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w miar  spójn  definicj . Zagadni ta osoba najcz ciej wybucha nerwo-
wym miechem i rzuca z wymuszon  swobod : „No tak, zgadzam si , to
okropne s owo, prawda? Ale wiesz przecie , o co mi chodzi”. Có , w a nie,
e nie wiem…

Jako wieloletni nauczyciel wzdragam si  na my l o kierunku, w którym
zmierza nasza edukacja. Niemal codziennie docieraj  do moich uszu po-
tworne historie o ambitnych rodzicach i ambitnych szko ach rujnuj cych
maluchom dzieci stwo. To zaczyna si  koszmarnie wcze nie. Sze cioletni
ch opiec chodzi do „terapeuty”, poniewa  „zamartwia si ” tym, e nie jest
tak dobry z matematyki jak jego koledzy. Dyrektorka szko y wzywa do
siebie rodziców ma ej dziewczynki, eby im zasugerowa  zatrudnienie
korepetytora. Ci odpowiadaj , e przecie  uczenie dzieci jest obowi z-
kiem szko y, wi c dlaczego ich córka odstaje od reszty dzieci? Dlatego
— t umaczy cierpliwie dyrektorka — e rodzice wszystkich innych dzieci
zatrudniaj  korepetytorów.

Zagro ona jest nie tylko rado  dzieci stwa, lecz tak e rado  praw-
dziwej edukacji, p yn ca z czytania wspania ej ksi ki dla samej przy-
jemno ci obcowania z opowie ci , a nie dla zaliczenia sprawdzianu; ze stu-
diowania przedmiotu z czystej fascynacji, a nie ze wzgl du na jego obecno
w programie nauczania; ze spogl dania w oczy powo anego nauczyciela,
rozpalaj ce si  mi o ci  do wyk adanej dziedziny. „Rado  niebezpiecz-
nego ycia — Sanderson z Oundle” (1.8) to próba przywo ania z prze-
sz o ci ducha jednego z takich wybitnych nauczycieli.

1.1. Kapłan diabła

Darwin tylko troch  artowa , gdy w li cie do swego przyjaciela Hooke-
ra z 1856 roku u y  sformu owania „kap an diab a”:

Có  za ksi g  móg by napisa  kap an diab a o niezdarnych, marnotraw-
nych, nieudolnie prymitywnych i obrzydliwie okrutnych dzie ach natury.

Mo na si  spodziewa , e proces poszukiwania za pomoc  prób i b -
dów, ca kowicie niezaplanowany i odbywaj cy si  na ogromn  skal  do-
boru naturalnego, b dzie niezdarny, marnotrawny i nieudolny. Co do
marnotrawstwa nie ma adnych w tpliwo ci. Ju  wcze niej podkre la em,

Kup książkę Poleć książkę

asedzielewski
Prostokąt

http:/onepress.pl/rt/kapdia
http:/onepress.pl/rf/kapdia


NAUKA I WRAŻLIWOŚĆ

17

e elegancja ruchów geparda i gazeli jest okupiona ogromn  ilo ci  krwi
i cierpienia niezliczonych przodków obu tych zwierz t. Cho  wi c sam
proces ewolucji jest niezdarny i nieudolny, jego rezultaty s  tych cech
pozbawione. W jaskó ce nie ma ladu niezdarno ci, a rekina nie mo na
nazwa  nieudolnym. Wed ug standardów w a ciwych projektantom nie-
zdarny i nieudolny jest darwinowski algorytm, który sterowa  ich ewolu-
cj . Je li za  chodzi o okrucie stwo, oddajmy g os samemu Darwinowi,
który pisa  w li cie do Asy Graya w 1860 roku:

Nie mog  uwierzy , aby mi osierny i wszechmocny Bóg mia  celowo
stworzy  g sieniczniki (Ichneumonidae) z osobliw  zaiste intencj ,
aby ywi y si  one ywym cia em g sienic1.

Autor wspó czesny Darwinowi, francuski przyrodnik Jean Henri Fabre,
opisa  podobne zachowanie wyst puj ce w ród szczerklin (Ammophila):

Jest ogóln  zasad , e larwy posiadaj  osobne o rodki nerwowe we
wszystkich segmentach cia a. Dotyczy to zw aszcza d d ownic, padaj -
cych rytualn  ofiar  szczerkliny ow osionej. Szczerklina zna ten sekret
anatomii: nak uwa d d ownic  raz za razem, od pocz tku do ko ca,
segment po segmencie, zwój za zwojem2.

G sieniczniki Darwina, podobnie jak szczerkliny Fabre’a, dl  swe
ofiary nie po to, eby zabi , lecz by je sparali owa  i zapewni  swoim lar-
wom ród o wie ego ( ywego) mi sa. Darwin dobrze wiedzia , e oboj t-
no  na cierpienie jest nieod czn  konsekwencj  doboru naturalnego,
cho  przy wielu okazjach próbowa  bagatelizowa  okrucie stwo natury,
sugeruj c, i  jej miertelne ciosy s  mi osiernie szybkie. Niemniej kap an
diab a z nie mniejsz  szybko ci  odpar by na to, e o ile w przyrodzie
w ogóle istnieje mi osierdzie, jest przypadkowe. Natura nie jest dobra
ani z a — jest oboj tna. Pozorne dobro wyp ywa z tego samego impera-
tywu co okrucie stwo. Mówi c s owami George’a C. Williamsa, jednego
z najbardziej wnikliwych nast pców Darwina:

Jak zreszt  inaczej ni  sprzeciwem potraktowa  mo e ktokolwiek o roz-
budzonym poczuciu moralnym system, w którym ostatecznym celem
ycia jest przekazanie przysz ym pokoleniom wi kszej ilo ci swych genów,
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ni  s  do tego zdolni s siedzi; proces, w którym jedynym przes aniem, ja-
kie geny te zanios  przysz emu pokoleniu, jest „wyzyskuj do ko ca twe
rodowisko, w czaj c w to twych krewnych i przyjació , tak by  zawsze

osi ga  nasz (genów) maksymalny sukces”; i w którym z ot  zasad
post powania jest „nie oszukuj, chyba e mia by  na tym skorzysta ”3.

Bernard Shaw musia  przyj  zawi  koncepcj  ewolucji lamarckistow-
skiej tylko ze wzgl du na moralne implikacje darwinizmu. W przedmowie
do ksi ki Back to Methuselah napisa :

Kiedy objawia si  ca e jego znaczenie, ludzkie serce zapada si  w stercie
piasku. Jest w nim odra aj cy fatalizm, koszmarna i godna pot pienia
redukcja pi kna i inteligencji, si y i celowo ci, honoru i aspiracji.

Jego ucze  diab a w ka dym razie by  i tak o wiele weselszym obuzem
ni  Darwinowski kap an. Shaw nie uwa a  si  za cz owieka religijnego,
ale mia  dzieci c  niezdolno  odró niania prawdy od tego, co chcieli-
by my za ni  uwa a . Ta sama cecha wyznacza kierunek dzia a  dzisiej-
szych populistycznych przeciwników ewolucji:

Ewolucja da a nam przede wszystkim przekonanie, e to silni maj
racj . Kiedy Hitler mordowa  10 milionów niewinnych m czyzn, kobiet
i dzieci, dzia a  w zupe nej zgodzie z teori  ewolucji oraz wbrew wszyst-
kiemu, co ludzie wiedz  o dobru i z u. […] Je eli b dziemy mówili
dzieciom, e pochodz  od ma p, b d  si  zachowywa y jak ma py4.

Przeciwn  reakcj  na bezduszno  doboru naturalnego jest egzalto-
wanie si  ni  pospo u z darwinistami spo ecznymi oraz — co zdumie-
waj ce — H.G. Wellsem. W rozdziale Wizji przysz o ci po wi conym
wierze, moralno ci i polityce przysz ego pa stwa, b d cego wellsowsk
utopi  darwinistyczn , mo na znale  takie oto mro ce krew w y ach
fragmenty:

W jakim stosunku znajdzie si  Pa stwo Przysz o ci wobec ras ni szych?
[…] Co si  tyczy olbrzymich ras ludzi wpó  czarnych, wpó  ó tych i tych
wszystkich, którzy nie pod  za ogólnym rozwojem, to có  — po-
wiedzmy otwarcie — wiat nie jest instytucy  dobroczynn : je eli owe
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rasy nie potrafi  wytworzy  silnych, zdrowych jednostek, odgrywaj cych
jak  rol  w olbrzymim wiecie Przysz o ci — b d  musia y upa
i wygasn . […] Etyka obywateli Pa stwa Przysz o ci przede wszyst-
kiem sprzyja  b dzie rozmna aniu si  wszystkiego, co jest w ludzko ci
pi knem i twórczem: a wi c wzrastaniu silnych i wspania ych cia ,
jasnych i pot nych umys ów […]. Metod , której u ywa a dotych-
czas natura, kszta tuj c wiat, metod , dzi ki której s abo  nie jest
w stanie wspiera  s abo ci […], jest mier . […] Ludzie Przysz o ci
[…] nie b d  uczuwali alu ani wstr tu, zadaj c mier , bo o zna-
czeniu ycia mie  b d  wznio lejsze ni  my poj cie5.

Kolega Wellsa Julian Huxley bagatelizowa  czarnowidztwo kap ana
diab a, próbuj c zbudowa  system etyczny na fundamencie tego, co sam
uwa a  za post powe aspekty ewolucji. Pierwszy utwór z tomu Essays of
a Biologist, zatytu owany „Progress, Biological and Other”, zawiera ust -
py brzmi ce niemal jak wezwanie do walki pod sztandarami ewolucji:

Twarz (cz owieka) jest zwrócona w tym samym kierunku, w którym
zmierza g ówna fala ewolucji ycia, a jego najwy szym przeznaczeniem,
celem, który przez tak d ugi czas uwa a  za najwa niejszy, jest roz-
wijanie procesu realizowanego od milionów lat przez natur , wdra a-
nie coraz mniej rozrzutnych metod i przyspieszanie za pomoc  w asnej
wiadomo ci tego, co w przesz o ci by o tylko dzia aniem lepych,

nie wiadomych si 6.

Wol  jednak stan  rami  w rami  z krzepi co wojowniczym dziad-
kiem Juliana, T.H. Huxleyem, w przeciwie stwie do Shawa zgodzi  si ,
e dobór naturalny jest dominuj c  si  w ewolucji biologicznej, w prze-

ciwie stwie do Juliana przyzna , e nie jest on niczym przyjemnym, oraz
w przeciwie stwie do Wellsa walczy  przeciwko niemu jako istota ludz-
ka. Oto s owa T.H. Huxleya wyg oszone w 1893 roku w Oksfordzie,
podczas wyk adu romanesowskiego* zatytu owanego Evolution and Ethics:
                                                          
* Wyk ady romanesowskie to presti owe odczyty publiczne, zapocz tkowane

pod koniec XIX w. przez biologa George’a Romanesa i wyg aszane co roku
w Sheldonian Theatre w Oksfordzie przez wybitne osobisto ci ze wiata kultury
i nauki — przyp. t um.
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Musimy raz na zawsze zrozumie , e post p etyczny spo ecze stwa
nie jest skutkiem imitowania post pu kosmicznego ani tym bardziej
uciekania od niego, lecz walki z nim7.

Podobnie brzmi rekomendacja G.C. Williamsa, pod któr  i ja si
podpisuj . Ponur  wizj  kap ana diab a traktuj  jak wezwanie do walki.
Jako przedstawiciel wiata nauki jestem zagorza ym darwinist , przeko-
nanym o tym, e nawet je li dobór naturalny nie jest jedyn  si  sprawcz
ewolucji, z ca  pewno ci  jest jedyn  znan  si  zdoln  do wytworzenia
iluzji celowo ci, która tak bardzo uderza wszystkich obserwatorów natury.
Niemniej b d c zwolennikiem teorii Darwina w wymiarze naukowym,
jednocze nie jestem fanatycznym antydarwinist , je li chodzi o polityk
i sposób prowadzenia naszych ludzkich spraw. W moich poprzednich
ksi kach, takich jak Samolubny gen i lepy zegarmistrz8, wychwala em
niezaprzeczaln  zgodno  stanowiska kap ana diab a z faktami (gdyby
Darwin mia  u y  wi kszej liczby pejoratywnych przymiotników w cyto-
wanym na pocz tku fragmencie, prawdopodobnie znalaz yby si  w ród nich
s owa „samolubny” i „ lepy”). Jednocze nie zawsze podkre la em prawdzi-
wo  s ów ko cz cych moj  pierwsz  ksi k : „My, jako jedyni na Ziemi,
mo emy zbuntowa  si  przeciw tyranii samolubnych replikatorów”.

Je eli kto  dostrzega tu jak  niespójno  czy nawet paradoks, jest
w b dzie. W faworyzowaniu darwinizmu na polu naukowym i odrzucaniu
go na gruncie humanizmu nie ma adnej sprzeczno ci, tak samo jak nie
ma jej w obja nianiu mechanizmu kancerogenezy przez naukowca b d -
cego jednocze nie praktykuj cym lekarzem zwalczaj cym raka. Z uzasad-
nionych teori  Darwina wzgl dów ewolucja da a nam mózg, który rós
dopóty, dopóki jego rozmiar nie umo liwi  mu zrozumienia w asnej pro-
weniencji, ubolewania nad moralnymi implikacjami ewolucji i przeciwsta-
wiania si  im. Ka de u ycie rodków antykoncepcyjnych dowodzi, e mózg
potrafi zadrwi  z mechanizmu doboru naturalnego. Je eli — co sugeruje
moja ona — samolubne geny s  Frankensteinami, a wszelkie ycie ich
potworem, tylko my jeste my w stanie doprowadzi  t  opowie  do pu-
enty, zwracaj c si  przeciwko naszym stwórcom. Mamy do czynienia
z niemal dok adn  negacj  s ów biskupa Herberta: „[co z tego, e] pi k-
ne s  widoki, gdy cz owiek na wskro  z y”. Tak, cz owiek mo e by  z y,
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ale jednocze nie jest jedyn  mo liw  drog  ucieczki od spu cizny kap a-
na diab a: od okrucie stwa, niezdarno ci i nieudolnej marnotrawno ci.

Rzecz w tym, e nasz gatunek, obdarzony dalekowzroczno ci  — pro-
duktem symulacyjnej rzeczywisto ci wirtualnej, zwanej potocznie „wy-
obra ni ” — mo e zaplanowa  dzia anie cechuj ce si  przeciwie stwem
marnotrawstwa, a je li si  uda, nawet minimaln  niezdarno ci . Dar ro-
zumienia jest prawdziwym pocieszeniem, nawet je li tym, co rozumiemy,
jest niewygodne przes anie kap ana diab a. To tak, jakby ów kap an wy-
doro la  i uzupe ni  swój komunikat: „Tak — mówi — historyczny proces,
dzi ki któremu zostali cie powo ani do ycia, jest marnotrawny, okrutny
i prymitywny. Ale rozkoszujcie si  swoj  egzystencj , poniewa  w tym
procesie dosz o do nieumy lnego b du, który zaowocowa  stworzeniem
jego negacji. Zaledwie niewielkiej negacji na lokaln  skal , nie ma co
do tego w tpliwo ci: dotyczy ona wszak tylko jednego gatunku, a w a-
ciwie mniejszej cz ci jego przedstawicieli, ale jest w tym nadzieja”.

Powinni my si  rozkoszowa  tym bardziej, e niezgrabny i okrutny algo-
rytm doboru naturalnego doprowadzi  do powstania maszyny zdolnej do
internalizacji tego  algorytmu i stworzenia jego modelu — oraz wielu
innych modeli — w mikrokosmosie wn trza ludzkiej czaszki. By  mo e
zdyskredytowa em Juliana Huxleya w tym tek cie, ale musz  przyzna ,
e w 1926 roku opublikowa  on wiersz poruszaj cy kilka spraw, o których ja

sam chcia bym powiedzie  (oraz co , o czym wola bym milcze )9:

Byty materialne w twój umys  wesz y nieproszone
I w wype nionej nagle kryszta owej Sali
Dziwni partnerzy wzajem siebie pokochali.
Rozmno y y si  rzeczy w my li zamienione.

W twej g owie znalaz  bowiem ducha fakt cielesny.
Z czeni po wsze czasy d ugiem obustronnym
zbudowali cie mikrokosmos, co z ogromnym
trudem wzi  na ramiona wysi ek bezkresny.

Zmarli wci  tam prowadz  rozmowy z gwiazdami,
Równik gwarzy z biegunem, noc z dniem dyskutuje,
A duch z materii wiata zmaga si  kratami —
Przekle stwo izolacji w nico  ulatuje.
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Wszech wiat z yciem, dzia aniem, planami nie zwleka,
Gdy w ko cu Bóg stworzony w umy le cz owieka.

Julian Huxley napisa  jaki  czas pó niej w ksi ce Essays of a Humanist:

Ziemia jest jednym z tych rzadkich miejsc w kosmosie, gdzie rozkwit
umys . Cz owiek jest wytworem niemal trzech miliardów lat ewolucji i to
w jego osobie proces ewolucyjny wreszcie uzyska  wiadomo  samego
siebie i swoich mo liwo ci. Bez wzgl du na to, czy mu si  to podoba,
czy nie, jest on (cz owiek) odpowiedzialny za dalszy przebieg ewolucji
naszej planety10.

Podobny Huxleyowi luminarz syntezy neodarwinowskiej, wielki
ameryka ski genetyk rosyjskiego pochodzenia Theodosius Dobzhansky,
zajmowa  zbli one stanowisko:

Doprowadzaj c do narodzin cz owieka, proces ewolucyjny zyska  sa-
mo wiadomo , prawdopodobnie po raz pierwszy i jedyny w historii
Kosmosu11.

Kap an diab a móg by wi c powiedzie : „Podnie  dumnie g ow ,
Dwuno na Ma po. Z rekinem nie wygrasz w wodzie, z gepardem na l dzie,
a z jaskó k  w powietrzu. Kapucynka lepiej si  wspina, s o  jest silniejszy,
a sekwoja bardziej d ugowieczna. Niemniej to ty otrzyma e  najwi kszy dar:
mo liwo  zrozumienia bezlito nie okrutnego procesu, który doprowa-
dzi  do narodzin tych wszystkich form ycia; mo no  wzdrygni cia si
z odraz  na my l o jego konsekwencjach; dar przewidywania — czyli co
zupe nie obcego niezdarnej, krótkookresowej krz taninie doboru natu-
ralnego — oraz mo liwo  internalizacji ca ego kosmosu”.

Dostali my w darze mózgi, które — odpowiednio wyedukowane i ob-
darzone woln  wol  — mog  modelowa  wszech wiat oraz rz dz ce nim
prawa, do których zalicza si  tak e algorytm Darwina. Sam jego twórca na-
pisa  w s ynnym fragmencie ko cz cym ksi k  O powstawaniu gatunków:

Tak wi c z walki w przyrodzie, z g odu i mierci bezpo rednio wynika
najwznio lejsze zjawisko, jakie mo emy poj , a mianowicie powsta-
wanie wy szych form zwierz cych. Wznios y zaiste jest to pogl d, e
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Stwórca* natchn  yciem kilka form lub jedn  tylko i e gdy planeta nasza,
podlegaj c cis emu prawu ci enia, dokonywa a swych obrotów, z tak
prostego pocz tku zdo a  si  rozwin  i wci  jeszcze si  rozwija niesko -
czony szereg form najbardziej godnych podziwu i najpi kniejszych12.

Przytoczony pogl d jest nie tylko wznios y, cho  spod ciep ego koca
ignorancji mo e si  wydawa  ponury i zimny, ale te  g boko od wie aj cy,
kiedy staniemy twarz  w twarz z przenikliwym wichrem zrozumienia;
yeatsowskim „wiatrem dm cym przez gwia dziste pustkowia”. W innym
eseju zacytowa em inspiruj ce s owa wybitnego nauczyciela F.W. San-
dersona, który zach ca  swoich podopiecznych do prowadzenia „niebez-
piecznego ycia”

wype nionego buzuj cym ogniem entuzjazmu, anarchicznego, rewolu-
cyjnego, energicznego, demonicznego, dionizyjskiego, przepe nionego nie-
przepart  dz  tworzenia — takie jest bowiem ycie cz owieka, który
rezygnuje z bezpiecze stwa i szcz cia na rzecz rozwoju i szcz cia.

„Bezpiecze stwo i szcz cie” oznacza zadowolenie z prostych odpo-
wiedzi i taniego komfortu; zamykanie si  w ciep ym kokonie wygodnego
k amstwa. Demoniczna alternatywa, podsuwana przez dojrza ego kap ana
diab a, jest ryzykowna. Znajd  w sobie odwag , by odrzuci  uspokajaj ce
z udzenia i przesta  si  pociesza  wiar  w nie miertelno  duszy. W za-
mian dostaniesz „rozwój i szcz cie”; rado  wynikaj c  z tego, e doro-
s e  w wiadomo ci rzeczywistego znaczenia egzystencji oraz faktu, e
jest tymczasowa, a wi c tym cenniejsza†.

                                                          
* Odwo anie do Stwórcy pojawi o si  dopiero w drugim wydaniu dzie a

O powstawaniu gatunków, prawdopodobnie jako uk on w stron  religijnej
wra liwo ci czytelników.

† Przypis dodany w czasie korekty. Kiedy nadawa em tytu  temu esejowi,
nie wiedzia em, e BBC ochrzci a darwinowsk  fraz  „kap an diab a” doskona y
film dokumentalny oparty na biografiach Adriana Desmonda i Jamesa Moore’a.
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