwagi na coraz bardziej dominuj¹ce we wspó³czesnej antropologiczno-filozoficznej refleksji redukowanie cz³owieka do istoty o tylko biologicznej
naturze i pochodzeniu, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie wysokie prawdopodobieñstwo utrzymania siê tej tendencji w najbli¿szej przysz³oci, wydaje siê, ¿e owo
pytanie, uznane przez I. Kanta za centralne w filozofii, nale¿a³oby obecnie
nieco przeformu³owaæ. Zmierzenie siê z dominuj¹cym dzi biologicznym rozumieniem cz³owieka domaga siê najpierw odpowiedzi na pytanie: czy cz³owiek
to faktycznie tylko zwierzê, ni¿ refleksji nad tym, czym (kim) jest cz³owiek.
Oczywicie w obydwu przypadkach chodzi o to samo. Poszukiwanie odpowiedzi na pierwsze pytanie jest w jakim sensie równie¿ odpowiedzi¹ na drugie
i odwrotnie. Jednak¿e pierwsze z pytañ ma tê przewagê, ¿e wydaje siê byæ
bardziej bezporednio zwi¹zane z dominuj¹c¹ dzi tendencj¹ redukowania
cz³owieka tylko do istoty zwierzêcej. Ponadto udzielenie na nie zadowalaj¹cej
odpowiedzi zdaje siê nie wymagaæ posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu filozofii oraz wykorzystania skomplikowanego filozoficznego aparatu poznawczo-argumentacyjnego. Wydaje siê, ¿e chc¹c odpowiedzieæ na pytanie:
czy cz³owiek to tylko zwierzê, nie jest od razu konieczne przenoszenie siê
w obszar rozwa¿añ filozoficznych. Mo¿na pozostaæ w przestrzeni dostêpnej
poznawczo naukom przyrodniczym.
Jest oczywiste, ¿e wiat istot ¿ywych jest bardzo rozcz³onkowany i niezwykle z³o¿ony sam w sobie, a cz³owiek zajmuje w nim jedno z miejsc. Chc¹c
wiêc odpowiedzieæ na pytanie: czy cz³owiek to tylko zwierzê, wystarczy przyjrzeæ siê, czy ma on cechy, które jakociowo, a nie tylko ilociowo, odró¿niaj¹
go od innych ¿ywych istot. Jeli oka¿e siê, ¿e cz³owiek takich cech nie ma, to
wydaje siê, ¿e nale¿a³oby go uznaæ tylko za jeden sporód gatunków zwierzêcych. Jeli za owe cechy uda siê odnaleæ, to nale¿a³oby go uznaæ za istotê
jakociowo przekraczaj¹c¹ wiat zwierzêcy.
3. Człowiek jako cielesno-zmysłowa istota żywa

Przy najbardziej ogólnym z mo¿liwych okreleñ cz³owieka jako jednego
z elementów wiata przyrody (wziêtej ³¹cznie martwej i o¿ywionej), nale¿a³oby
bez w¹tpienia powiedzieæ, ¿e jest on istot¹ bêd¹c¹ cia³em7, tzn. postrzegalnym
6 Szersze omówienie zasygnalizowanego tylko problemu swoistego biologicznego zwrotu we
wspó³czesnej antropologiczno-filozoficznej refleksji zob. np. J. Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy
gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji cz³owiek-zwierzê, Lublin 2008, s. 208300.
7 W sensie cis³ym trzeba by raczej powiedzieæ, ¿e cz³owiek jest istot¹ posiadaj¹c¹ cia³o. Na
tym jednak¿e etapie rozwa¿añ nie mogê u¿yæ takiego stwierdzenia, poniewa¿ narazi³bym siê na s³uszny
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zmys³owo bezw³adnym przedmiotem czasowo-przestrzennym, który jest w stanie postawiæ opór fizycznym dzia³aniom innych przedmiotów, a tak¿e oddzia³ywaæ na nie. Podobnie, jak wszystkim innym bytom cielesnym (zarówno martwym, jak i o¿ywionym), tak i ludzkiemu cia³u przys³uguj¹ zatem trzy w³aciwoci: rozci¹g³oæ, ruch i aktywnoæ. Rozci¹g³oæ ka¿dego cia³a oznacza, ¿e
jest ono przestrzennie podzielne (czyli ma swoj¹ d³ugoæ, szerokoæ i wysokoæ) i mo¿na wyznaczyæ jego granice, tzn. odró¿niæ je od innego cia³a.
Wszystkie byty cielesne s¹ te¿ zdolne do poruszania siê, tzn. zmiany swojego
po³o¿enia w czasoprzestrzeni. Ze wzglêdu na tê zdolnoæ mo¿e równie¿ zmieniaæ siê ich rozci¹g³oæ. I w koñcu aktywnoæ bytów cielesnych przejawia siê
w tym, ¿e ka¿dy w okrelony i w³aciwy tylko sobie sposób reaguje na dzia³anie wywierane na niego przez jakie czynniki zewnêtrzne. W sposób podobny
na dane dzia³anie reaguj¹ oczywicie cia³a nale¿¹ce do tego samego gatunku8.
Patrz¹c na cz³owieka jako na istotê bêd¹c¹ cia³em, które ma te same w³aciwoci, co wszystkie inne cia³a (martwe i ¿ywe), mo¿na, id¹c za XVIII-wiecznym
francuskim filozofem J.O. de La Mettrieem (17091751), faktycznie okreliæ go
jako maszynê9. Tak rozumiany cz³owiek jakociowo niczym siê nie ró¿ni od
innych elementów wiata przyrody (wziêtej ³¹cznie martwej i o¿ywionej),
a wszelkie ró¿nice sprowadzaj¹ siê do ró¿nic wy³¹cznie ilociowych. Cz³owiek
jako cia³o podlega bowiem dok³adnie tym samym mechanizmom przyrody, co
inne cia³a. Równie¿ jego fizyczna struktura, czyli poszczególne cz¹stki najg³êbszych poziomów subatomowych, s¹ identyczne. Mo¿na co najwy¿ej mówiæ o ilociowo bardziej lub mniej z³o¿onej strukturze ludzkiego cia³a od innych cia³10.
zarzut, ¿e ju¿ z góry zak³adam, ¿e cz³owiek i jego cia³o nie s¹ tym samym. Innymi s³owy, u¿ycie
sformu³owania posiadaj¹c¹ cia³o równa³oby siê przyjêciu ju¿ z góry za³o¿enia, ¿e cz³owiek nie jest
tylko istot¹ cielesn¹, a tym samym nie jest tylko zwierzêciem.
8 Zob. J. Herbut, Cia³o, w: J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 89.
9 Zob. J.O. de La Mettrie, Cz³owiek  maszyna, t³um. S. Rudniañski, Warszawa 1984.
10 Potwierdzeniem tego, ¿e w skali makro cz³owiek jest cia³em niczym nieró¿ni¹cym siê od
innych cia³ (martwych i ¿ywych), mo¿e byæ chocia¿by spostrze¿enie, ¿e ludzkie cia³o podlega tak samo,
jak one, podstawowym (tzn. trzem) zasadom dynamiki sformu³owanym w 1687 r. przez I. Newtona
(16431727; trzeba tu gwoli cis³oci dopowiedzieæ, ¿e owe zasady s¹ bezwzglêdnie spe³nione tylko
w inercjalnych uk³adach odniesienia; w uk³adach nieinercjalnych s¹ s³uszne dopiero po uwzglêdnieniu
 oprócz si³ rzeczywistych  fikcyjnych si³ bezw³adnoci takich, jak np.: 1) si³a odrodkowa, któr¹
z ³atwoci¹ odczuwa np. pasa¿er gwa³townie zakrêcaj¹cego autobusu b¹d obracaj¹cej siê karuzeli,
czuj¹c, ¿e jest niejako wyrzucany na zewn¹trz; 2) si³a Coriolisa, któr¹ np. wywo³uje ruch obrotowy
Ziemi i która dzia³aj¹c np. na cia³a poruszaj¹ce siê w pobli¿u Ziemi wywo³uje szereg zjawisk, m.in.:
powoduje, ¿e cia³a spadaj¹ce pionowo odchylaj¹ siê (w przybli¿eniu) na wschód, natomiast cia³a poruszaj¹ce siê na powierzchni Ziemi odchylaj¹ siê na: pó³kuli pó³nocnej w prawo, a na po³udniowej w lewo
wzglêdem kierunku ruchu, co prowadzi m.in. do silniejszego podmywania odpowiednich brzegów oraz
niektórych pr¹dów morskich i powietrznych; si³ê Coriolisa uwzglêdnia siê tak¿e np. przy obliczaniu
torów lotów pocisków artyleryjskich i rakiet o du¿ym zasiêgu). Jad¹c np. samochodem i gwa³townie
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Cz³owiek niew¹tpliwie przynale¿y do zbioru cia³ o¿ywionych, czyli takich, które posiadaj¹ wziête ³¹cznie przede wszystkim nastêpuj¹ce zdolnoci
(w³aciwoci): 1) wymiany materii ze rodowiskiem zewnêtrznym; 2) stopniowego wzrastania przy zachowaniu zasadniczej struktury; 3) rozmna¿ania siê;
4) wzglêdnie szybkiego odbierania informacji z zewnêtrznego otoczenia i odpowiedniego reagowania na nie; 5) wykonywania rozmaitych ruchów, w celu
zaspokojenia w³asnych potrzeb11. Tego rodzaju zdolnoci (w³aciwoci) wziêtych ³¹cznie nie wykazuj¹ cia³a nieo¿ywione12.
hamuj¹c, z ³atwoci¹ mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e nasze cia³o zachowuje siê w takiej sytuacji identycznie, jak inne cia³a (martwe i ¿ywe). Równie¿ w skali mikro w ludzkim ciele zachodz¹ dok³adnie te same
procesy chemiczno-fizyczne, które zachodz¹ we wszystkim, co jest cielesne (zarówno martwym, jak
i o¿ywionym). Wszystko, co cielesne (tak samo martwe, jak i o¿ywione), podlega tym samym prawom
chemiczno-fizycznym, poniewa¿ miêdzy materi¹ nieo¿ywion¹ i o¿ywion¹ istnieje pewien nierozerwalny
zwi¹zek (za formy le¿¹ce na pograniczu obydwu uwa¿a siê wirusy). Nie jest mo¿liwe wskazanie cechy
chemiczno-fizycznej, która by³aby w³aciwa materii o¿ywionej i jednoczenie nie wystêpowa³a w wiecie przyrody nieo¿ywionej. W aspekcie fizykalnym materia przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej maj¹
identyczn¹ strukturê. Zob. J. Rayski, Antynomie przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej, zjawisk fizycznych
i psychicznych, w: M. Heller, A. Michalik, J. ¯yciñski (red.), Filozofowaæ w kontekcie nauki, Kraków
1987, s. 224229; A. Bia³as, Struktura materii  aspekt fizykalny, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 909913. Nieco na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e
w ostatnich dekadach wielu badaczy (np. M. Eigen, E. Jantsch i I. Prigogine), maj¹c na uwadze ów
zwi¹zek, dokona³o swoistego redukcjonizmu w biologii. Redukcjonizm ten polega na tym, ¿e w biologii,
g³ównie w celu wyjanienia podstaw ¿ycia, próbuje siê stosowaæ metody badawcze fizyki i chemii.
Chocia¿ takie podejcie pozwoli³o nieco rozjaniæ fenomen ¿ycia biologicznego jako takiego i przypuszczalne jego pocz¹tki, to jednak wielu autorów (np. W.E. Ritter, J. Smuts, L. von Bertalanffy i W. Sedlak)
wskazuje, ¿e kwestii tych nie da siê zadowalaj¹co rozwi¹zaæ tylko na p³aszczynie fizyki i chemii.
Fenomen biologicznego ¿ycia jako takiego wymyka siê fizyce i chemii. Przy redukcjonistycznym podejciu nie da siê m.in. wyjaniæ cech organizmu biologicznego jako ca³oci takich, jak: z³o¿onoæ, ró¿norodnoæ, ca³ociowoæ, hierarchicznoæ, specjalizacja, automatyzacja, wra¿liwoæ, swoboda, plastycznoæ czy te¿ twórczoæ. Zob. A. Lemañska, Zagadnienie redukcjonizmu w biologii wspó³czesnej,
w: G. Bugajak, A. Latawiec (red.), W poszukiwaniu istoty ¿ycia, Warszawa 2005, s. 143155;
W. Strawiñski, Redukcjonistyczny i emergentystyczny obraz wiata, Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu wiata, t. 7 (2008), s. 7079.
11 Warto zauwa¿yæ, ¿e w dotychczasowych badaniach nie uda³o siê póki co odnaleæ w pe³ni
zadowalaj¹cej definicji ¿ycia. Wci¹¿ brakuje powszechnie akceptowanej jej postaci. W dyskusjach nad
istot¹ ¿ycia pojawiaj¹ siê ró¿ne jej okrelenia odzwierciedlaj¹ce najwa¿niejsze szko³y mylenia, które
niegdy istnia³y b¹d obecnie dominuj¹ w naukach przyrodniczych i filozofii. Najbardziej rozpowszechniona (zw³aszcza w naukach przyrodniczych) wydaje siê byæ tzw. zbiorcza definicja ¿ycia. Na podstawie
przede wszystkim wskazanych wy¿ej piêciu w³aciwoci (zdolnoci) cia³a o¿ywionego okrela siê w niej
¿ycie jako proces ci¹g³ego i postêpuj¹cego organizowania siê ca³ociowych, uporz¹dkowanych hierarchicznie, wzglêdnie odosobnionych systemów, które s¹ zdolne m.in. do: samozachowania, przebudowywania siê w czasie zgodnie z regu³ami w³asnego gatunku, rozmna¿ania siê, przystosowywania siê do
otoczenia oraz rozwoju jednostkowego i gatunkowego. Obok zbiorczej definicji ¿ycia we wspó³czesnej dyskusji nad ¿yciem licz¹cymi siê jego okreleniami s¹ takie, jak: 1) genetyczne (¿ycie to system
zdolny do ewolucyjnego rozwoju dziêki doborowi naturalnemu); 2) metaboliczne (cia³o ¿ywe to obiekt
o wyranie zaznaczonych granicach, wymieniaj¹cy czêæ swojej materii ze rodowiskiem zewnêtrznym
i przez przynajmniej pewien czas niezmieniaj¹cy swoich ogólnych w³aciwoci); 3) biochemiczne (molekularno-biologiczne; organizm ¿ywy to uk³ad zawieraj¹cy informacjê odtwarzaln¹ oraz dziedzicznie
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Wyjanienie istnienia owych zdolnoci (w³aciwoci) w przyrodzie o¿ywionej przy jednoczesnym ich braku w przyrodzie nieo¿ywionej jest zagadnieniem niezwykle trudnym13. Wydaje siê, ¿e jednak nie da siê tego dokonaæ,
zakodowan¹ w kwasach nukleinowych  DNA i RNA  a tak¿e zdolny do metabolizmu przez regulacjê
szybkoci procesów chemicznych za pomoc¹ tzw. enzymów); 4) termodynamiczne (¿ycie jest zlokalizowane w obszarach ci¹g³ego wzrostu uporz¹dkowania); 5) bioelektroniczne (o obecnoci ¿ycia stanowi elektromagnetyczna pochodna funkcjonalna, która wynika z kwantowo-mechanicznie zespolonych procesów chemiczno-elektronicznych w organicznej masie pó³przewodników); 6) informatyczne (¿ycie jest postaci¹
przetwarzania informacji). Zob. M. Wnuk, ¯ycie w interpretacji wspó³czesnych teorii przyrodniczo-filozoficznych, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 984985.
12 Interesuj¹ce jest przy tym, ¿e mo¿na niektóre sporód w³aciwoci cia³a o¿ywionego zaobserwowaæ równie¿ w przyrodzie nieo¿ywionej. Poszczególne w³aciwoci przyrody o¿ywionej w cia³ach
nieo¿ywionych zdaj¹ siê jednak nigdy nie wystêpowaæ wszystkie jednoczenie. W przypadku cia³ nieo¿ywionych z regu³y mamy do czynienia tylko z jedn¹ (ewentualnie jak¹ okrelon¹ grup¹) w³aciwoci¹ cia³ ¿ywych, pozosta³ych za wyranie brakuje. Np. zjawisko wzrastania z zachowaniem zasadniczej struktury, a wiêc podobnie, jak u organizmów ¿ywych, obserwuje siê tak¿e u martwych kryszta³ów.
Pozosta³ych natomiast w³aciwoci wiata o¿ywionego kryszta³om nie daje siê zaobserwowaæ (zob. np.
Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stró¿, Krystalografia, Warszawa 2007). Równie¿ w przypadku rozmna¿ania
siê mo¿na by³oby mówiæ, ¿e w przyrodzie nieo¿ywionej wystêpuje proces analogiczny do rozmna¿ania
siê wegetatywnego (przez podzia³, p¹czkowanie, fragmentacjê, wytwarzanie rozmnó¿ek, urwistków,
roz³ogów-bulw, k³¹czy, cebul itp.), które jest w³aciwe niektórym organizmom ¿ywym (wielu rolinom
i ni¿szym zwierzêtom). Chodzi o rozpad promieniotwórczy j¹dra atomowego (ang. fission), polegaj¹cy
na podzieleniu siê j¹dra na dwa b¹d wiêcej porównywalnych co do wielkoci czêci. Promieniotwórczemu rozpadowi j¹dra atomowego te¿ jednak pozosta³ych w³aciwoci przyrody o¿ywionej zdaje siê
brakowaæ (pierwsz¹ reakcjê rozszczepienia j¹dra przeprowadzili w 1938 r. O. Hahn i F. Strassmann, rok
póniej poprawnie j¹ zinterpretowali L. Meitner i O.R. Frisch; zob. np. N.-T.H. Kim-Ngan, Niedoceniony przez komitet Nagrody Nobla udzia³ austriackiej uczonej Lise Meitner w odkryciu rozszczepienia
j¹dra atomowego, Postêpy Techniki J¹drowej 1 (2007), s. 1523). Istnienie pewnych podobieñstw miêdzy
okrelonymi w³aciwociami cia³ o¿ywionych i martwych mo¿e wskazywaæ na logiczno-czasow¹ koniecznoæ wczeniejszego odpowiedniego uporz¹dkowania tych drugich, by mog³y zaistnieæ pierwsze. Skoro
cia³a o¿ywione i nieo¿ywione w okrelonych przypadkach oraz na p³aszczynie struktury fizykalnej
wykazuj¹ pewne podobieñstwa i jednoczenie drugie wydaj¹ siê byæ na ni¿szym poziomie zorganizowania jako pewne ca³oci ni¿ pierwsze, to odpowiednie zorganizowanie wiata przyrody nieo¿ywionej
wydaje siê byæ w jakim sensie (logiczno-czasowym) koniecznym warunkiem pojawienia siê przyrody
o¿ywionej. Dotykam w tym miejscu niezwykle z³o¿onej i trudnej do rozwi¹zania kwestii pocz¹tków
¿ycia i okrelenia fizykalnych warunków, jakie musz¹ (musia³y) zostaæ spe³nione, aby mog³o siê ono
w ogóle pojawiæ w takiej postaci, w jakiej je znamy, tzn. opartej na zwi¹zkach wêglowych. Pojawia siê
te¿ tu pytanie, czy mog¹ istnieæ postaci ¿ycia oparte na innych zwi¹zkach chemicznych, np. krzemowych. Szersze omówienie zasygnalizowanych wy¿ej zagadnieñ i zwi¹zanych z nimi problemów zob.
np. umieszczone w pimie Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu wiata (2010,
t. 8) artyku³y: A. Latawiec, Teoretyczne i metateoretyczne za³o¿enia w teoriach genezy ¿ycia (s. 120131);
D. Sobczyñska, Macierzyñstwo Ziemi. Od antropologii kulturowej do wspó³czesnych teorii biogenezy
(s. 132153); M. Wnuk, Kontrowersje wokó³ krzemowych pocz¹tków ¿ycia (s. 154169); W. £ugowski, Filozoficzne podstawy teorii biogenezy: kontrowersje rzeczywiste i pozorne (s. 170190); J. Meller,
Naturalny czy nienaturalny pocz¹tek ¿ycia cz³owieka? (s. 191199); M. Machinek, Antropologia teologiczna wobec ewolucyjnej koncepcji filogenezy i ontogenezy cz³owieka (s. 200222); L. Kostro, Embriologia i teoria ewolucji dotycz¹ca cz³owieka a antropologia biblijna (s. 223229); A. Dañczak, Spiritus
Vivificans  Bóg wspó³dzia³aj¹cy z twórcz¹ natur¹ (s. 230245).
13 Obecnie koniecznoæ wyjanienia tej ró¿nicy miêdzy wiatem o¿ywionym i nieo¿ywionym
wielu autorów kwestionuje. Poddaj¹ oni w w¹tpliwoæ faktyczne istnienie okrelonych cech, które
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odwo³uj¹c siê tylko do ró¿nicy na poziomie ilociowego zorganizowania obydwu. Ta ró¿nica jawi siê jako jakociowa. Oznacza to, ¿e miêdzy cia³ami
o¿ywionymi i nieo¿ywionymi nie ma p³ynnego (ilociowego) przejcia. Istnieje miêdzy nimi swoisty skok o charakterze jakociowym14.
Na istnienie owego skoku jakociowego pomiêdzy cia³ami nieo¿ywionymi a o¿ywionymi wskazuj¹ specyficzne i ilociowo niesprowadzalne do siebie
nawzajem cechy ich cielesnoci. W przypadku pierwszych mo¿na zauwa¿yæ,
¿e ich cielesnoæ obdarzona jest nastêpuj¹cymi cechami: rozci¹g³oci¹, z³o¿onoci¹, wspó³rozci¹g³oci¹, stawaniem siê, zanikaniem oraz czasowoci¹15.
Cielesnoæ za cia³a o¿ywionego charakteryzuj¹ poni¿sze cechy: kszta³t, budowa organiczna, rodowisko ¿yciowe, rozmna¿anie siê, mieræ oraz czasowoæ
w³asna16. Wprawdzie miêdzy odpowiednimi cechami cielesnoci cia³ nieo¿ywionych i o¿ywionych zachodzi analogia (np. rozci¹g³oæ i kszta³t w jakim
sensie s¹ analogicznymi cechami obydwu rodzajów bytów cielesnych, poniewa¿ odnosz¹ siê do ich przestrzennych wymiarów), jednak¿e nietrudno zauwa¿yæ, ¿e ró¿nica miêdzy nimi nie sprowadza siê tylko do ró¿nicy ilociowej. Ma
raczej charakter jakociowy. I tak kolejno: 1) rozci¹g³oæ cia³a nieo¿ywionego
w ciele o¿ywionym nabiera postaci istoty ¿yj¹cej; 2) podzielnoæ  sens struktury organicznej; 3) wspó³rozci¹g³oæ staje siê pewnym rodowiskiem ¿ycioodró¿niaj¹ przyrodê o¿ywion¹ od nieo¿ywionej. Wskazuj¹ równie¿, ¿e granica miêdzy przyrod¹ o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹ jest tylko umowna, gdy¿ w rzeczywistoci nie istnieje ¿adna istotna (jakociowa)
ró¿nica miêdzy materi¹ o¿ywion¹ i martw¹. Czyni tak np. A. Cashmore, wspó³czesny amerykañski
biolog. Organizmy ¿ywe nazywa on reaktorami biochemicznymi. Zwraca uwagê, ¿e nie ma czego
takiego, jak materia o¿ywiona. Jego zdaniem istniej¹ tylko organizmy ¿ywe razem ze swoimi zjawiskami i procesami ¿yciowymi. Jednak¿e od strony materialnej w ich sk³ad wchodzi ten sam rodzaj
materii, z którym mamy do czynienia w rzeczach martwych. Od strony za funkcjonalnej organizmy
¿ywe podlegaj¹ tym samym mechanizmom i prawom, które panuj¹ w wiecie przyrody nieo¿ywionej.
Zob. A. Szozda, Cz³owiek bezwolny, http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/184664,Czlowiek-bezwolny (23 V 2011).
14 Dobr¹ teori¹ pozwalaj¹c¹ uporz¹dkowaæ wiele bardzo zaawansowanych pojêæ wspó³czesnej
biologii oraz koresponduj¹c¹ z jej rozwojem jest arystotelesowsko-tomistyczna koncepcja struktury bytu
o¿ywionego. Na jej podstawie daje siê sensownie wyjaniæ tê jakociow¹ ró¿nicê miêdzy wiatem
o¿ywionym i nieo¿ywionym. Fundamentem jest tu odró¿nienie miêdzy ca³oci¹ bytow¹, tzw. substancj¹
(sam¹ dan¹ rzecz¹ jako tak¹), a jej cechami, czyli w³aciwociami, które w tej ca³oci mo¿na zaobserwowaæ. Szersze omówienie tych kwestii zob. J. Koszteyn, P. Lenartowicz, Struktura ontyczna bytu ¿ywego
w arystotelizmie, w: P. Jaroszyñski, P. Tarasiewicz, I. Ch³odna, M. Smoleñ-Wawrzusiszyn (red.), Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin 2008, s. 303340.
15 Odpowiednio np. w przypadku pojedynczego kamienia mo¿na by powiedzieæ, ¿e wyró¿nia go
jemu tylko w³aciwy okrelony wymiar, budowa (struktura), miejsce w przestrzeni i s¹siedztwo, dzieje
powstania, przypuszczalny (mo¿liwy) koniec oraz czas istnienia.
16 Np. ka¿dy pies danej rasy ma zbli¿ony kszta³t cia³a, budowê (strukturê) organiczn¹, rodowisko ¿yciowe, rodzi siê z innych psów, mieræ koñczy jego istnienie jako jednostkowego bytu cielesnego
oraz zbli¿on¹ (przewidywaln¹) d³ugoæ ¿ycia z charakterystycznymi dla poszczególnych jego etapów
zachowaniami czy te¿ procesami.
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wym, w którym dokonuj¹ siê wymiana materii, wzrost i rozmna¿anie; 4) stawanie siê ma charakter okrelonego przez gatunek rozmna¿ania siê; 5) zanikanie nabiera znaczenia mierci; 6) istnienie w czasie (czasowoæ) przebiega
wed³ug kolejnych i cile okrelonych gatunkiem etapów, które dziej¹ siê
w miarê jednolicie dla poszczególnych jednostek na wyznaczonym odcinku
czasu, staj¹c siê czasowoci¹ w³asn¹17.
Na tej podstawie nale¿y powiedzieæ, ¿e ka¿de cia³o o¿ywione w stosunku
do cia³a nieo¿ywionego jest w wy¿szym sensie prawdziw¹ jednoci¹ tworz¹c¹
jednostkowy organizm, czyli zharmonizowan¹ i funkcjonaln¹ ca³oæ. Oznacza
to, ¿e niezgodny z prawami w³aciwymi dla okrelonego gatunku podzia³ danego cia³a o¿ywionego zawsze prowadzi do jego zniszczenia (mierci) jako
jednostki18. Istnieniem wiêc cielesnych istot ¿yj¹cych jest ¿ycie, czyli bycie
konkretnym (nie abstrakcyjnym) organizmem19.
Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ refleksjê nad ró¿nicami pomiêdzy cia³ami
nieo¿ywionymi a o¿ywionymi, owo najbardziej ogólne okrelenie cz³owieka
jako cia³o mo¿na teraz nieco doprecyzowaæ. Cz³owieka ze wzglêdu na to, ¿e
przynale¿y do zbioru cia³ o¿ywionych, nale¿y uznaæ za organizm, którego
istnieniem jest ¿ycie.
Wed³ug tradycyjnie przyjêtego podzia³u w ca³ym zakresie cia³ o¿ywionych mo¿na odró¿niæ roliny od zwierz¹t20. Najwa¿niejszymi w³aciwociami
17
18

Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, prze³. J. Zychowicz, Kraków 2008, s. 107109.
Zob. M. Wnuk, Organizm, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7,
Lublin 2006, s. 848850.
19 Wyra¿a to znana Arystotelesowska formu³a: [...] otó¿ istnieæ znaczy dla jestestw ¿ywych to
samo, co ¿yæ, Arystoteles, O duszy, II, 4, 415 b, t³um. P. Siwek, Warszawa 1998, s. 83.
20 W ostatnich dekadach tradycyjny podzia³ w obrêbie przyrody o¿ywionej uleg³ nieznacznym
modyfikacjom. Wydaje siê, ¿e znacz¹co nie zmienia to jednak proponowanego tutaj zasadniczego rozró¿nienia w obszarze przyrody o¿ywionej miêdzy rolinami i zwierzêtami. Tradycyjnie w wiecie rolin
wyró¿niano nastêpuj¹ce typy: 1) bakterie; 2 sinice; 3) wiciowce rolinne; 4 luzowce; 5 okrzemki;
6) sprzê¿nice; 7) brunatnice; 8 krasnorosty; 9) zielenice; 10) porosty; 11) grzyby; 12) mszaki (mchy
i w¹trobowce); 13) paprotki (paprocie, skrzypy i wid³aki); 14) roliny nasienne, czyli kwiatowe (nagonasienne i okrytonasienne, w tym jednolicienne i dwulicienne, najliczniejsze). Pierwszych 11 typów
zaliczano do rolin ni¿szych (plechowców), a tak¿e rolin zarodnikowych, pozosta³e do rolin wy¿szych
(organowców, pêdowców); typy 59 i sinice  do glonów, 1314  do rolin naczyniowych. Ze wzglêdu
na swoistoæ poszczególnych grup, tradycyjnie (dawniej) zaliczanych wspólnie do wielkiego wiata
rolin, wydziela siê je obecnie w osobne królestwa. Nowy podzia³ wiata rolinnego zosta³ zaproponowany w 1971 r. przez amerykañsk¹ biolog L. Margulis (jedna z g³ównych propagatorek tzw. teorii Gai,
wed³ug której ca³a biosfera stanowi samoreguluj¹cy siê superorganizm; zob. np. L. Margulis, Symbiotyczna planeta, t³um. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2000). Od tego czasu jest on niemal powszechnie
przyjêty we wspó³czesnej biologii. Wygl¹da te¿ nieco inaczej ni¿ podzia³ tradycyjny. Jest on nastêpuj¹cy: 1) bakterie i sinice  królestwo Monera; 2) pierwotniaki i glony jednokomórkowe  królestwo
Protista; 3) grzyby i porosty  królestwo grzybów; 4) glony wielokomórkowe, mszaki, paprotniki
i nasienne  królestwo rolin (obejmuje tylko organizmy j¹drowe). Zwierzêta stanowi¹ osobne królestwo. Dzieli siê ono na dwadziecia kilka typów. W królestwie zwierz¹t jednokomórkowym pierwotnia-
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(zdolnociami) jakociowo21 odró¿niaj¹cymi drugie od pierwszych wydaj¹ siê
byæ: zdolnoæ poznawania zmys³owego, emocjonalne ustosunkowywanie siê
do zewnêtrznego wiata oraz zdolnoæ do samoruchu22. W odró¿nieniu od
rolin zwierzêta s¹ w stanie odpowiednio  po pierwsze  zmys³owo odczuwaæ
i postrzegaæ wiat zewnêtrzny, który dziêki temu staje siê w nich jakby wewnêtrznie obecny23. Po drugie, mog¹ ten wiat wewnêtrznie prze¿ywaæ, tzn.
kom (wiciowce, sarkodowe, orzêski  obecnie zaliczane s¹ do królestwa Protista, razem z pierwotniakami i glonami jednokomórkowymi) przeciwstawia siê wielokomórkowce, które dawniej traktowano
jako podkrólestwo zwierz¹t. Do wielokomórkowców nale¿¹ m.in.: g¹bki, jamoch³ony, p³aziñce, wrotki,
obleñce, wstê¿nice, kolcog³owy, piercienice, czu³kowce, stawonogi, miêczaki, szkar³upnie i najwy¿ej
uorganizowane strunowce (g³ówne gromady to: ryby, p³azy, gady, ptaki, ssaki). Zob. Rolina, w: Z³ota
encyklopedia PWN [CD-ROM], Warszawa 2002; Zwierzê, w: ibidem.
21 Interesuj¹ce jest pytanie: czy te¿ od strony biologicznej miêdzy wiatem rolin i wiatem
zwierz¹t istnieje wyrana i nieprzekraczalna granica? Trzeba przyznaæ, ¿e jest niezwykle trudno odpowiedzieæ zadowalaj¹co na to pytanie, o ile w ogóle jest to mo¿liwe. Biologiczne kryteria odró¿niaj¹ce
roliny od zwierz¹t s¹ wzglêdne i tym trudniejsze do ustalenia, im ni¿szego szczebla rozwoju ewolucyjnego dotycz¹ (np. wiciowce, luzowce). W kontekcie powy¿szego pytania warto wspomnieæ te¿
o gatunku limaków Elysia chlorotica z rodziny Elysiidae. Jest to gatunek limaka morskiego, który
wystêpuje wzd³u¿ wschodniego wybrze¿a Ameryki Pó³nocnej (od Nowej Szkocji po Florydê). Swoim
ubarwieniem, budow¹ i sposobem od¿ywiania przypomina rolinê. Potrafi przyswajaæ chloroplasty
i geny rolinne, a tak¿e tak, jak roliny korzystaæ z energii s³onecznej i fotosyntezy. Od d³u¿szego czasu
biolodzy badaj¹ ten prawdziwy fenomen wiata przyrody, który zdaje siê zaprzeczaæ istnieniu na poziomie biologicznym nieprzekraczalnej granicy pomiêdzy wiatem rolin i zwierz¹t. Zob. B.J. Green, W.-Y. Li,
J.R. Manhart, T.C. Fox, E.J. Summer, R.A. Kennedy, S.K. Pierce, M.E. Rumpho, Mollusc-Algal Chloroplast Endosymbiosis. Photosynthesis, Thylakoid Protein Maintenance, and Chloroplast Gene Expression
Continue for Many Months in the Absence of the Algal Nucleus, Plant Physiology 124 (2000), s. 331342
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59147 (26 V 2011)).
22 Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie, s. 111112.
23 Zwykle przez poznanie zmys³owe rozumie siê dowiadczenie unaoczniaj¹ce jak¹ treæ (np.
wygl¹d, zapach, kszta³t czego). W szerszym znaczeniu za zmys³owe uznaje siê ka¿de poznanie
i odczuwanie, w którym bierze udzia³ cia³o. Klasycznie wymienia siê piêæ zmys³ów zewnêtrznych:
wzrok, s³uch, dotyk, smak i wêch. Z uwagi na cielesny charakter poznania zmys³owego mo¿na do nich
dodaæ parê innych, np. poczucie równowagi, ciep³a i wilgoci. Klasycznie przyjmuje siê tak¿e istnienie
zmys³ów wewnêtrznych, np. odpowiadaj¹cych za ból, md³oci, rozkosz i inne wra¿enia cielesne. Wymienia siê tak¿e zmys³y nieprezentuj¹ce ¿adnych jednoznacznie naocznie uchwytnych treci, np. poczucie czasu, umiejscowienia w przestrzeni, ró¿nych nastrojów. I w koñcu klasycznie wyró¿nia siê tzw.
zmys³ wspólny (sensus communis). Odpowiada on ze wewnêtrzne porównanie i syntezê wra¿eñ, które
pochodz¹ z ró¿nych zmys³ów, i za zdolnoæ odniesienia ich do jednego przedmiotu. Mechanizmy, za
pomoc¹ których zwierzêta odbieraj¹ informacje z otoczenia s¹ niezwykle skomplikowane i trudno je
tutaj gruntownie omawiaæ (popularnonaukow¹ prezentacjê wystêpuj¹cych w wiecie zwierz¹t najwa¿niejszych mechanizmów zmys³owego poznania zob. np. B. Stonehouse, E. Bertram, Tajemnice zwierz¹t
 zmys³y, t³um. A. Skrok, ¯ychlin 2010). Bez wzglêdu jednak na stopieñ skomplikowania owych mechanizmów i oczywiste w nich ró¿nice, które s¹ naturalnym nastêpstwem ró¿nic gatunkowych miêdzy
poszczególnymi zwierzêtami, nale¿y powiedzieæ, ¿e wszystkie zwierzêta, oczywicie odpowiednio do
w³asnego gatunku oraz posiadanych zdolnoci (instynktów), odczytuj¹ we wra¿eniu poznawczym to, co
jest im dostarczane przez zmys³y. Celem i sensem poznania zmys³owego jest wiêc przedstawienie
zwierzêciu i wewnêtrzne uobecnienie mu mo¿liwie najdok³adniej zewnêtrznego wiata. Zob. J. Hartman, Zmys³owoæ, zmys³y, w: J. Hartman (red.), S³ownik filozofii, Kraków 2004, s. 257258; M.A. Kr¹piec,
Aestimativa vis (w³adza zmys³owej oceny), w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 7378.
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emocjonalnie ustosunkowywaæ siê do niego poprzez czucie, po¿¹danie czy te¿
d¹¿enie24. I w koñcu po trzecie, w swoim rodowisku ¿yciowym (ekosystemie25) mog¹ siê poruszaæ w sposób w³aciwy danemu gatunkowi. Do okrelonego ruchu sk³ania je poznanie wiata zewnêtrznego oraz zajêcie wobec niego
odpowiedniej postawy emocjonalnej26.
24 Zwierzê, czuj¹c jaki przedmiot, ustosunkowuje siê do niego np. gniewem, odwag¹, rozpacz¹
lub lêkiem. W po¿¹daniu i d¹¿eniu zwierzê kieruje siê bezporednio ku czemu, odpowiednio po¿¹daj¹c
lub d¹¿¹c do tego (np. poprzez zmys³ow¹ mi³oæ) b¹d odrzucaj¹c lub unikaj¹c tego (np. poprzez
zmys³ow¹ nienawiæ). Szersze omówienie tej problematyki wraz ze wskazaniem interesuj¹cych przyk³adów wystêpowania emocji u zwierz¹t zob. np. B.J. Ford, Czuj¹ce istoty. Zmys³y i emocje rolin, zwierz¹t
i mikroorganizmów, prze³. T. Kaleta, Warszawa 1998 (autor tej pozycji, wspó³czesny brytyjski popularyzator nauki, b³êdnie mówi o zdolnoci rolin do emocjonalnego ustosunkowywania siê wobec zewnêtrznego
wiata); J. Komorowska, Zwierzêce emocje, http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799,1380393,1(2,3,4),czasopisma.html (30 V 2011).
25 Przez ekosystem nale¿y rozumieæ wycinek biosfery, który obejmuje wszystkie organizmy
¿ywe na danym obszarze (biocenoza) ³¹cznie z fizycznym rodowiskiem. Owe organizmy ¿ywe i rodowisko fizyczne powi¹zane s¹ ze sob¹ procesami obiegu materii oraz przep³ywu energii. Koncepcjê
ekosystemów jako pierwszy zaproponowa³ A. Tansley (18711955), brytyjski botanik i ekolog. W 1935 r.
postawi³ on postulat odejcia od paradygmatu przeciwstawiania organizmów ¿ywych fizycznemu rodowisku. Zob. J. Banaszak, H. Winiewski, Podstawy ekologii, Bydgoszcz 1999, s. 315.
26 Wzajemny zwi¹zek miêdzy zmys³owym poznawaniem wiata, zajmowaniem na tej podstawie
wobec niego emocjonalnej postawy, uzdolnieniami do odnonych zachowañ oraz czynnociami zmys³owo-ruchowymi okrela siê mianem sensomotoryki (zob. Sensomotoryka, http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2519942 (31 V 2011)). Warto na marginesie zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ w pierwszych dwóch
latach swojego ¿ycia cz³owiek ujawnia coraz bardziej z³o¿one wzory czynnoci intelektualnych, to
jednak wydaj¹ siê one jakociowo nie wykraczaæ poza zwierzêce sensomotoryczne zdolnoci: poznawania zmys³owego, emocjonalnego ustosunkowywania siê do zewnêtrznego wiata i samoruchu. Dopiero
od drugiego roku ¿ycia rozwój cz³owieka nabiera jakociowo innego charakteru ni¿ rozwój zwierz¹t.
Dobr¹ ilustracj¹ mo¿e byæ tutaj porównanie sensomotorycznego rozwoju ludzkich i szympansich niemowl¹t. Mniej wiêcej do drugiego roku ¿ycia ich rozwój przebiega bardzo podobnie, a nawet mo¿na
powiedzieæ, ¿e ma³y szympans lepiej siê porusza i jest sprytniejszy ni¿ ma³e dziecko. Dopiero po drugim
roku ¿ycia rozwój szympansów gwa³townie spowalnia, natomiast rozwój ludzkich dzieci radykalnie
przyspiesza, tzn. cz³owiek coraz wyraniej zaczyna funkcjonowaæ w coraz bardziej niedostêpnym szympansom trybie pojêciowym i przedstawieniowym (zob. np. Wroc³awskie szympansy s¹ jak ludzie, http://
www.otowroclaw.com/news.php?id=62585 (31 V 2011)). Nale¿y dodaæ, ¿e z uwagi na ów swoicie
zwierzêcy wymiar rozwoju cz³owieka w pierwszych dwóch latach ¿ycia, szwajcarski filozof, psycholog
i pedagog J. Piaget (18961980) te pierwsze dwa lata rozwoju cz³owieka s³usznie nazwa³ okresem
sensomotorycznym. Jego zdaniem w pierwszych dwóch latach ¿ycia w cz³owieku rozwijaj¹ siê kolejno: 1) aktywnoæ odruchowa (miesi¹c po urodzeniu); 2) dokonywanie pierwszych odró¿nieñ i koordynacja ruchów (14 miesi¹c); 3) odtwarzanie interesuj¹cych zdarzeñ oraz koordynacja ruchów rêki i oczu
(48 miesi¹c); 4) koordynacja schematów, czyli stosowanie znanych rozwi¹zañ do nowych problemów
i przewidywanie (812 miesi¹c); 5) odkrywanie nowych sposobów dzia³ania, czyli eksperymentowanie
(1218 miesi¹c); 6) reprezentacje umys³owe, czyli wymylanie nowych sposobów dzia³ania poprzez
wewnêtrzne kombinacje. W ujêciu J. Piageta od drugiego roku ¿ycia nastêpnymi, i wydaje siê, ¿e ju¿
coraz bardziej niedostêpnymi zwierzêtom, fazami rozwoju cz³owieka s¹: 1) okres przedoperacyjny (27
rok ¿ycia; cz³owiek dziêki uaktywnieniu wyobrani staje siê coraz bardziej zdolny do umys³owego
reprezentowania zdarzeñ); 2) operacji konkretnych (wiek 711 lat; rozwój operacji logicznych oraz
zdolnoci do pojmowania zwi¹zków przyczynowo-skutkowych); 3) okres operacji formalnych (od 11
roku ¿ycia do koñca; cz³owiek nabywa zdolnoci do rozumowania abstrakcyjnego, tzn. bez odwo³ywania siê do konkretnych przedmiotów i zdarzeñ). Zob. B.J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy
i emocjonalny rozwój dziecka, t³um. M. Babiuch, Warszawa 1998.
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Jakociowe ró¿nice miêdzy zwierzêtami a rolinami mo¿na te¿ zaobserwowaæ na p³aszczynie ich cielesnoci oraz ¿ycia. Zwierzê i rolina s¹ wprawdzie cielesne, ale cielesnoæ w obydwu przypadkach jakociowo kszta³tuje siê
inaczej. Podobnie jest z ¿yciem obydwu. Zarówno zwierzê, jak i rolina s¹
istotami ¿ywymi, tzn. organizmami. Jednak¿e miêdzy sposobami bycia przez
nie konkretnymi zharmonizowanymi i funkcjonalnymi cielesnymi ca³ociami
zachodzi jakociowa ró¿nica.
I tak na p³aszczynie cielesnoci, porównuj¹c kolejno cielesnoæ zwierzêcia i roliny, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e: 1) rozci¹g³oæ cia³a istoty zwierzêcej
nale¿a³oby okreliæ jako formê zamkniêt¹  dziêki takiej formie swej cielesnoci zwierzê jest wzglêdnie niezale¿ne od rodowiska zewnêtrznego; 2) w przypadku roliny mamy do czynienia z otwart¹ form¹  rozci¹g³oæ cia³a roliny
ujawnia jej ca³kowite wydanie na rodowisko zewnêtrzne27; 3) zwierzê w swej
cielesnoci jest nastawione na odbiór zewnêtrznych bodców, na które w sposób okrelony reaguje  dzia³anie zwierzêcia jest w jakim sensie skutkiem
sytuacji, w jakiej w danym momencie siê znalaz³o; 4) rolina natomiast, choæ
w swej cielesnoci te¿ jest zdolna do ruchu, to jednak jest on skutkiem raczej
jej wewnêtrznego ¿ycia ni¿ zewnêtrznej sytuacji28; 5) aktywnoæ cielesna
27 Rozró¿nienie miêdzy zamkniêt¹ i otwart¹ form¹ ¿ycia zaproponowa³ niemiecki filozof i socjolog H. Plessner (18621945). Odwo³uj¹c siê do wyników badañ biologicznych, zauwa¿y³ on, ¿e ka¿d¹
istotê ¿yw¹ charakteryzuje tylko jej w³aciwy sposób odczuwania i prze¿ywania relacji do zewnêtrznego
wiata. W przypadku organizmów zwierzêcych nale¿y mówiæ o zamkniêtej formie, poniewa¿ skupiaj¹
siê one na samych sobie, co sprawia, ¿e zwierzêta zawsze znajduj¹ siê w wiecie. Ich ukierunkowanie
jest do-rodkowe. Roliny z kolei maj¹ otwart¹ formê organizacji, gdy¿ s¹ one bezporednio zale¿ne
od otoczenia i niejako siê z nim stapiaj¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e zdaniem H. Plessnera sposób odczuwania
i prze¿ywania relacji do wiata zewnêtrznego przez cz³owieka jakociowo wykracza poza owo dorodkowe ukierunkowanie zwierz¹t. W przypadku cz³owieka nale¿y mówiæ o od-rodkowym usytuowaniu w wiecie. Cz³owiek dziêki zdolnoci do refleksji jest w stanie ustosunkowaæ siê nie tylko, jak
zwierzêta, do zewnêtrznego wiata, ale równie¿ do samego siebie, co zwierzêtom wydaje siê byæ ju¿
niedostêpne. Zob. H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, BerlinNowy Jork 1975.
28 Cech¹ wszystkich istot ¿ywych jest wra¿liwoæ na zewnêtrzne bodce. O ile zwierzêta s¹
w stanie na okrelone bodce zareagowaæ odnonym ruchem poszczególnych organów, a tak¿e przemieciæ siê jako ca³y organizm, to ju¿ roliny mog¹ w takim przypadku przemieszczaæ wy³¹cznie poszczególne organy. Ruch zwierz¹t jest zwi¹zany ze zmian¹ struktury wyspecjalizowanych bia³ek kurczliwych.
Rozró¿nia siê trzy typy ruchu zwierz¹t: pe³zakowaty, rzêskowy (wiciowy) i miêniowy. Ten ostatni
wystêpuje w narz¹dach wewnêtrznych i jest niezbêdny do prawid³owego ich funkcjonowania. Wystêpuje tak¿e w miêniach szkieletowych, które wraz z koæcem tworz¹ narz¹d ruchu umo¿liwiaj¹cy poruszanie siê organizmu w przestrzeni, a tak¿e czynne oddzia³ywanie na zewnêtrzne otoczenie. U pod³o¿a
ruchu rolin znajduj¹ siê zmiany szybkoci wzrostu (ruchy wzrostowe) lub zmiany turgoru (ruchy
turgorowe; zmiany w kszta³cie i pozycji ca³ej roliny b¹d jej poszczególnych organów) niektórych
komórek, które zachodz¹ pod wp³ywem bodca dzia³aj¹cego kierunkowo (tropizmy) lub bezkierunkowo
(nastie). W przypadku rolin ich wra¿liwoæ na zewnêtrzny bodziec sprowadza siê do zmiany w wewnêtrznej syntezie i transporcie niektórych fitohormonów (hormony rolinne  przekaniki informacji
pierwszego rzêdu), które docieraj¹c do poszczególnych komórek zapocz¹tkowuj¹ w nich okrelone
reakcje modyfikuj¹ce funkcjonowanie, szybkoæ wzrostu oraz przebieg ró¿nicowania siê danych komórek. Zob. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania siê ludzi i zwierz¹t, Warszawa 2007,
s. 267305; S. Lewak, J. Koncewicz, Fizjologia rolin, Warszawa 2009, s. 115174.
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zwierzêcia wyra¿a siê w spontanicznym i wzglêdnie nieprzewidywalnym reagowaniu na zewnêtrzne bodce; 6) z kolei roliny w swoim reagowaniu na
zewnêtrzne bodce s¹ sztywno uwarunkowane specyfik¹ w³asnego gatunku
 ich cielesna aktywnoæ nie nosi na sobie ani znamienia spontanicznoci, ani
te¿ jakiej nieprzewidywalnoci29.
Analizuj¹c za najwa¿niejsze przejawy ¿ycia istoty zmys³owej, mo¿na
zaobserwowaæ, ¿e: 1) wymiana materii z otoczeniem jest poprzedzona wzglêdnie samodzielnym poszukiwaniem po¿ywienia30; 2) doros³e osobniki zwykle
chroni¹ i troszcz¹ siê o m³ode w trakcie ich wzrastania31; 3) rozmna¿anie jest
29 Spontanicznoæ, czyli odruchowa i nieprzemylana reakcja na co, wydaje siê byæ zjawiskiem
typowym dla wiata zwierzêcego (u cz³owieka spontanicznoæ w postaci zbli¿onej do zwierz¹t wystêpuje jedynie w okresie niemowlêctwa) a zupe³nie nieistniej¹cym wród rolin (choæ mo¿na np. u rolin
drapie¿nych  np. dzbanecznik, rosiczka, mucho³ówka, t³ustosz  zaobserwowaæ reakcje, które w swej
strukturze nieco przypominaj¹ spontanicznoæ zwierz¹t; roliny tego rodzaju czêciowo substancje
od¿ywcze czerpi¹ na zwyk³y sposób rolinny, pobieraj¹c z powietrza dwutlenek wêgla i przerabiaj¹c go
na cukry, a czêciowo od¿ywiaj¹ siê schwytanymi organizmami zwierzêcymi, czerpi¹c z ich cia³ azot
 pierwiastek niezbêdny do budowy bia³ka; wykszta³caj¹ specjalne pu³apki, które zamykaj¹ siê odruchowo, reaguj¹c na bodce wywo³ywane przez osiadaj¹ce w nich drobne zwierzêta; zob. Z. Podbielkowski,
B. Sudnik-Wójcikowska, Roliny miêso¿erne  zwane te¿ owado¿ernymi, Warszawa 2003). Zwierzêca
spontaniczna aktywnoæ kierowana jest przede wszystkim przez instynkty (maj¹ je te¿ ludzie, ale s¹ od
nich du¿o bardziej niezale¿ni ni¿ zwierzêta), tzn. jest uwarunkowana genetycznymi zdolnociami do
szeregu ró¿nych rodzajów zachowania siê, które s¹ napêdzane popêdami i którymi steruj¹ okrelone
zewnêtrzne bodce. Instynkty prowadz¹ do skutków koniecznych do ci¹g³oci ¿ycia danego osobnika
lub zachowania istnienia gatunku. Mówi¹c o spontanicznoci dzia³ania zwierz¹t, trzeba mieæ na uwadze,
¿e stosownie do rozwoju ewolucyjnego danego gatunku nak³ada siê na ni¹ swoisty baga¿ dowiadczenia
¿yciowego poszczególnego osobnika. Im wy¿szy ewolucyjny rozwój i wiêksze dowiadczenie ¿yciowe
zwierzêcia, tym w okrelonych sytuacjach spontanicznoæ dzia³ania wydaje siê byæ w jakim sensie
mniejsza, choæ nigdy zupe³nie nie zanika (u cz³owieka wydaje siê, ¿e spontanicznoæ dzia³ania mo¿e
zupe³nie zanikn¹æ, poniewa¿ jest on w stanie ca³kowicie zapanowaæ nas swoim dzia³aniem, np.
w przypadku wiadomej i ca³kowicie wolnie wybranej mierci g³odowej). Chodzi tutaj m.in. o tzw.
odruchy warunkowe, czyli zasób czynnoci nabytych w przeró¿ny sposób (przypadkowo, dziêki naladownictwu, uczeniu siê itd.) przez dan¹ jednostkê w trakcie ¿ycia. Ponadto im zwierzê jest na wy¿szym
stopniu ewolucyjnego rozwoju, tym coraz wiêksz¹ rolê, ni¿ spontaniczne reakcje, w podejmowanej
przez nie aktywnoci odgrywaj¹ zdolnoci do dokonywania wyborów miêdzy dostêpnymi w danym
momencie opcjami dzia³ania (w przypadku cz³owieka owe zdolnoci mo¿na w jakim sensie uznaæ za
dominuj¹ce w procesie podejmowania okrelonej aktywnoci). Omówienie tej problematyki na przyk³adzie
szczurów, gryzoni, ssaków, byd³a domowego, zwierz¹t drapie¿nych i ich ofiar, wiewiórki zwyczajnej, ludzi
i ssaków naczelnych oraz psów zob. np. M. Trojan (red.), Zachowanie siê zwierz¹t, Warszawa 2007.
30 Zwierzêta nale¿y uznaæ za organizmy cudzo¿ywne, poniewa¿ potrzebne zwi¹zki organiczne
zdobywaj¹, od¿ywiaj¹c siê organizmami samo¿ywnymi lub innymi cudzo¿ywnymi. Poszukiwanie po¿ywienia w wiecie zwierzêcym jest niemal zawsze po³¹czone z aktywnoci¹ ruchow¹ i przemieszczaniem
siê danej jednostki. Wród zwierz¹t rozró¿nia siê gatunki zjadaj¹ce: roliny, zwierzêta rolino¿erne,
pokarm mieszany, padlinê lub odchody. Zob. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy, s. 407423.
31 Troska o m³ode osobniki jest w wiecie zwierzêcym tym powszechniejsza, bardziej rozbudowana oraz rozci¹gniêta w czasie, im mamy do czynienia z gatunkiem stoj¹cym na coraz wy¿szym
stopniu ewolucyjnego rozwoju. Opieka nad potomstwem mo¿e mieæ zasadniczo jedn¹ z dwóch form:
poredni¹ lub bezporedni¹ (forma wy¿sza). Troska porednia mo¿e mieæ z kolei postaæ uprzedni¹, gdy
rodzice zapewniaj¹ potomstwu odpowiednie warunki wy³¹cznie do pocz¹tku rozwoju (nie ma ju¿ póniej
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mo¿liwe dziêki mniej lub bardziej wykszta³conej p³ci32, a z p³ciowoci¹
zw³aszcza wród zwierz¹t wy¿szych wi¹¿e siê uzdolnienie do pe³nienia przez
dane osobniki okrelonych funkcji33. Te same przejawy ¿ycia u rolin wygl¹kontaktu dzieci z rodzicami w tym stadium, np. mucha plujka sk³ada swoje jaja w miêsie i póniej siê
w ogóle nie interesuje ani losem jaj, ani te¿ losem swojego potomstwa); b¹d postaæ opieki, w której
rodzice zapewniaj¹ odpowiednie warunki do wyklucia siê i rozwoju na dalszych etapach (np. u pszczó³).
Pocz¹tkiem opieki bezporedniej jest wybranie, a czasem nawet przygotowanie, miejsca wydania na
wiat potomstwa lub z³o¿enia jaj. Ta forma opieki trwa dalej po przyjciu na wiat potomstwa i polega
na bezporednim kontakcie rodziców z dzieæmi (znana g³ównie u ptaków i ssaków, a tak¿e niektórych
ryb, p³azów i gadów). Bogaty opis rozmaitych form opieki rodziców nad swym potomstwem, jakie daj¹
siê zaobserwowaæ w przyrodzie zob. np. V.B. Dröschler, Rodzinne gniazdo. Jak zwierzêta rozwi¹zuj¹
swoje problemy rodzinne, t³um. A. Czapik, Warszawa 1997. Istniej¹ wprawdzie te¿ gatunki zwierz¹t,
wród których zdarza siê, ¿e doros³e osobniki porzucaj¹ b¹d zabijaj¹ swoje potomstwo. Jest to zjawisko
tzw. kronizmu  adekwatnie poredniego i bezporedniego (nazwa nawi¹zuje do imienia pierwszego
boskiego w³adcy wiata  Kronosa  który w mitologii greckiej po³yka³ swoje dzieci bezporednio po
narodzeniu, aby nie byæ pozbawionym w³adzy przez syna, jak g³osi³a przepowiednia jego rodziców
Uranosa i Gai). Kronizm w wiecie zwierz¹t jest jednak zjawiskiem stosunkowo rzadkim i wyj¹tkowym.
W formie poredniej zdarza siê np. u owiec, norek, lisów, uchatek i kalifornijskich wilków; za bezporedniej: mrówek australijskich, turkucia podjadka i lwów. Kronizm jeli siê ju¿ pojawia wród zwierz¹t,
z regu³y jest motywowany dobrem innych osobników i ca³ego gatunku (gdy potomstwa jest np. za du¿o,
doros³y chomik syryjski, aby zapewniæ wy¿ywienie i przestrzeñ ¿yciow¹ innym, jedno b¹d wiêcej
m³odych zabija). Kronizm wpisuje siê w du¿o powszechniejsze zjawisko w wiecie zwierzêcym, jakim
jest kanibalizm, czyli po¿eranie osobników nale¿¹cych do tego samego gatunku. Zjawisko kanibalizmu
jest doæ powszechne wród drapie¿ników. Wystêpuje zw³aszcza w gronie bezkrêgowców. U innych
form pojawia siê z regu³y w okresach przegêszczenia, g³odu i silnego stresu. Szerokie omówienie tej
problematyki zob. np. M.A. Elgar, B.J. Crespi (red.), Cannibalism. Ecology and Evolution Among
Diverse Taxa, Oxford 1992.
32 Rozmna¿anie bezp³ciowe wystêpuje tylko u ni¿szych zwierz¹t (tj. g¹bek, pierwotniaków
i jamoch³onów). Wród zwierz¹t wystêpuje te¿ obojnactwo (np. d¿d¿ownica  u jednego osobnika
obecne s¹ zarówno mêskie, jak i ¿eñskie gruczo³y p³ciowe; limaki  posiadaj¹ gruczo³ obojnaczy
produkuj¹cy jaja i plemniki). W takich przypadkach zaplemnienie jest zazwyczaj krzy¿owe, osobnik jest
zap³adniany przez innego osobnika i jednoczenie sam go zap³adnia. Bardzo rzadko mo¿e u tego rodzaju
zwierz¹t zachodziæ samozaplemnienie. W wiecie zwierz¹t powszechne jest genetyczne uwarunkowanie
p³ci (tzw. chromosomowa determinacja p³ci), tzn. p³eæ danego osobnika bezporednio zale¿y od odpowiedniego uk³adu genów w chromosomach p³ci. Mo¿na jednak wród zwierz¹t zaobserwowaæ tak¿e
rodowiskowe uwarunkowanie p³ci (tzw. fenotypowa determinacja p³ci). Np. w zale¿noci od temperatury otoczenia, natê¿enia wiat³a czy te¿ obecnoci w rodowisku niektórych zwi¹zków chemicznych dana
jednostka mo¿e byæ albo osobnikiem p³ci mêskiej, albo ¿eñskiej (¿ó³wie, niektóre krokodyle, szczetnica). Zob. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy, s. 443465.
33 Samce wielu zwierz¹t (np. ma³p) s¹ nie tylko odpowiedzialne za zap³odnienie samic, ale tak¿e
chroni¹ inne osobniki, a samice nie tylko s¹ zap³adnianie, lecz równie¿ wychowuj¹ potomstwo, ucz¹c je
podstawowych zachowañ. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e p³eæ danego zwierzêcia bezporednio wp³ywa
na sposób jego zachowywania siê w danych sytuacjach, tzn. w podobnych okolicznociach inaczej
zachowuj¹ siê samce, a inaczej samice. Wydaje siê, ¿e mo¿na nawet wprost mówiæ o p³ci mózgu (nie
tylko zwierz¹t, ale te¿ i cz³owieka), poniewa¿ ten w³anie organ jest przede wszystkim odpowiedzialny
za zachowanie siê organizmów zwierzêcych. Interesuj¹ce wyniki da³y np. badania szczurów. Je¿eli tu¿
po narodzeniu zostanie wykastrowany szczurzy samiec, wówczas w sposób swoisty staje siê on szczurz¹
samic¹, poniewa¿ jego póniejsze zachowania okazuj¹ siê byæ typowe dla szczurzych osobników ¿eñskich. Taki szczur jest du¿o mniej agresywny ni¿ niewykastrowane samce i wykazuje sk³onnoci do
czyszczenia i lizania innych szczurów, jak maj¹ to w zwyczaju czyniæ szczurze matki. Im póniej szczur

Pozycja człowieka w przyrodzie – osobliwe zwierzę

37

Studia Warmińskie 48 (2011)

daj¹ jakociowo inaczej: 1) nie ma samodzielnego poszukiwania energii34;
2) brak jakiejkolwiek troski o m³ode osobniki35; 3) ró¿nica p³ci, jeli w ogóle
wystêpuje, to tylko w formie zacz¹tkowej36.
zostanie wykastrowany, tym mniej ¿eñskie s¹ jego zachowania, poniewa¿ im d³u¿ej mózg by³ pod
wp³ywem mêskich hormonów, tym bardziej jego budowa i funkcja odpowiada wzorcowi mêskiemu.
Kiedy za minie pewien krytyczny moment w rozwoju mózgu, w ¿aden sposób dziêki podawaniu
wykastrowanemu zwierzêciu jakichkolwiek dawek mêskich hormonów nie jest ono ju¿ w stanie odzyskaæ mêskiej to¿samoci. Ponadto jeli takiemu szczurowi w wieku dojrza³ym wstrzykniêto ¿eñskie
hormony, wówczas jego seksualne zachowania by³yby takie same, jak u zdrowych szczurzych samic.
Podobnie jest równie¿ z nowonarodzon¹ szczurz¹ samic¹. Je¿eli zostanie ona poddana dzia³aniu mêskich hormonów, bêdzie zachowywa³a siê tak, jak samce: bêdzie bardziej agresywna a jej seksualne
zachowania bêd¹ dok³adnie takie same, jak normalnych samców. Zob. A. Moir, D. Jessel, P³eæ mózgu,
prze³. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa 2007.
34 Wiêkszoæ rolin zalicza siê do organizmów samo¿ywnych, gdy¿ s¹ zdolne do syntetyzowania
w procesie fotosyntezy potrzebnych im zwi¹zków organicznych z prostych substancji nieorganicznych,
tzn. dwutlenku wêgla i wody, w której s¹ rozpuszczone ró¿ne sole mineralne. Niektóre roliny (np.
gatunki z rodzaju szelê¿nik) s¹ natomiast pó³paso¿ytami, poniewa¿ korzystaj¹ z substancji organicznych
wyprodukowanych przez inne gatunki rolin, które nale¿y uznaæ za ich ¿ywicielki. Inne (np. gatunki
z rodzaju jemio³a, zaraza, a tak¿e czêæ storczykowatych: gnienik leny, storzan i ¿³obik) za s¹
bezzieleniowymi paso¿ytami, tzn. nie prowadz¹ fotosyntezy, poniewa¿ nie posiadaj¹ chlorofilu,
a wszystkie substancje potrzebne do ¿ycia czerpi¹ z organizmu ¿ywiciela. Trzeba te¿ mieæ na uwadze
wspomniane nieco wy¿ej roliny drapie¿ne, czyli miêso¿erne (b¹d owado¿erne), które chocia¿ s¹
samo¿ywne, to jednak, poniewa¿ rosn¹ w siedliskach bardzo ubogich w sk³adniki mineralne, w celu
uzupe³nienia potrzebnych substancji pobieraj¹ bia³ko zwierzêce z cia³ chwytanych drobnych zwierz¹t
(g³ównie owadów). Zob. S. Lewak, J. Koncewicz, Fizjologia, s. 36114.
35 Roliny w zasadzie nie maj¹ mo¿liwoci wp³ywania na rozwój m³odych pokoleñ, a co dopiero
troski o nie. Wprawdzie mo¿na zaobserwowaæ w wiecie rolin takie sposoby bezp³ciowego rozmna¿ania, jak przez podzia³ (glony, grzyby), p¹czkowanie (dro¿d¿e) czy te¿ zarodniki (glony, mszaki, paprotniki), kiedy to nowy organizm niejako odrywa siê od macierzystego, gdy jest ju¿ zdolny do wzglêdnie
samodzielnego funkcjonowania. Mo¿na te¿ mówiæ o pewnej ochronie (dziêki np. twardej skorupce
i odpowiednio zmagazynowanym w niej materia³om zapasowym, jak ma to miejsce w przypadku orzechów w³oskich) b¹d swoistym determinowaniu miejsca zakie³kowania i dalszego rozwoju (np. dziêki
odpowiednio ukszta³towanym skrzyde³kom nasiona klonu mog¹ siê przemieszczaæ wraz z podmuchami
wiatru), jakie roliny daj¹ swojemu potomstwu. Mo¿na te¿ dostrzec, ¿e czasami rolinni rodzice
w jakim sensie po swym obumarciu sami staj¹ siê nawozem u¿yniaj¹cym glebê, w której wzrasta ich
potomstwo (roliny jednoroczne takie, jak np. wszystkie zbo¿a, rzepak, s³onecznik, len, wiele warzyw
i liczne gatunki chwastów). Wydaje siê jednak, ¿e w ka¿dym z wymienionych przypadków, jak równie¿
w wielu innych, by³oby zbytnim nadu¿yciem uznanie takiego sposobu przekazywania ¿ycia jako jak¹,
nawet mo¿liwie najbardziej prymitywn¹, formê opieki nad potomstwem jakociowo porównywaln¹ ze
zwierzêcym sposobem troski o m³ode pokolenia. Zob. J. Kreiner, Jak roliny i zwierzêta chroni¹ swoje
potomstwo?, Kraków 1946.
36 Wiêkszoæ gatunków rolin (naczyniowych) jest obup³ciowa, tzn. dwa rodzaje organów
 mêskie, które wytwarzaj¹ tylko py³ek (komórki plemnikowe), oraz ¿eñskie, które zwieraj¹ komórkê
jajow¹  powstaj¹ na jednym osobniku i w jednym kwiecie. Istniej¹ gatunki rozwijaj¹ce kwiaty rozdzielnop³ciowe na tym samym osobniku (roliny jednopienne, np. brzoza, buk, olsza, drzewa szpilkowe).
Nieliczne s¹ roliny, które wytwarzaj¹ mêskie i ¿eñskie kwiaty na ró¿nych osobnikach (roliny dwupienne, np. pokrzywa, szczaw, chmiel, wierzba czy topola). Determinacja p³ci u rolin jednopiennych jest
zazwyczaj fenotypowa  o wytwarzaniu kwiatu jednej z p³ci decyduj¹ czynniki naturalne takie, jak np.
warunki od¿ywiania i procesy fizjologiczne. W przypadku rolin dwupiennych o p³ci decyduj¹ geny
zawarte w chromosomach p³ci. Mimo ¿e u rolin mo¿na mówiæ o istnieniu w takiej b¹d innej postaci
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Na podstawie zarysowanych ró¿nic miêdzy organizmami rolinnymi
a zwierzêcymi i przygl¹daj¹c siê ludzkiemu sposobowi istnienia mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek, tak jak wszystkie roliny i zwierzêta, istnieje jako konkretna cielesna zharmonizowana i funkcjonalna ca³oæ. Od rolin odró¿niaj¹ cz³owieka w³aciwoci, które przys³uguj¹ te¿ zwierzêtom. S¹ to nastêpuj¹ce cechy:
1) zdolnoæ zmys³owego postrzegania zewnêtrznego wiata; 2) umiejêtnoæ
emocjonalnego ustosunkowania siê do niego; 3) mo¿liwoæ poruszania siê we
w³asnym ekosystemie (rodowisku ¿yciowym); 4) wzglêdna niezale¿noæ od
rodowiska zewnêtrznego; 5) w aktywnoci nastawienie wpierw na zmys³owy
odbiór zewnêtrznych bodców; 6) spontaniczne i wzglêdnie nieprzewidywalne
dzia³anie; 7) samodzielne poszukiwanie po¿ywienia; 8) ochrona i troska o potomstwo; 9) p³ciowe rozmna¿anie siê i pe³nienie przez poszczególne p³cie
okrelonych funkcji.
Podsumowuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e rozwa¿ania przeprowadzone w tym
punkcie pozwalaj¹ uznaæ cz³owieka za cielesno-zmys³ow¹ istotê ¿yw¹. Oznacza to, ¿e na p³aszczynie cielesnoci cz³owiek jest zanurzony w wiat przyrody nieo¿ywionej. Kieruj¹ nim te same regu³y, która obowi¹zuj¹ w wiecie cia³
martwych. Cz³owiek jest te¿ istot¹ ¿yw¹, czyli jego cia³o wziête jako pewna
ca³oæ funkcjonuje jako ¿ywy organizm. I w koñcu ludzka cielesnoæ naznaczona jest znamieniem zmys³owoci, co sprawia, ¿e cz³owiek przynale¿y do
wiata istot zwierzêcych.
4. Człowiek na tle gatunków spokrewnionych

Stwierdzenie, ¿e wiat zwierzêcy sam w sobie jest niezmiernie z³o¿ony
i rozcz³onkowany jest w zasadzie truizmem. By siê o tym przekonaæ, wystarczy choæ pobie¿nie przeanalizowaæ biologiczn¹ systematykê zwierz¹t. W swej
z³o¿onoci i rozcz³onkowaniu ów wiat jest jednak tak¿e uporz¹dkowany, tzn.
zjawiska p³ciowoci, wydaje siê, ¿e jest ono jednak w stanie zacz¹tkowym, poniewa¿ dymorfizm p³ciowy (tzn. wystêpowanie w populacji danego gatunku dwóch form  mêskiej i ¿eñskiej  osobników, które
ró¿ni¹ siê od siebie cechami anatomicznymi i fizjologicznymi) jest s³abo zaznaczony. Ponadto u rolin
zwyczajowo mówi siê o p³ciowo-koniugacyjnym (odpowiednie komórki ³¹cz¹ siê w pary, co zapocz¹tkowuje proces powstania zygoty) sposobie przekazywania ¿ycia, natomiast wród zwierz¹t zró¿nicowanie gatunku na p³eæ powoduje zdolnoæ do zachowania, które okrela siê mianem p³ciowo-kopulacyjnego rozmna¿ania siê (co jest m.in. zwi¹zane z losowym doborem gamet, z których ostatecznie
utworzy siê zygota, tzn. poszczególne komórki jajowe danego zwierzêcia  np. ryby  zostaj¹
w sposób losowy zap³odnione poszczególnymi plemnikami, których produkowanych jest o wiele za
du¿o ni¿ potrzeba, a te z plemników, które nie dokona³y zap³odnienia, gin¹). I w koñcu trudno mówiæ, ¿e
w wiecie rolin osobniki ró¿nych p³ci w zbli¿onych okolicznociach zachowuj¹ siê w sposób nieco
inny, co jest bardzo powszechne u zwierz¹t (zw³aszcza wy¿szych). Zob. S. Lewak, J. Koncewicz,
Fizjologia, s. 150162.
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poszczególne gatunki na zasadzie pokrewieñstwa, podobieñstwa budowy czy
te¿ funkcjonowania organizmu, da siê po³¹czyæ w wiêksze grupy takie, jak np.
chocia¿by te najwa¿niejsze: rodzaje, rodziny, rzêdy, gromady, typy czy te¿
podkrólestwa37. Wydaje siê, ¿e w³anie z uwagi na owo uporz¹dkowanie wiata zwierz¹t, chc¹c okreliæ ludzk¹ w nim pozycjê, nale¿y zestawiæ cz³owieka
przede wszystkim z gatunkami, które z cz³owiekiem s¹ najbardziej biologicznie spokrewnione38. Chodzi tutaj oczywicie o ma³py, a w szczególnoci o rodzinê ma³p cz³ekokszta³tnych, czyli o nastêpuj¹ce gatunki: gibon, orangutan,
goryl, szympans i szympans kar³owaty (zwany te¿ bonobo), które wraz z cz³owiekiem nale¿¹ kolejno do rzêdu naczelnych, gromady ssaków, typu strunowców i podkrólestwa tkankowców39.
37 Systematyka organizmów jest dziedzin¹ biologii, która zajmuje siê klasyfikacj¹ organizmów
na podstawie ich cech anatomicznych, biochemicznych, embrionalnych, behawioralnych i innych, a tak¿e analiz¹ stosunków pomiêdzy wyodrêbnionymi w ten sposób jednostkami systematycznymi. Najczêciej przywo³ywan¹ przez biologów systematykê zwierz¹t zob. Systematyka zwierz¹t,
http://www.biolog.pl/content-54.html (6 VI 2011).
38 Warto zauwa¿yæ, ¿e spekulacje na temat miejsca i stosunku cz³owieka do wiata zwierzêcego
maj¹ d³ug¹ tradycjê i siêgaj¹ ju¿ czasów staro¿ytnoci. Zwiêz³e omówienie tej problematyki zob. np.
T. Kaleta, Cz³owiek a zwierzê, http://archiwum.wiz.pl/1996/96023100.asp (9 VI 2011).
39 Badania w ramach biologii molekularnej pokaza³y, ¿e na p³aszczynie genetycznej cz³owiek
jest o wiele bardziej spokrewniony z dwoma gatunkami szympansów ni¿ z orangutanem i gorylem.
Oznacza to, ¿e biologicznie wykazuje z nimi najbli¿sze pokrewieñstwo, tzn. nie tyle od nich siê wywodzi, co ma raczej wspólnego z nimi przodka. Ró¿nice w budowie DNA miêdzy obydwoma gatunkami
szympansów a cz³owiekiem kszta³tuj¹ siê na poziomie 12% (dla porównania: ró¿nice miêdzy ludmi
wynosz¹ ok. 0.10.5%). Najnowsze odkrycia ujawni³y, ¿e wa¿niejszy od samej budowy DNA jest
sposób a tak¿e d³ugoæ, w jakiej odpowiednio cz³owiek i szympansy u¿ywaj¹ okrelonych genów. Przy
takim spojrzeniu cz³owiek od szympansów ró¿ni siê aktywnoci¹ ok. tysi¹ca genów, co oznacza, ¿e
ró¿nice miêdzy ludmi a szympansami s¹ ju¿ parokrotnie wy¿sze, gdy¿ siêgaj¹ rzêdu 45% (ocenia siê,
¿e genom cz³owieka zawiera ok. 2025 tys. genów). O ró¿nym sposobie i d³ugoci u¿ywania przez
cz³owieka w stosunku do szympansów okrelonych genów decyduje ok. 90 bia³ek, które przy³¹czaj¹c siê
do odpowiednich fragmentów DNA modyfikuj¹ ich dzia³anie. Oznacza to, ¿e np. okrelone geny, steruj¹c w odpowiedni sposób przemian¹ materii i transportem bia³ek, umo¿liwiaj¹ ludzkiemu organizmowi
zapewnienie mózgowi du¿o wiêkszej iloci energii ni¿ ma to miejsce u ma³p, a tak¿e du¿o d³u¿sz¹
i wiêksz¹ plastycznoæ mózgu ludzkiego ni¿ szympansiego. Mózg cz³owieka jest wskutek tego o wiele
bardziej i d³u¿ej plastyczny ni¿ mózg szympansów. Ludzki mózg zdolnoæ do nasi¹kania wra¿eniami
i dowiadczeniami zachowuje w zasadzie a¿ do mierci cz³owieka. Mózg szympansów z kolei sztywnieje znacznie wczeniej od ludzkiego, bo ju¿ kilka miesiêcy po urodzeniu, co sprawia, ¿e jest w wiêkszej
mierze sterowany przez instynkty ni¿ nabyte dowiadczenie. Znaczna ró¿nica miêdzy cz³owiekiem
a szympansami uwidacznia siê tak¿e, gdy wemie siê pod uwagê proteom (ang. protein component of
the genome), czyli zestaw bia³ek wystêpuj¹cych w organizmie, tkance, komórce lub przedziale komórkowym. Szacuje siê, ¿e w proteomie ludzkiego organizmu jest ich ok. 400 tys. Wydaje siê, ¿e liczba
bia³ek, którymi cz³owiek ró¿ni siê od szympansów musi siê mieciæ gdzie pomiêdzy 32% a 58%. Zob.
P.P. Stêpieñ, Ci¹g³oæ czy moment  rozwa¿ania genetyka, w: G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Kontrowersje wokó³ pocz¹tków cz³owieka, Katowice 2007, s. 2326; Cz³owieka i szympansa ró¿ni aktywnoæ
genów, http://www.rmf24.pl/nauka/news-czlowieka-i-szympansa-rozni-aktywnosc-genow,nId,76209
(07 VI 2011); B. Kastory, Prosty przepis na cz³owieka, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/
prosty-przepis-na-czlowieka,62271,1 (2) (7 VI 2011); J. Sroka, Genetyczna odleg³oæ pomiêdzy cz³owiekiem a szympansem, http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/courses01/sroka.html (7 VI 2011).
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Nie jest ³atwo, a byæ mo¿e jest to niemo¿liwe, dokonaæ gruntownego
zestawienia cz³owieka z gatunkami biologicznie z nim najbardziej spokrewnionymi. Poni¿sze zestawienie z pewnoci¹ nie bêdzie wiêc pozbawione braków
i uproszczeñ. wiadom tego, spróbujê jednak ukazaæ wybrane cechy cz³owieka, zestawiaj¹c je z odpowiednimi cechami ma³p cz³ekokszta³tnych b¹d te¿
ssaków, kolejno na trzech p³aszczyznach: 1) anatomiczno-morfologicznej; 2) ontogenetycznej; 3) behawioralnej40. Skupiê siê przy tym wy³¹cznie na cechach,
które wydaj¹ siê wyranie (jakociowo?) odró¿niaæ cz³owieka od zwierz¹t41.
A. Osobliwości anatomiczno-morfologiczne człowieka42

Pierwszoplanow¹ anatomiczno-morfologiczn¹ cech¹ cz³owieka wyranie
odró¿niaj¹c¹ go od ma³p jest jego szkielet. W odniesieniu do ma³piego szkieletu ludzki szkielet wziêty jako pewna ca³oæ wykazuje istotne ró¿nice. Odzwierciedlaj¹ one przede wszystkim zdolnoæ cz³owieka do przyjêcia postawy wyprostowanej, która jest dla niego postaw¹ ca³kowicie normaln¹. Ma³py oczywicie te¿ s¹ w stanie tak¹ postawê przyj¹æ, jednak nie jest to w ich przypadku
40 Wybór tych w³anie perspektyw jest podyktowany tym, ¿e mieszcz¹ siê one w szeroko pojêtym projekcie antropologii biologicznej, tzn. odpowiadaj¹ owemu sygnalizowanemu wczeniej biologicznemu nachyleniu we wspó³czesnej refleksji nad cz³owiekiem. Pozwalaj¹ tak¿e na sumaryczne zestawienie okrelonych biologicznych cech cz³owieka i porównanie ich z odpowiednimi w³aciwociami
zwierz¹t. Zob. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, prze³. W. Szymona, Kraków
2006, s. 2223.
41 Cz³owiek i ma³py cz³ekokszta³tne posiadaj¹ oczywicie ca³y szereg cech, które s¹ im w mniejszym b¹d wiêkszym stopniu wspólne. Najwa¿niejszymi wydaj¹ siê byæ: 1) chwytne d³onie; 2) piêciopalczasta d³oñ i paznokcie; 3) taki sam uk³ad zêbów (w ka¿dej po³owie szczêki znajduj¹ siê dwa
siekacze, jeden kie³, dwa przedtrzonowce i trzy trzonowce); 4) ¿ycie w zbiorowoci i naturalna sk³onnoæ do pomagania innym przedstawicielom w³asnego gatunku; 5) wzmiankowany ju¿ bardzo wysoki
poziom podobieñstw genetycznych; 6) wzrok skierowany do przodu; 7) podobne w³aciwoci biochemiczne krwi; 8) zredukowany (b¹d jego zupe³ny brak) i niechwytny ogon; 9) silny rozwój mózgu;
10) podobne rozmieszczenie oraz budowa narz¹dów wewnêtrznych; 11) jedna para sutków; 12) dobrze
rozwiniête zmys³y, mimika twarzy i gestykulacja r¹k; 13) zbli¿ona d³ugoæ cyklu p³ciowego (2838 dni);
14) wystêpowanie cyklu menstruacyjnego u samic; 15) zbli¿ona d³ugoæ trwania ci¹¿y; 16) d³ugie
uzale¿nienie m³odych od matki; 17) troskliwa opieka nad potomstwem. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w³anie
istnienie tych a tak¿e wielu innych cech, które s¹ w okrelonym stopniu wspólne ludziom i ma³pom, jest
dla wielu autorów podstaw¹, na której opieraj¹ przekonanie o ewolucyjnym (tzn. stopniowym i pozbawionym skoków jakociowych) wywodzeniu siê wspó³czesnego cz³owieka od ma³p cz³ekokszta³tnych. Zob.
np. R. McKie, Ma³polud. Opowieæ o ewolucji cz³owieka, t³um. A.J. Tomaszewski, Warszawa 2001.
42 Wymienione osobliwoci wydaj¹ siê byæ najistotniejszymi anatomiczno-morfologicznymi
w³aciwociami cz³owieka, które odró¿niaj¹ go od wiata zwierzêcego. Nie wyczerpuj¹ jednak w ca³oci
zbioru anatomiczno-morfologicznych cech w³aciwych tylko cz³owiekowi. Wiêcej na temat zarówno
ró¿nic, jak i anatomiczno-morfologicznych podobieñstw cz³owieka z innymi ¿ywymi organizmami zob.
np. A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Teilband 1, w: K.-S. von Rehberg (red.),
Arnold-Gehlen-Gesamtausgabe, Bd. 3, Frankfurt am Main 1993, s. 95148; K. Goertller, Morphologische
Sonderstellung des Menschen im Reich der Lebensformen auf der Erde, w: H.-S. Gadamer, P. Vogler (red.),
Neue Anthropologie, Bd. 2, Stuttgart 1972, s. 215257.
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postawa normalna, tzn. ich szkielet uniemo¿liwia im jej przyjêcie w jakim
znacz¹co d³ugim czasie43 .
Wród poszczególnych cech ludzkiego szkieletu, które wyranie odró¿niaj¹
go od szkieletu ma³piego i umo¿liwiaj¹ cz³owiekowi przyjmowanie postawy wyprostowanej jako jemu w³aciwej, znajduj¹ siê m.in.: 1) esowaty  tzn. podwójnie
wygiêty  krêgos³up przystaj¹cy do dolnej czêci g³owy; 2) krótka, szeroka i mniej
wyprostowana miednica; 3) stawy biodrowy i kolanowy niemal ca³kowicie proste;
4) sklepiona i rzeczywista stopa; 5) koñczyny przednie uwolnione od funkcji
lokomotorycznej. Odpowiednie cechy szkieletu ma³piego przestawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 1) ³ukowaty  tzn. pojedynczo wygiêty  krêgos³up przystaj¹cy do tylnej
czêci g³owy; 2) w¹ska, d³uga i prawie prosta miednica; 3) zakrzywione stawy
biodrowy i kolanowy; 4) brak rzeczywistej w pe³ni wysklepionej stopy, tzn. ma³py
biegn¹c opieraj¹ siê tylko na zewnêtrznej krawêdzi swoich stóp; 5) w zasadzie posiadanie czterech r¹k, które pe³ni¹ g³ównie funkcje lokomotoryczne44.
Kolejn¹ anatomiczno-morfologiczn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ wyranie cz³owieka od ma³p s¹ kszta³t i funkcja rêki. W przypadku cz³owieka jest ona
wysoko wyspecjalizowanym narzêdziem, które równie dobrze nadaje siê do
mocnego chwytania przedmiotów, jak i wykonywania niezmiernie precyzyjnych czynnoci. Natomiast rêce ma³p s¹ w³aciwie tylko wyd³u¿onym uchwytem z ma³ym i nieznacznie odchylonym kciukiem45.
Nastêpn¹ ludzk¹ osobliwoci¹ jest niepowtarzalny w wiecie zwierz¹t
kszta³t czaski i umiejscowienie w niej oczu. W porównaniu ze zwierzêtami
ludzka twarz jest najbardziej sp³aszczona, a stereoskopiczne oczy s¹ wyranie
wysuniête ku przodowi46. Wskutek tego cz³owiek ma wprawdzie znacznie
wê¿sze pole widzenia ni¿ wiele zwierz¹t, ale takie ukszta³towanie twarzy
i usytuowanie oczu daje mo¿liwoæ doæ precyzyjnego okrelenia odleg³oci
43 W odró¿nieniu od ma³p przyjêcie postawy wyprostowanej nie wymaga od cz³owieka du¿ego
wysi³ku miêniowego. Ma³py (a tak¿e inne zwierzêta, np. tresowany koñ czy pies) wprawdzie s¹
w stanie równie¿ przyj¹æ postawê wyprostowan¹, ale jest ona dla nich wyj¹tkowo mêcz¹ca, poniewa¿,
bêd¹c nienaturaln¹, wymaga znacznego wysi³ku miêni. Wszelkie odchylenia od postawy wyprostowanej nie s¹ dla cz³owieka czym naturalnym i nale¿y je traktowaæ jako wady. Szerokie omówienie
uwarunkowañ, korzyci i ograniczeñ (odnonie do poszczególnych elementów ludzkiej anatomii) wyp³ywaj¹cych dla cz³owieka z naturalnej mu postawy wyprostowanej, a tak¿e jej wad oraz ich korygowania
zob. np. J. Ko³odziej, K. Ko³odziej, I. Mimola, Postawa cia³a, jej wady i korekcja, Rzeszów 2004.
44 Pogl¹dowe przedstawienie, z mo¿liwoci¹ interaktywnego porównawczego zestawiania,
szkieletu cz³owieka i innych ssaków naczelnych zob. np. Eskeletons  The University of Texas at Austin,
http://www.eskeletons.org (10 VI 2011).
45 Zob. A. Salza, Ewolucja cz³owieka. Atlasy naukowe, t³um. L. Augustyn, Szczecin 1992, s. 14.
46 Zestawienie czaszki cz³owieka wspó³czesnego na tle czaszek innych hominidów (inaczej:
cz³owiekowate; rodzina ssaków nale¿¹ca do naczelnych, która obejmuje cz³owieka wspó³czesnego oraz
kopalne istoty przedludzkie i praludzkie, m.in.: australopiteki, pitekantropy i cz³owieka neandertalskiego; dzi reprezentowana tylko przez jeden gatunek Homo sapiens), zob. np. Comparison of all skulls,
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/compare.html (10 VI 2011).
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danego przedmiotu i uzdatnia do widzenia przestrzennego. Dziêki temu cz³owiek mo¿e swobodnie pos³ugiwaæ siê rêkoma. Ta za swoista wspó³praca r¹k
ze stereoskopicznymi oczami sprawia, ¿e w ¿yciu cz³owieka du¿o wiêksze
znaczenie odgrywaj¹ zmys³y wzroku, który wyranie jest zmys³em dominuj¹cym, i dotyku ni¿ wêchu47, smaku czy te¿ s³uchu48. W porównaniu ze zwierzêtami cz³owieka nale¿y jednak mimo wszystko uznaæ za istotê zmys³owo upoledzon¹49, tzn. organizmy zwierzêce oprócz podstawowych piêciu zmys³ów
(wzroku, dotyku, wêchu, smaku i s³uchu) czêsto dysponuj¹ innymi zmys³ami
(np. elektrycznym, magnetycznym, zmys³em odczuwania poziomu wilgoci czy
te¿ cinienia powietrza) oraz odbieraj¹ okrelone bodce w sposób bardziej
subtelny. Oznacza to, ¿e zwierzêta s¹ w stanie zareagowaæ na konkretne zmiany w otoczeniu, których cz³owiek w ogóle nawet nie zarejestruje50.
Ponadto ca³y zespó³ organów s³u¿¹cych do wydawania g³osu umo¿liwia
cz³owiekowi o wiele bardziej ni¿ u zwierz¹t zró¿nicowane i niezbêdne dla
ludzkiej mowy wydawanie dwiêków. Zwierzêtom organy wydawania dwiêku umo¿liwiaj¹ jedynie jak¹ formê mniej lub bardziej zaawansowanej komunikacji, która sprowadza siê w zasadzie tylko do przekazywania informacji zwi¹zanych z poszukiwaniem po¿ywienia, rozmna¿aniem i ochron¹ przed okrelonymi
zagro¿eniami. Ludzkie organy mowy s¹ za na tyle rozwiniête, ¿e umo¿liwiaj¹
cz³owiekowi pos³ugiwanie siê mow¹ we w³aciwym tego s³owa znaczeniu51.
47

Warto zauwa¿yæ, ¿e na podstawie ostatnich badañ nale¿y przyznaæ wêchowi znacznie wiêksz¹
rolê w ludzkim ¿yciu ni¿ dot¹d przypisywano. Niemniej jednak wydaje siê, ¿e i tak ma on o wiele mniejsze
znacznie dla cz³owieka ni¿ wzrok i zwi¹zany z nim dotyk. Cz³owiek jest przede wszystkim wzrokowcem.
Zob. A. Marchlewska-Koj, Wêch w ¿yciu cz³owieka, http://www.if-pan.krakow.pl/ptp/6.html (10 VI 2011).
48 Interesuj¹ce jest przy tym, ¿e jeli cz³owiek z jakich powodów utraci w ogóle lub w znacznej
czêci zdolnoæ do pos³ugiwania siê swoim dominuj¹cym zmys³em wzroku czy te¿ go wcale od urodzenia nie ma b¹d ma go w postaci niewystarczaj¹cej, inne zmys³y (zw³aszcza s³uch i dotyk) w jakim
wymiarze przejmuj¹ rolê wzroku (zast¹pienie obiektywnie istniej¹cych lub subiektywnie odczuwalnych
braków w funkcjonowaniu jednych zmys³ów przez wzmo¿on¹ aktywnoæ innych okrela siê mianem
kompensacji zmys³ów). Cz³owiek nawet pozbawiony wzroku mo¿e prowadziæ wówczas wzglêdnie 
oczywicie z jak¹ pomoc¹ innych ludzi i po przeprowadzeniu odpowiedniej rehabilitacji  samodzielne
¿ycie. Zdolnoæ kompensacji zmys³ów nie jest tylko ludzk¹ w³aciwoci¹. Jest do tego zdolne w mniejszym b¹d wiêkszym stopniu ka¿de zwierzê. Zob. J. Kuczyñska-Kwapisz (red.), Rehabilitacja niewidomych i s³abo widz¹cych. Tendencje wspó³czesne, Warszawa 1996.
49 Mo¿na by nawet powiedzieæ wiêcej, ¿e jeli chodzi o ogólne anatomiczno-morfologiczne
dopasowanie siê do natury, cz³owiek w porównaniu ze zwierzêtami ujawnia wiêcej braków ni¿ doskona³oci. Jako zwierzêcy gatunek z tego te¿ powodu dawno ju¿ powinien by³ przestaæ istnieæ. Cz³owiek nie
posiada ani stosownego do klimatu ow³osienia, ani rozwiniêtych organów obrony czy te¿ zdobywania
³upu. Zob. M.A. Kr¹piec, Ja-cz³owiek, s. 59.
50 Np. omiornice odczuwaj¹ wra¿enia smakowe ok. sto razy precyzyjniej ni¿ ludzie, psy maj¹
zmys³ wêchu blisko tysi¹ckrotnie wra¿liwszy od ludzkiego, a delfiny dysponuj¹ o siedemset razy wiêksz¹
liczb¹ wiat³oczu³ych komórek ni¿ zawiera siê w oku cz³owieka. Omówienie fizjologii zmys³ów cz³owieka
i zwierz¹t wraz z licznymi ilustruj¹cymi j¹ interesuj¹cymi przyk³adami zob. np. V.B. Dröscher, wiat
zmys³ów, t³um. B. Witkowska, Warszawa 1971.
51 Zob. M. Kuckenburg, Pierwsze s³owo. Narodziny mowy i pisma, prze³. B. Nowacki, Warszawa
2006, s. 3274.
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Cz³owiek nie posiada k³ów obronnych, a tak¿e w stosunku do innych
ssaków ma wzglêdnie s³abo rozwiniêt¹ muskulaturê szczêk. W jakim sensie
rekompensuje mu to zdolnoæ r¹k do przenoszenia przedmiotów i pos³ugiwania siê broni¹ czy te¿ narzêdziami, którymi mo¿e rozdrabniaæ pokarm. Czo³o
u cz³owieka nie pe³ni, tak jak u zwierz¹t, funkcji nasady silnych ¿waczy. Cz³owiek posiada te¿ du¿o l¿ejsz¹, a przy tym równie¿ wiêksz¹ w stosunku do wagi
i wielkoci cia³a, ni¿ ma to miejsce u zwierz¹t, mózgoczaszkê, w której mieci
siê stosunkowo olbrzymi mózg52.
I w koñcu choæ cz³owiek w stosunku do ma³p nie posiada ¿adnych nowych czêci mózgu, to jednak umo¿liwiaj¹ca wy¿sze funkcje duchowe kora
mózgowa jest u niego o wiele silniej rozwiniêta ni¿ filogenetycznie starsze
partie mózgu: ródmó¿d¿e, mó¿d¿ek i pieñ mózgu. Z anatomiczno-morfologicznego punktu widzenia najmniejsze ró¿nice zachodz¹ miêdzy struktur¹ mózgu cz³owieka i szympansów. Nie s¹ one a¿ tak znaczne, aby wyranie rzuca³y
siê w oczy. Jednak¿e z uwagi na specyfikê zachowañ cz³owieka i szympansów,
która jest ewidentnie odmienna, wydaje siê, ¿e jej uzasadnienia nale¿y szukaæ
w funkcjach i budowie ich mózgów53.
B. Ontogenetyczna wyjątkowość człowieka

Kluczow¹ cezur¹ w procesie ¿yciowym ka¿dej istoty zwierzêcej s¹ narodziny, czyli opuszczenie organizmu matki b¹d wyklucie siê z jaja i zakoñczenie tym samym embrionalno-p³odowego, a rozpoczêcie wzglêdnie samodzielnego okresu ¿ycia. U poszczególnych gatunków zwierz¹t mo¿na zaobserwowaæ, ¿e im wy¿szy jest stopieñ ich ewolucyjnego rozwoju, tym d³u¿ej w danym przypadku trwaj¹ okres ci¹¿y czy te¿ rozwój w jaju. Jest to szczególnie
zauwa¿alne u wy¿szych ssaków54. Tymczasem wydaje siê, ¿e cz³owiek rodzi
siê jakby zbyt wczenie. Okres ci¹¿y, który odpowiada³by stopniowi jego roz52 Graficzne przedstawienie stosunku ciê¿aru mózgu do ciê¿aru cia³a wybranych krêgowców,
w tym te¿ niektórych ma³p oraz cz³owieka, zob. np. H.J. Jerison, Paleoneurology. The study of brain
endocasts of extinct vertebrates, http://brainmuseum.org/Evolution/paleo/index.html (10 VI 2011).
53 Zob. S. Dehaene, J.-R. Duhamel, M.D. Hauser, G. Rizzolatti (red.), From Monkey Brain to
Human Brain, Cambridge-Massachusetts 2005.
54 Mówi¹c dok³adniej, czas trwania inkubacji lub ci¹¿y jest na ogó³ skorelowany z wielkoci¹
osobników danego gatunku, np. u kur inkubacja trwa ok. 22 dni, kaczek  2135 dni, ci¹¿a u myszy trwa
1931 dni, lisów  5163 dni, kotów  5269 dni, psów  5371 dni, kóz  136160 dni, krów  ok. 280
dni, koni  329345 dni, s³oni  510730 dni. Ci¹¿a u ma³p w zale¿noci od gatunku rozci¹ga siê na
okres od ok. 140 do blisko 270 dni. U ma³p cz³ekokszta³tnych czas trwania ci¹¿y przedstawia siê
nastêpuj¹co: u gibonów  ok. 210 dni, szympansów  ok. 230 dni, goryli  ok. 250 dni, orangutanów
 ok. 270 dni. Zob. Gestation, Incubation, and Longevity of Selected Animals, http://www.infoplease.com/ipa/A0004723.html (11 VI 2011); Atlasy zwierz¹t, http://zwierzeta.ekologia.pl (11 VI 2011).
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woju, winien trwaæ ok. 2122 miesiêcy, a trwa  jak wiadomo  tylko ok.
9 miesiêcy (tzn. 40 tygodni  280 dni)55.
W wiecie zwierz¹t mo¿na zauwa¿yæ, ¿e rodz¹ siê one jako w zasadzie
gotowe do samodzielnego ¿ycia, tzn. s¹ ju¿ na tyle dojrza³e, ¿e w stosunkowo
krótkim czasie mog¹ zacz¹æ w miarê samodzielnie funkcjonowaæ. Owa gotowoæ jest tym powszechniejsza i nastêpuje tym szybciej po narodzeniu, im
zwierzê znajduje siê na ni¿szym poziomie rozwoju ewolucyjnego. Ponadto
niemal u wszystkich zwierz¹t wraz z koñcem okresu embrionalno-p³odowego
tempo trwaj¹cego nadal osobniczego rozwoju znacznie siê zmniejsza56. Cz³owiek natomiast rodzi siê jako istota ca³kowicie bezradna. Bez d³ugotrwa³ej
i intensywnej opieki ze strony innych dojrza³ych ju¿ ludzi nie jest w stanie
prze¿yæ. Co wa¿niejsze, dojrzewanie jego nerwowo-miêniowej organizacji
z niezmienion¹ szybkoci¹ trwa jeszcze przez blisko jeden rok po urodzeniu.
Pierwszy rok ¿ycia cz³owieka mo¿na by wiêc nazwaæ swoistym pozamacicznym rokiem embrionalno-p³odowym57.
Zwierzêta decyduj¹c¹ plastyczn¹ fazê swojej nerwowo-miêniowej organizacji prze¿ywaj¹ w ciele matki b¹d w jaju. Tam w³anie powstaje solidna
konstrukcja funkcjonowania zwierzêcego organizmu oparta na instynktach,
która po narodzeniu zasadniczo ju¿ siê nie zmienia58. Jeli za chodzi o cz³owieka daje siê zauwa¿yæ, ¿e kszta³towanie siê nerwowo-miêniowej struktury
55
56

Zob. G. Haeffner, Wprowadzenie, s. 24.
Przedstawione wy¿ej ujêcie rozwoju zwierz¹t jest oczywicie bardzo uproszczone. Wiele
zwierz¹t, aby w ogóle prze¿yæ, przez pewien czas musi pozostaæ pod opiek¹ rodziców (np. m³ode
mrówkojada wielkiego jest karmione mlekiem matki przez 6 miesiêcy i dopiero po dwóch latach osi¹ga
samodzielnoæ; podobnie d³ugo s¹ karmione mlekiem m³ode rysia euroazjatyckiego, osi¹gaj¹ one samodzielnoæ przed up³ywem pierwszego roku ¿ycia; m³ode tygrysy do samodzielnego ¿ycia, ale w towarzystwie matki, zdolne s¹ ju¿ 8 tygodni po narodzeniu siê; u gibonów, goryli, orangutanów i szympansów
m³ode pozostaj¹ w bardzo bliskim kontakcie z matk¹ przez kilkanacie miesiêcy, a luniejsza opieka
rodziców nad potomstwem trwa nawet do kilku lat). Wiêcej na temat rozwoju embrionalno-p³odowego
zwierz¹t i osi¹gania przez nie dojrza³oci zob. np. M. Sussman, Wzrost i rozwój zwierz¹t, t³um.
J. Michejda, Warszawa 1967; A. Le Moigne, Biologia rozwoju, prze³. J. Moraczewski, Warszawa 1999;
R.M. Twyman, Biologia rozwoju. Krótkie wyk³ady, t³um. J. Klag, Warszawa 2005; C. Jura, J. Klag (red.),
Podstawy embriologii zwierz¹t i cz³owieka, t. 12, Warszawa 2005.
57 Propozycjê, ¿e rozwój embrionalno-p³odowy w przypadku cz³owieka rozci¹ga siê tak¿e na
pierwszy rok ¿ycia po urodzeniu, jako pierwszy przedstawi³ szwajcarski biolog A. Portmann (18971982).
Okreli³ on ten rok mianem extrauterines Frühjahr (pozamaciczny rok embrionalno-p³odowy). Zob.
A. Portmann, Zoologie und das neue Bild vom Menschen. Biologische Fragmente zu einer Lehre vom
Menschen, Hamburg 1956, s. 6880.
58 Ju¿ w trakcie rozwoju embrionalno-p³odowego u zwierz¹t kszta³tuj¹ siê mechanizmy zachowañ agonistycznych (instynktownych), które s¹ reakcj¹ na pojawienie siê w pobli¿u innego osobnika.
Do takich zachowañ zalicza siê m.in.: agresjê, ucieczkê, akinezê (pozostawanie w ca³kowitym bezruchu), przyjmowanie postawy gro¿enia lub postawy imponuj¹cej, pozê uleg³oci wobec silniejszego
osobnika czy te¿ czyszczenie cia³a. Systematyczne przedstawienie aktualnej wiedzy na temat powstawania i funkcjonowania fizjologicznych mechanizmów, które le¿¹ u podstaw zachowania siê zwierz¹t
(i ludzi) zob. np. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy, s. 379406, 424442.
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jego organizmu odbywa siê nie tylko w trakcie embrionalno-p³odowego rozwoju, ale przez jaki czas (blisko kilkanacie miesiêcy) z ogromn¹ intensywnoci¹  zupe³nie niespotykan¹ w wiecie zwierzêcym  trwa równie¿ po narodzeniu. Z regu³y od 9 do 11 miesi¹ca ¿ycia u ludzkiego niemowlêcia kszta³tuj¹
siê np. jednoczenie trzy istotne rysy ludzkiej egzystencji: pos³ugiwanie siê
narzêdziami, specyficzna mowa oraz wyprostowana postawa. Ich pojawienie
siê jest mo¿liwe tylko dziêki temu, ¿e w okrelonym momencie po narodzeniu
odpowiedniej dojrza³oci nabra³a struktura nerwowo-miêniowa ludzkiego organizmu59. W okresie niezdolnoci m³odego cz³owieka do prowadzenia samodzielnego ¿ycia na jego rozwój oprócz czynników dziedziczno-naturalnych
ogromny wp³yw ma tak¿e d¹¿enie do naladowania innych ludzi, co sprawia,
¿e poszczególny cz³owiek zawsze dojrzewa w zastanym kulturowo-spo³ecznym klimacie60.
W odniesieniu do zwierz¹t na przestrzeni ca³ego rozwoju osobniczego
mo¿na te¿ mówiæ o ludzkiej retardacji biologicznej, czyli znacznym zwolnieniu tempa rozwoju danego organizmu. Ujawnia siê ona zw³aszcza wówczas,
gdy zostanie wziêta pod uwagê proporcjonalna d³ugoæ ¿ycia po utracie zdolnoci rozrodczych u zwierz¹t i cz³owieka. Zwierzêta po przekwitniêciu w zasadzie stosunkowo szybko zdychaj¹. Cz³owiek z kolei mo¿e jeszcze d³ugo ¿yæ
aktywnie i owocnie61.
C. Specyficzna struktura ludzkich zachowań

Wyj¹tkowoæ cz³owieka w wiecie organizmów o¿ywionych ujawnia siê
jeszcze wyraniej, ni¿ ma to miejsce w przypadku przedstawionych wy¿ej
dwóch p³aszczyzn: anatomiczno-morfologicznej i ontogenetycznej, w struktu59 Zob. T. Hellbrügge, J.H. von Wimpffen, Pierwsze 365 dni ¿ycia dziecka, t³um. K. Ko³odziej,
Warszawa 1992.
60 Warto podkreliæ, ¿e w kontekcie kulturowo-spo³ecznym cz³owiek nie tylko dojrzewa, przechodz¹c od stanu niesamodzielnoci do wzglêdnej samodzielnoci, ale ca³e jego ¿ycie i rozwój  od
samego pocz¹tku do koñca  s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z kulturowo-spo³ecznymi uwarunkowaniami.
Zob. np. A. Brzeziñska, Spo³eczna psychologia rozwoju, Warszawa 2010.
61 Zwierzêta koñcz¹ ¿ycie stosunkowo szybko po naturalnym utraceniu zdolnoci do rozmna¿ania siê. U najbardziej rozwiniêtych mieræ nastêpuje mniej wiêcej rok po przekwitniêciu (np. szympans,
lew, wilk). Statystycznie wspó³czesne za kobiety maj¹ szansê (w znacznej mierze dziêki odpowiedniej
opiece medyczno-socjalnej) aktywnie i owocnie ¿yæ jeszcze blisko 35 lat, a nawet i wiêcej, po przekwitniêciu, które nastêpuje w wieku ok. 55 lat. Mo¿na na tej podstawie powiedzieæ, ¿e zwierzêta w jakim
sensie ¿yj¹ tylko po to, aby siê rozmna¿aæ. Natomiast sensu ludzkiego ¿ycia nie da siê zredukowaæ
wy³¹cznie do zachowywania biologicznego istnienia gatunku, poniewa¿ u cz³owieka naturalna utrata
zdolnoci do rozmna¿ania siê w zasadzie nie pokrywa siê z koñcem ¿ycia. Graficzne przedstawienie
ludzkiej retardacji rozwojowej na tle retardacji lemurów, makaków, gibonów i szympansów zob. np.
Cechy, które pozwalaj¹ wyró¿niæ cz³owieka jako osobny gatunek (species), http://antopologia.site90.net/
czlowiekgatunek.html (12 VI 2011).
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rze ludzkich zachowañ. O ile we wczeniejszych dwóch obszarach mo¿na
by³oby wskazywaæ, ¿e poszczególne elementy ró¿ni¹ce cz³owieka i zwierzêta
jako jednak do siebie przystaj¹, gdy¿ s¹ tylko ilociowe62, o tyle na p³aszczynie behawioralnej pojawiaj¹ siê ró¿nice, które wyranie nabieraj¹ charakteru jakociowego. W strukturze ludzkich zachowañ pojawiaj¹ siê elementy,
których pró¿no szukaæ w wiecie zwierz¹t63.
Zwierzêce zachowania w poszczególnych sytuacjach nie s¹ ca³kowicie
ró¿ne, ale od pocz¹tku s¹ okrelone w sposób charakterystyczny dla danego
gatunku. Okrelenie to mo¿e byæ ca³kowite (np. u jednokomórkowców a nawet
owadów) lub znaczne (np. u wy¿szych ssaków). Zwierzêta w swoim dzia³aniu
zawsze s¹ uwarunkowane zarówno w³asn¹ jednostkow¹ korzyci¹, jak równie¿
korzyci¹ ca³ego gatunku. Ich reakcje s¹ oparte na wrodzonych schematach,
tzn. zwierzêta zasadniczo wiedz¹, jak w danej sytuacji maj¹ zareagowaæ i co
jest korzystne zarówno dla nich samych, jak i ca³ego gatunku. U wy¿szych
krêgowców zauwa¿alny jest wp³yw czynników niewrodzonych takich, jak:
utrwalanie relacji (np. relacja matkadziecko) oraz ró¿norakie formy uczenia
siê (np. przypadkowe a korzystne zachowania s¹ powtarzane, naladowanie
innych osobników). Im wy¿szy stopieñ rozwoju, tym mniejsza sztywnoæ
zachowañ instynktownych i wiêkszego znaczenia nabieraj¹ procesy uczenia
siê. Jednak zachowania, których zwierzêta ucz¹ siê naj³atwiej, s¹ w znacznej
mierze determinowane przez instynkty w³aciwe danemu gatunkowi. Oznacza
to, ¿e ka¿de zwierzê w swoim dzia³aniu przejawia swoist¹ kombinacjê zacho62 Np. ró¿nica w d³ugoci trwania ci¹¿y u cz³owieka i poszczególnych zwierz¹t czy te¿ kszta³t
i budowa ich szkieletu w gruncie rzeczy s¹ ró¿nicami ilociowymi, poniewa¿ dadz¹ siê w jaki sposób
zmierzyæ i liczbowo wyraziæ.
63 Przeprowadzone w ostatnich dekadach badania w ramach biologicznych nauk behawioralnych
(m.in. w psychologii porównawczej, ekologii behawioralnej i psychologii ewolucyjnej), pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e miêdzy zachowaniami cz³owieka i zwierz¹t, w szczególnoci ma³p cz³ekokszta³tnych,
oprócz wyranych jakociowych ró¿nic istniej¹ równie¿ pewne homologie  np.: 1) ludzka ciekawoæ,
która le¿y u fundamentów powstania nauki, wydaje siê byæ pokrewna zwierzêcemu popêdowi badawczemu; 2) ludzka sk³onnoæ do prowadzenia wojen jako odpowiada zwierzêcej agresywnoci; 3) zarówno cz³owiek, jak i zwierzê czuje siê i zachowuje bardziej pewnie w rodowisku lepiej sobie znanym;
4) cz³owiek przywi¹zuje siê do miejsc, zw³aszcza domu rodzinnego, natomiast wiele sporód zwierz¹t
ma sta³e miejsce zamieszkania; 5) cz³owiek i wy¿sze zwierzêta s¹ istotami hierarchicznymi, tzn. ranga
danego osobnika w grupie zwykle ronie z wiekiem i bywa jako wyra¿ana, np. poprzez proporcjonalny
dystans osobisty. Niew¹tpliwe istnienie owej homologii oznacza to, ¿e wiele sporód ludzkich zachowañ
wydaje siê mieæ jakociowe odpowiedniki w wiecie zwierzêcym. Wysuwa siê na tej podstawie hipotezê, ¿e owe jakociowe ró¿nice miêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami nale¿y traktowaæ jako emergentyczne
(od emergencji) skoki na tle ci¹g³oci. Innymi s³owy s¹dzi siê, ¿e podczas wzrostu poziomu organizacji prostszych elementów  charakterystycznych dla wiata zwierzêcego  wynurzy³y siê nowe jakoci,
które s¹ w³aciwe ludzkiemu dzia³ania, a nie s¹ ju¿ zauwa¿alne wród zwierz¹t. Wiêcej na ten temat
zob. np. J.A. Chmurzyñski, Etopsychiczne granice miêdzy zwierzêtami a cz³owiekiem, w: G. Bugajak,
J. Tomczyk (red.), Kontrowersje, s. 2742.
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wañ wyuczonych i wrodzonych. Przy czym od tych ostatnich nigdy nie jest
w stanie siê uwolniæ64.
Ludzkie zachowania okrelaj¹ inne przymioty. Zachowanie cz³owieka
jest bardziej uwarunkowane uczeniem siê na podstawie tradycji i w³asnego
rozumienia siê ni¿ sztywnymi instynktami (jak ma to miejsce u zwierz¹t), które
w ludzk¹ biologiê s¹ wpisane65. Poszczególne dzia³ania i instynkty cz³owieka
s¹ ze sob¹ cile powi¹zane i mog¹ siê wzajemnie modyfikowaæ, tzn. te same
zachowania, odmiennie ni¿ u zwierz¹t, u ludzi mog¹ mieæ inn¹ przyczynê
i inny cel66, a tak¿e te same potrzeby (popêdy) cz³owiek, inaczej ni¿ zwierzêta,
mo¿e wiadomie zaspokajaæ w ca³kowicie odmienny sposób67. Równie¿ aktywnoæ seksualna cz³owieka jest w znacznie mniejszym stopniu ni¿ wród
zwierz¹t zale¿na od rytmów rui68. W mniej lub bardziej atematycznym dzia³a64 Szerokie omówienie tej problematyki zob. np. T. Kaleta, Zachowanie siê zwierz¹t. Zarys
problematyki, Warszawa 2007.
65 Najlepiej to widaæ na przyk³adzie od¿ywiania siê cz³owieka. Jedna z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, potrzeba od¿ywiania siê (nierozerwanie zwi¹zana z instynktem samozachowawczym) mo¿e byæ i faktycznie jest zaspokajana przez ludzi w ró¿ny sposób. Przyk³adowo w jednych
kulturach ludzie zwyczajowo jedz¹ dane pokarmy (np. wieprzowina jest jednym z podstawowych rodzajów miês, które spo¿ywaj¹ Polacy), a w innych ich zupe³nie nie spo¿ywaj¹ (np. ¯ydzi i muzu³manie
w ogóle nie jedz¹ wieprzowiny), i to nie z tego powodu, ¿e nie s¹ smaczne czy te¿ s¹ niezdrowe, ale
z uwagi np. na tradycjê narodow¹ b¹d przepisy religijne (jak to ma miejsce np. w przypadku ¯ydów
i muzu³manów), która na owe pokarmy nak³ada swoiste tabu. Na powszechne uwarunkowanie ludzkiego
zachowania bardziej czynnikami kulturowymi ni¿ instynktowymi zdaje siê wskazywaæ m.in. fakt, ¿e
zjawisko tzw. tabu pokarmowego jest bardzo typowym fenomenem ludzkiego wiata. Omówienie tego
zjawiska i ró¿nych jego postaci zob. np. S. Wilke, Die verspeiste Esskultur. Nahrung und Nahrungstabus, Marburg 2005.
66 Np. dany cz³owiek spo¿ywaj¹c posi³ek raz mo¿e czyniæ to tylko i wy³¹cznie w celu zaspokojenia g³odu, innym razem mo¿e kierowaæ siê chêci¹ odczucia niezwyk³ej przyjemnoci ze skosztowania
kulinarnie wykwintnej potrawy, a jeszcze innym razem jedzenie mo¿e byæ jedynie dodatkiem do rodzinnego czy te¿ towarzyskiego spotkania, których zasadniczym celem nie tyle jest spo¿ycie posi³ku, co
nawi¹zanie lub pog³êbienie miêdzyludzkich relacji. Zob. np. Gdy jedzenie przestaje byæ tylko pokarmem.
Z psychoterapeutk¹ Renat¹ Procak rozmawia Aneta Barta, http://www.plasterek.pl/GdyJedzeniePrzestajeByc.html (14 VI 2011).
67 Dobrym przyk³adem jest naturalna ludzka d¹¿noæ do bycia matk¹ lub ojcem. D¹¿noæ ta
zwykle jest zrealizowana w postaci naturalnego macierzyñstwa lub ojcostwa, kiedy to ludzie rodz¹
i wychowuj¹ potomstwo. W szczególnych sytuacjach mo¿e te¿ byæ jednak zrealizowana w postaci tzw.
duchowego macierzyñstwa lub ojcostwa, gdy np. odpowiednio kobieta (np. siostra zakonna) lub mê¿czyzna (np. kap³an) wiadomie kszta³tuje samego siebie w taki sposób, aby staæ siê dla innych ludzi
kim na wzór matki b¹d ojca. Zob. np. G. Bunge, Ojcostwo duchowe. Chrzecijañska gnoza u Ewagriusza z Pontu, t³um. A. Jastrzêbski, A. Ziernicki, Kraków 2009.
68 Aktywnoæ seksualn¹ cz³owiek mo¿e zasadniczo podejmowaæ w dowolnym momencie i czasie. Ludzkie ¿ycie seksualne nie jest tak bardzo, jak zwierzêce, uzale¿nione od cyklów wystêpowania
okresów p³odnoci i bezp³odnoci. Seks w przypadku cz³owieka jest nie tylko zachowaniem o charakterze reprodukcyjnym, ale równie¿  a nawet przede wszystkim  s³u¿y pog³êbianiu wiêzi i okazywaniu
sobie przez partnerów wzajemnej mi³oci. Zob. np. Seks dzikich zwierz¹t. Z dr. Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego zoo, rozmawia Wojciech Staszewski, http://wyborcza.pl/
1,75480,9086329,Seks_dzikich_zwierzat.html?as=1(2-6)&startsz=x (14 VI 2011); K. Knotz, Akt ma³¿eñski. Szansa spotkania z Bogiem i wspó³ma³¿onkiem, Kraków 2001.
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niu cz³owieka pojawia siê ponadto miejsce na refleksjê i woln¹ decyzjê, co
oznacza, ¿e cz³owiek  w odró¿nieniu od zwierz¹t  mo¿e ca³kowicie oderwaæ
siê od nadrzêdnych celów istot ¿ywych, którymi s¹ zachowanie ¿ycia69 i zrodzenie potomstwa70. I w koñcu cz³owiek napotkane przedmioty nie tylko odczuwa, ale tak¿e je rozumie i respektuje. Ta ludzka zdolnoæ  niezauwa¿alna
w wiecie zwierzêcym  umo¿liwia cz³owiekowi tworzenie kultury, a w szczególnoci nauki (tzn. poszukiwania prawdy dla niej samej) oraz etyki (czyli
krytycznej refleksji nad moralnoci¹)71.
Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych powy¿ej analiz nale¿y uznaæ, ¿e pozycja cz³owieka w wiecie przyrody jest osobliwa. Cz³owiek, rozpatrywany jako
cia³o, przynale¿y do wiata, na którego ca³oæ sk³ada siê zarówno przyroda
nieo¿ywiona, jak i o¿ywiona. Z uwagi na to, ¿e ludzkie cia³o jako pewna
ca³oæ wykazuje cechy organizmu, cz³owieka nale¿y umieciæ w ramach
przyrody o¿ywionej, na któr¹ sk³adaj¹ siê organizmy rolinne i zwierzêce.
I w koñcu, cz³owiek jako organizm ma wprawdzie wiele w³aciwoci charak69 Doskona³ym przyk³adem mog¹ byæ strajki g³odowe czy te¿ wiadoma mieræ g³odowa traktowane jako forma protestu przeciwko czemu b¹d rodek wymuszania na kim okrelonego dzia³ania.
Tego typu formy walki wydaj¹ siê byæ specyficznie ludzkie i zupe³nie niezauwa¿alne u zwierz¹t. Mo¿na
by je okreliæ jako bierny opór, czyli sprzeciw bez u¿ywania si³y fizycznej i wiêkszej aktywnoci. Za
twórcê idei biernego oporu uznaje siê Mahatmê Gandhiego (18691948), który wzywa³ swoich rodaków, aby w ten sposób przeciwstawiali siê brytyjskim w³adzom kolonialnym w Indiach. Zob. B. Mrozek
(pseud. J. Warda), Mahatma Gandhi. Przywódca Indii, Warszawa 1968.
70 Np. wiadomy wybór ¿ycia w celibacie w tym celu, aby móc siê lepiej zaopiekowaæ chorymi
rodzicami lub rodzeñstwem b¹d te¿ ca³kowicie powiêciæ siê pracy na rzecz dobra innych ludzi. Zob.
np. W. Fija³kowski, Rozwa¿ania o celibacie, W drodze 12 (1995), s. 7680.
71 Takiej kultury jak ludzka inne gatunki nie stworzy³y (a przynajmniej dot¹d tego nie uda³o siê
zaobserwowaæ), w szczególnoci jeli chodzi o wytwory kultury materialnej, naukê czy te¿ etykê.
Chocia¿ niektóre zwierzêta fizycznie s¹ zdolne do tworzenia czego na wzór ludzkich wytworów kulturowych (np. ma³py, jeli zostan¹ zachêcone przez cz³owieka, s¹ w stanie namalowaæ obraz), to jednak
zwyczajowo nie czyni¹ tego na wolnoci i w naturalnym swoim rodowisku. W wiecie zwierzêcym
mo¿na zauwa¿yæ jedynie pewne elementy, które jaki sposób przypominaj¹ ludzk¹ kulturê. Nale¿¹ do
nich m.in. rytua³y (zalotów, polowañ i poddawania siê) oraz zachowania spo³eczne (respektowanie
hierarchii, podzia³ obowi¹zków, grupowa opieka nad m³odymi). Zwierzêta s¹ te¿ zdolne do pewnych
zachowañ o zacz¹tkowym charakterze nauko-twórczym, np. wy¿sze zwierzêta ucz¹ swoje m³ode odpowiednich zachowañ w okrelonych sytuacjach (takich, jak polowanie, ucieczka), oraz moralnym, np.
mog¹ siê od cz³owieka nauczyæ tego, co dobre a co z³e, czy te¿ bardziej troszczyæ siê o osobniki ze sob¹
spokrewnione ni¿ zupe³nie obce. Trudno jednak¿e mówiæ o istnieniu w wiecie zwierzêcym czego, co
choæ w jakim minimalnym stopniu jakociowo odpowiada³oby ludzkiej kulturze, a zw³aszcza nauce
i etyce jako takim. Zwierzêta zdaj¹ siê bowiem nie posiadaæ zdolnoci do wyra¿ania, obiektywizowania
i symbolizowania w³asnych prze¿yæ. Zob. np. H. Drewniak, Ró¿nice miêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami
w odbiorze znaków i symboli, w: G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Kontrowersje, s. 4352.
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terystycznych dla wiata zwierzêcego, a zw³aszcza dla ma³p cz³ekokszta³tnych
(gibonów, orangutanów, goryli i szympansów), to jednak zajmuje w tym¿e
wiecie wyj¹tkowe miejsce. Wskazuje na to przede wszystkim specyficzna
struktura ludzkich zachowañ. S¹ w niej obecne okrelone elementy, które zdaj¹
siê nie mieæ swojego zwierzêcego odpowiednika. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek zarówno nale¿y do wiata zwierz¹t, jak i w jakim sensie wykracza poza
ten wiat, tzn. jest w nim gatunkiem wyj¹tkowym, poniewa¿ wydaje siê byæ
jedynym organizmem, który potrafi ca³kowicie zapanowaæ nad sw¹ zwierzêc¹ natur¹.
Powy¿sze spostrze¿enie mo¿e budziæ zdumienie, poniewa¿ cz³owiek sam
dla siebie staje siê problemem. By na ów problem zadowalaj¹co odpowiedzieæ,
trzeba zmierzyæ siê z pytaniami typu: dlaczego cz³owiek zachowuje siê inaczej? Jak jest to mo¿liwe, aby tylko jeden gatunek zwierz¹t  cz³owiek  ze
wzglêdu na swoje niektóre zdolnoci radykalnie (jakociowo) ró¿ni³ siê od
ca³ego wiata zwierz¹t? Czy owa osobliwoæ cz³owieka jest rzeczywistym paradoksem, czy te¿ mo¿e jest to tylko paradoks pozorny?
Wydaje siê, ¿e nauki przyrodnicze, w szczególnoci biologiczne, przy tak
postawionych pytaniach dochodz¹ do pewnej granicy, której nie s¹ w stanie
przekroczyæ. W obszarze przyrodoznawstwa mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e cz³owiek jest zwierzêciem osobliwym. Chc¹c za wyjaniæ, dlaczego cz³owiek jest
zanurzony w wiat przyrody i jednoczenie nie do koñca do niego pasuje,
nale¿y przejæ na p³aszczyznê filozoficzn¹.

THE STATUS OF THE MAN IN THE NATURE
– THE PECULIAR ANIMAL
(SUMMARY)

The question: who is the man? seems to be the very important philosophical problem. This
question focuses many different problems of the philosophy. Recently we have another form of
this question: is the man only an animal? The development and results of the biology lead us to the
statement  the man is the only one of many elements of the nature, wholly connected with the
world. The analysis of the human way of being presents us, that the man is really the part of the
nature, but he has the special status in the world. On the one hand he has many features with dead
and living nature, especially with the apes. On the other hand the man has the certain attributes and
abilities, which have no equivalent in the world of plants and animals. We can say the man belongs
to the nature and he steps over it. He is a very peculiar species because he can control his animal
nature.
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DIE STELLUNG DES MENSCHEN IN DER NATUR
– EIN BESONDERES TIER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Eine der philosophischen Schlüsselprobleme scheint die Frage zu sein, wer der Mensch sei.
Wie in einer Linse werden hierin alle anderen Fragen der Philosophie gebündelt. In letzten Jahrzehnten wird dieser Frage ein wenig anders formuliert, nämlich: Ist er Mensch nur ein Tier? Die
gewaltige Entwicklung der biologischen Wissenschaften sowie das dadurch erworbene Wissen
führen dazu, dass der Mensch immer mehr als eines der Elemente der Naturwelt gesehen wird,
ganz in dieser Welt aufgehend und integral mit ihr verbunden. Die Analyse der menschlichen
Lebensweise zeigt jedoch, dass obwohl der Mensch tatsächlich zur Naturwelt gehört, darin jedoch
eine besondere Stellung einnimmt. Auf der einen Seite verbindet ihn viel mit der unbelebten Natur,
aber auch mit allen belebten Organismen und letztendlich mit den Tieren, besonders mit den
Primaten. Auf der anderen Seite besitzt er jedoch besondere Fähigkeiten, die keine Entsprechung
in der Tierwelt zu haben scheinen. Man kann sagen, dass der Mensch sowohl zur Naturwelt gehört,
als auch sie im gewissen Sinne überschreitet. Zweifelsohne ist er darin eine besondere Art, denn er
scheint der einzige Organismus zu sein, der zur Beherrschung seiner tierischen Natur fähig ist.

