Tytuł oryginału: A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love
Tłumaczenie: Michał Lipa
Projekt okładki: Sylwia Szyrszeń
ISBN: 978-83-283-5682-5
Copyright © 2003 by Richard Dawkins.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Polish edition copyright © 2014, 2019 by Helion S.A.
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniej¬szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficz¬ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: editio@editio.pl
WWW: http://editio.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do amerykańskiego wydania
Przedmowa

9
11

1. Nauka i wrażliwość

13

2. Światło padnie…

83

3. Zainfekowany umysł

155

4. Mówili, Heraklicie…

211

5. Etrusków wrogich huf

241

6. Są w nas cała Afryka i jej wszystkie cuda

287

7. Modlitwa za mą córkę

307

Kup książkę

Poleć książkę

A DEVIL’S CHAPLAIN

8

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdział 1.
Nauka i wrażliwość

Pierwszy esej w niniejszym tomie, „Kapïan diabïa” (1.1), nie byï dotÈd
publikowany. Jego tytuï, zapoĝyczony przez caïÈ ksiÈĝkÚ, jest wytïumaczony
w tekĂcie. Drugi, zatytuïowany „Co jest prawdÈ?” (1.2), zostaï wydrukowany w magazynie „Forbes ASAP” w zwiÈzku z sympozjum pod tym samym
tytuïem. Naukowcy majÈ skïonnoĂÊ do uwaĝania prawdy za coĂ niepodwaĝalnego i denerwujÈ siÚ, gdy ktoĂ wdaje siÚ w filozoficzne dywagacje na temat jej realnoĂci lub znaczenia. Nakïanianie natury do wyjawienia swoich sekretów jest wystarczajÈco trudnym zadaniem nawet bez
udziaïu gapiów i pieczeniarzy stawiajÈcych niepotrzebne przeszkody na
naszej drodze. W moim eseju przekonujÚ, ĝe powinniĂmy przynajmniej
byÊ konsekwentni. Prawdy dotyczÈce ĝycia codziennego moĝna równie
ïatwo — albo równie trudno — zakwestionowaÊ jak prawdy naukowe.
Unikajmy wiÚc podwójnych standardów.
Czasem bardzo siÚ obawiam udrÚki podwójnych standardów. ZaczÚïo siÚ to juĝ w dzieciñstwie, kiedy mój idol z tamtych czasów, doktor
Dolittle (jego postaÊ uparcie pojawiaïa siÚ w mojej wyobraěni, gdy czytaïem
ksiÈĝkÚ Podróĝ naturalisty, napisanÈ przez bohatera mojego dorosïego ĝycia
— Karola Darwina), obudziï mojÈ ĂwiadomoĂÊ (by uĝyÊ przydatnego
zwrotu z ĝargonu feministek) w kwestii traktowania przez nas zwierzÈt. Powinienem dodaÊ „niebÚdÈcych luděmi”, bo przecieĝ my sami takĝe jesteĂmy
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zwierzÚtami. Peter Singer, przedstawiciel filozofii moralnoĂci, któremu
sïusznie przypisuje siÚ duĝe zasïugi w budzeniu ĂwiadomoĂci ludzi w tym
zakresie, przeprowadziï siÚ ostatnio z Australii do Princeton. W ksiÈĝce
The Great Ape Project postuluje przyznanie innym duĝym maïpom czïekoksztaïtnym praw obywatelskich podobnych do tych, którymi cieszy siÚ
wielka maïpa zwana czïowiekiem — oczywiĂcie w takim zakresie, w jakim
byïoby to praktycznie uzasadnione. Warto siÚ zastanowiÊ nad tym, dlaczego
ten pomysï wydaje siÚ tak absurdalnie Ămieszny, poniewaĝ im dïuĝej siÚ
nad nim myĂli, tym mniej groteskowy siÚ wydaje. Tanie ĝarciki w stylu
„Trzeba bÚdzie zainstalowaÊ w lokalach wyborczych wzmocnione kabiny
do gïosowania dla goryli” bardzo ïatwo sparowaÊ — wszak dzieci, chorzy
psychicznie i czïonkowie Izby Lordów takĝe cieszÈ siÚ prawami obywatelskimi, choÊ nie mogÈ gïosowaÊ w wyborach. NajwiÚksze zastrzeĝenie
wobec programu GAP brzmi: „Do czego to doprowadzi? BÚdziemy przyznawali prawa ostrygom?”. (Nawiasem mówiÈc, to dowcip Bertranda
Russella, wypowiedziany w podobnym kontekĂcie). W którym miejscu bÚdzie przebiegaïa granica? W „Lukach w umyĂle” (1.3), stanowiÈcych mój
wkïad do ksiÈĝki Singera, posïugujÚ siÚ argumentem ewolucyjnym, aby
pokazaÊ, ĝe przede wszystkim w ogóle nie powinniĂmy siÚ zajmowaÊ wyznaczaniem granic. Nie ma bowiem ĝadnego prawa natury, które mówiïoby, ĝe muszÈ one byÊ wyraěne i jednoznaczne.
W grudniu 2000 roku zostaïem poproszony przez Davida Milibanda,
ówczesnego szefa gabinetu politycznego premiera, a obecnie ministra
szkolnictwa, o sporzÈdzenie dla Tony’ego Blaira notatki na temat „Nauka,
genetyka, ryzyko i etyka” (1.4), którÈ adresat mógïby przeczytaÊ w czasie ĂwiÈtecznego urlopu. Zamieszczam jej tekst (wczeĂniej niepublikowany) w niniejszym tomie, pomijajÈc jednak fragment dotyczÈcy ryzyka
oraz kilka akapitów pokrywajÈcych siÚ z treĂciÈ innych esejów.
Wszelkie propozycje ograniczenia, choÊby w najmniejszym stopniu,
udziaïu ïawy przysiÚgïych w procesie sÈdowym sÈ przyjmowane z ogromnym oburzeniem. Sam byïem ïawnikiem trzy razy i moje doĂwiadczenia
okazaïy siÚ bardzo nieprzyjemne i rozczarowujÈce. Znacznie póěniej dwa
nadmiernie nagïoĂnione procesy przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych skïoniïy mnie do przemyĂlenia przyczyn mojego braku zaufania do
wymiaru sprawiedliwoĂci i wyartykuïowania ich w eseju „Rozprawa
przed sÈdem przysiÚgïych” (1.5).
14
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Krysztaïy naleĝÈ do arsenaïu wszelkiej maĂci wspóïczesnych szamanów,
mistyków, mediów i innych szarlatanów. Gdy pisaïem szósty artykuï zamieszczony w tej czÚĂci ksiÈĝki, moim celem byïo wyjaĂnienie prawdziwej
magii krysztaïów czytelnikom londyñskiej gazety „Sunday Telegraph”.
KiedyĂ tylko najgorsze brukowce rozpisywaïy siÚ o takich zabobonach
jak wróĝenie z krysztaïowych kul i astrologia. DziĂ nawet powaĝne tytuïy, w tym „Telegraph”, zniĝyïy siÚ do regularnego drukowania kolumny
z horoskopami. Dlatego wïaĂnie przyjÈïem zaproszenie i napisaïem artykuï
o „Krystalicznej prawdzie i krysztaïowych kulach” (1.6).
Bardziej wyrobieni intelektualnie szarlatani stali siÚ obiektem mojego
ataku w nastÚpnym eseju, zatytuïowanym „Postmodernizm obnaĝony”
(1.7). „Dawkinsowskie prawo zachowania trudnoĂci” gïosi, ĝe obskurantyzm w danej dziedzinie naukowej rozszerza siÚ, wypeïniajÈc próĝniÚ jej
rzeczywistej prostoty. Fizyka jest niezwykle trudnym i gïÚbokim przedmiotem, dlatego fizycy muszÈ ciÚĝko pracowaÊ, ĝeby uczyniÊ jej jÚzyk tak prostym, jak to tylko moĝliwe („ale nie prostszym”, zaznaczaï sïusznie Einstein)
— i robiÈ to sumiennie. Przedstawiciele innych dziedzin nauki — ktoĂ
mógïby tu wytknÈÊ palcem kontynentalnÈ szkoïÚ krytyki literackiej albo
nauk spoïecznych — cierpiÈ na przypadïoĂÊ, którÈ Peter Medawar
(chyba) nazwaï „zazdroĂciÈ wobec fizyki”. ChcÈ uchodziÊ za wybitnych
myĂlicieli, ale poniewaĝ ich dyscypliny sÈ doĂÊ proste i raczej pïytkie,
muszÈ nadrabiaÊ jÚzykiem, by to ukryÊ. Fizyk Alan Sokal spïataï wyborny
figiel „kolektywowi edytorskiemu” (cóĝ to takiego?) szczególnie pretensjonalnego czasopisma poĂwiÚconego naukom spoïecznym. NastÚpnie razem
ze swoim kolegÈ Jeanem Bricmontem opublikowaï ksiÈĝkÚ poĂwiÚconÈ
szerzÈcej siÚ epidemii modnych bzdur. „Postmodernizm obnaĝony” to moja
recenzja tej przezabawnej, a jednoczeĂnie gïÚboko niepokojÈcej pracy.
MuszÚ dodaÊ, ĝe choÊ sïowo „postmodernizm” pojawia siÚ w tytule nadanym temu esejowi przez redaktorów magazynu „Nature”, nie umiaïbym
(i oni chyba takĝe) powiedzieÊ, co ono oznacza. Tak naprawdÚ uwaĝam,
ĝe poza ĂciĂle zdefiniowanÈ dziedzinÈ architektury, z której pochodzi, nie
znaczy zupeïnie nic. ProponujÚ wykonywanie prostego testu za kaĝdym
razem, gdy ktoĂ uĝyje tego sïowa w innym kontekĂcie. Naleĝy natychmiast przerwaÊ wypowiedě rozmówcy i zapytaÊ tonem ĝyczliwej ciekawoĂci, co ono oznacza. Jeszcze nigdy nie usïyszaïem w takiej sytuacji odpowiedzi, która choÊ z grubsza przypominaïaby uĝytecznÈ albo przynajmniej
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w miarÚ spójnÈ definicjÚ. ZagadniÚta osoba najczÚĂciej wybucha nerwowym Ămiechem i rzuca z wymuszonÈ swobodÈ: „No tak, zgadzam siÚ, to
okropne sïowo, prawda? Ale wiesz przecieĝ, o co mi chodzi”. Cóĝ, wïaĂnie,
ĝe nie wiem…
Jako wieloletni nauczyciel wzdragam siÚ na myĂl o kierunku, w którym
zmierza nasza edukacja. Niemal codziennie docierajÈ do moich uszu potworne historie o ambitnych rodzicach i ambitnych szkoïach rujnujÈcych
maluchom dzieciñstwo. To zaczyna siÚ koszmarnie wczeĂnie. SzeĂcioletni
chïopiec chodzi do „terapeuty”, poniewaĝ „zamartwia siÚ” tym, ĝe nie jest
tak dobry z matematyki jak jego koledzy. Dyrektorka szkoïy wzywa do
siebie rodziców maïej dziewczynki, ĝeby im zasugerowaÊ zatrudnienie
korepetytora. Ci odpowiadajÈ, ĝe przecieĝ uczenie dzieci jest obowiÈzkiem szkoïy, wiÚc dlaczego ich córka odstaje od reszty dzieci? Dlatego
— tïumaczy cierpliwie dyrektorka — ĝe rodzice wszystkich innych dzieci
zatrudniajÈ korepetytorów.
Zagroĝona jest nie tylko radoĂÊ dzieciñstwa, lecz takĝe radoĂÊ prawdziwej edukacji, pïynÈca z czytania wspaniaïej ksiÈĝki dla samej przyjemnoĂci obcowania z opowieĂciÈ, a nie dla zaliczenia sprawdzianu; ze studiowania przedmiotu z czystej fascynacji, a nie ze wzglÚdu na jego obecnoĂÊ
w programie nauczania; ze spoglÈdania w oczy powoïanego nauczyciela,
rozpalajÈce siÚ miïoĂciÈ do wykïadanej dziedziny. „RadoĂÊ niebezpiecznego ĝycia — Sanderson z Oundle” (1.8) to próba przywoïania z przeszïoĂci ducha jednego z takich wybitnych nauczycieli.

1.1. Kapłan diabła
Darwin tylko trochÚ ĝartowaï, gdy w liĂcie do swego przyjaciela Hookera z 1856 roku uĝyï sformuïowania „kapïan diabïa”:
Cóĝ za ksiÚgÚ mógïby napisaÊ kapïan diabïa o niezdarnych, marnotrawnych, nieudolnie prymitywnych i obrzydliwie okrutnych dzieïach natury.
Moĝna siÚ spodziewaÊ, ĝe proces poszukiwania za pomocÈ prób i bïÚdów, caïkowicie niezaplanowany i odbywajÈcy siÚ na ogromnÈ skalÚ doboru naturalnego, bÚdzie niezdarny, marnotrawny i nieudolny. Co do
marnotrawstwa nie ma ĝadnych wÈtpliwoĂci. Juĝ wczeĂniej podkreĂlaïem,
16
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ĝe elegancja ruchów geparda i gazeli jest okupiona ogromnÈ iloĂciÈ krwi
i cierpienia niezliczonych przodków obu tych zwierzÈt. ChoÊ wiÚc sam
proces ewolucji jest niezdarny i nieudolny, jego rezultaty sÈ tych cech
pozbawione. W jaskóïce nie ma Ăladu niezdarnoĂci, a rekina nie moĝna
nazwaÊ nieudolnym. Wedïug standardów wïaĂciwych projektantom niezdarny i nieudolny jest darwinowski algorytm, który sterowaï ich ewolucjÈ. JeĂli zaĂ chodzi o okrucieñstwo, oddajmy gïos samemu Darwinowi,
który pisaï w liĂcie do Asy Graya w 1860 roku:
Nie mogÚ uwierzyÊ, aby miïosierny i wszechmocny Bóg miaï celowo
stworzyÊ gÈsieniczniki (Ichneumonidae) z osobliwÈ zaiste intencjÈ,
aby ĝywiïy siÚ one ĝywym ciaïem gÈsienic1.
Autor wspóïczesny Darwinowi, francuski przyrodnik Jean Henri Fabre,
opisaï podobne zachowanie wystÚpujÈce wĂród szczerklin (Ammophila):
Jest ogólnÈ zasadÈ, ĝe larwy posiadajÈ osobne oĂrodki nerwowe we
wszystkich segmentach ciaïa. Dotyczy to zwïaszcza dĝdĝownic, padajÈcych rytualnÈ ofiarÈ szczerkliny owïosionej. Szczerklina zna ten sekret
anatomii: nakïuwa dĝdĝownicÚ raz za razem, od poczÈtku do koñca,
segment po segmencie, zwój za zwojem2.
GÈsieniczniki Darwina, podobnie jak szczerkliny Fabre’a, ĝÈdlÈ swe
ofiary nie po to, ĝeby zabiÊ, lecz by je sparaliĝowaÊ i zapewniÊ swoim larwom ěródïo Ăwieĝego (ĝywego) miÚsa. Darwin dobrze wiedziaï, ĝe obojÚtnoĂÊ na cierpienie jest nieodïÈcznÈ konsekwencjÈ doboru naturalnego,
choÊ przy wielu okazjach próbowaï bagatelizowaÊ okrucieñstwo natury,
sugerujÈc, iĝ jej Ămiertelne ciosy sÈ miïosiernie szybkie. Niemniej kapïan
diabïa z nie mniejszÈ szybkoĂciÈ odparïby na to, ĝe o ile w przyrodzie
w ogóle istnieje miïosierdzie, jest przypadkowe. Natura nie jest dobra
ani zïa — jest obojÚtna. Pozorne dobro wypïywa z tego samego imperatywu co okrucieñstwo. MówiÈc sïowami George’a C. Williamsa, jednego
z najbardziej wnikliwych nastÚpców Darwina:
Jak zresztÈ inaczej niĝ sprzeciwem potraktowaÊ moĝe ktokolwiek o rozbudzonym poczuciu moralnym system, w którym ostatecznym celem
ĝycia jest przekazanie przyszïym pokoleniom wiÚkszej iloĂci swych genów,
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niĝ sÈ do tego zdolni sÈsiedzi; proces, w którym jedynym przesïaniem, jakie geny te zaniosÈ przyszïemu pokoleniu, jest „wyzyskuj do koñca twe
Ărodowisko, wïÈczajÈc w to twych krewnych i przyjacióï, tak byĂ zawsze
osiÈgaï nasz (genów) maksymalny sukces”; i w którym zïotÈ zasadÈ
postÚpowania jest „nie oszukuj, chyba ĝe miaïbyĂ na tym skorzystaÊ”3.
Bernard Shaw musiaï przyjÈÊ zawiïÈ koncepcjÚ ewolucji lamarckistowskiej tylko ze wzglÚdu na moralne implikacje darwinizmu. W przedmowie
do ksiÈĝki Back to Methuselah napisaï:
Kiedy objawia siÚ caïe jego znaczenie, ludzkie serce zapada siÚ w stercie
piasku. Jest w nim odraĝajÈcy fatalizm, koszmarna i godna potÚpienia
redukcja piÚkna i inteligencji, siïy i celowoĂci, honoru i aspiracji.
Jego uczeñ diabïa w kaĝdym razie byï i tak o wiele weselszym ïobuzem
niĝ Darwinowski kapïan. Shaw nie uwaĝaï siÚ za czïowieka religijnego,
ale miaï dzieciÚcÈ niezdolnoĂÊ odróĝniania prawdy od tego, co chcielibyĂmy za niÈ uwaĝaÊ. Ta sama cecha wyznacza kierunek dziaïañ dzisiejszych populistycznych przeciwników ewolucji:
Ewolucja daïa nam przede wszystkim przekonanie, ĝe to silni majÈ
racjÚ. Kiedy Hitler mordowaï 10 milionów niewinnych mÚĝczyzn, kobiet
i dzieci, dziaïaï w zupeïnej zgodzie z teoriÈ ewolucji oraz wbrew wszystkiemu, co ludzie wiedzÈ o dobru i zïu. […] Jeĝeli bÚdziemy mówili
dzieciom, ĝe pochodzÈ od maïp, bÚdÈ siÚ zachowywaïy jak maïpy4.
PrzeciwnÈ reakcjÈ na bezdusznoĂÊ doboru naturalnego jest egzaltowanie siÚ niÈ pospoïu z darwinistami spoïecznymi oraz — co zdumiewajÈce — H.G. Wellsem. W rozdziale Wizji przyszïoĂci poĂwiÚconym
wierze, moralnoĂci i polityce przyszïego pañstwa, bÚdÈcego wellsowskÈ
utopiÈ darwinistycznÈ, moĝna znaleěÊ takie oto mroĝÈce krew w ĝyïach
fragmenty:
W jakim stosunku znajdzie siÚ Pañstwo PrzyszïoĂci wobec ras niĝszych?
[…] Co siÚ tyczy olbrzymich ras ludzi wpóï czarnych, wpóï ĝóïtych i tych
wszystkich, którzy nie podÈĝÈ za ogólnym rozwojem, to cóĝ — powiedzmy otwarcie — Ăwiat nie jest instytucyÈ dobroczynnÈ: jeĝeli owe
18
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rasy nie potrafiÈ wytworzyÊ silnych, zdrowych jednostek, odgrywajÈcych
jakÈĂ rolÚ w olbrzymim Ăwiecie PrzyszïoĂci — bÚdÈ musiaïy upaĂÊ
i wygasnÈÊ. […] Etyka obywateli Pañstwa PrzyszïoĂci przede wszystkiem sprzyjaÊ bÚdzie rozmnaĝaniu siÚ wszystkiego, co jest w ludzkoĂci
piÚknem i twórczem: a wiÚc wzrastaniu silnych i wspaniaïych ciaï,
jasnych i potÚĝnych umysïów […]. MetodÈ, której uĝywaïa dotychczas natura, ksztaïtujÈc Ăwiat, metodÈ, dziÚki której sïaboĂÊ nie jest
w stanie wspieraÊ sïaboĂci […], jest ĂmierÊ. […] Ludzie PrzyszïoĂci
[…] nie bÚdÈ uczuwali ĝalu ani wstrÚtu, zadajÈc ĂmierÊ, bo o znaczeniu ĝycia mieÊ bÚdÈ wznioĂlejsze niĝ my pojÚcie5.
Kolega Wellsa Julian Huxley bagatelizowaï czarnowidztwo kapïana
diabïa, próbujÈc zbudowaÊ system etyczny na fundamencie tego, co sam
uwaĝaï za postÚpowe aspekty ewolucji. Pierwszy utwór z tomu Essays of
a Biologist, zatytuïowany „Progress, Biological and Other”, zawiera ustÚpy brzmiÈce niemal jak wezwanie do walki pod sztandarami ewolucji:
Twarz (czïowieka) jest zwrócona w tym samym kierunku, w którym
zmierza gïówna fala ewolucji ĝycia, a jego najwyĝszym przeznaczeniem,
celem, który przez tak dïugi czas uwaĝaï za najwaĝniejszy, jest rozwijanie procesu realizowanego od milionów lat przez naturÚ, wdraĝanie coraz mniej rozrzutnych metod i przyspieszanie za pomocÈ wïasnej
ĂwiadomoĂci tego, co w przeszïoĂci byïo tylko dziaïaniem Ălepych,
nieĂwiadomych siï6.
WolÚ jednak stanÈÊ ramiÚ w ramiÚ z krzepiÈco wojowniczym dziadkiem Juliana, T.H. Huxleyem, w przeciwieñstwie do Shawa zgodziÊ siÚ,
ĝe dobór naturalny jest dominujÈcÈ siïÈ w ewolucji biologicznej, w przeciwieñstwie do Juliana przyznaÊ, ĝe nie jest on niczym przyjemnym, oraz
w przeciwieñstwie do Wellsa walczyÊ przeciwko niemu jako istota ludzka. Oto sïowa T.H. Huxleya wygïoszone w 1893 roku w Oksfordzie,
podczas wykïadu romanesowskiego* zatytuïowanego Evolution and Ethics:
*

Wykïady romanesowskie to prestiĝowe odczyty publiczne, zapoczÈtkowane
pod koniec XIX w. przez biologa George’a Romanesa i wygïaszane co roku
w Sheldonian Theatre w Oksfordzie przez wybitne osobistoĂci ze Ăwiata kultury
i nauki — przyp. tïum.
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Musimy raz na zawsze zrozumieÊ, ĝe postÚp etyczny spoïeczeñstwa
nie jest skutkiem imitowania postÚpu kosmicznego ani tym bardziej
uciekania od niego, lecz walki z nim7.
Podobnie brzmi rekomendacja G.C. Williamsa, pod którÈ i ja siÚ
podpisujÚ. PonurÈ wizjÚ kapïana diabïa traktujÚ jak wezwanie do walki.
Jako przedstawiciel Ăwiata nauki jestem zagorzaïym darwinistÈ, przekonanym o tym, ĝe nawet jeĂli dobór naturalny nie jest jedynÈ siïÈ sprawczÈ
ewolucji, z caïÈ pewnoĂciÈ jest jedynÈ znanÈ siïÈ zdolnÈ do wytworzenia
iluzji celowoĂci, która tak bardzo uderza wszystkich obserwatorów natury.
Niemniej bÚdÈc zwolennikiem teorii Darwina w wymiarze naukowym,
jednoczeĂnie jestem fanatycznym antydarwinistÈ, jeĂli chodzi o politykÚ
i sposób prowadzenia naszych ludzkich spraw. W moich poprzednich
ksiÈĝkach, takich jak Samolubny gen i ¥lepy zegarmistrz8, wychwalaïem
niezaprzeczalnÈ zgodnoĂÊ stanowiska kapïana diabïa z faktami (gdyby
Darwin miaï uĝyÊ wiÚkszej liczby pejoratywnych przymiotników w cytowanym na poczÈtku fragmencie, prawdopodobnie znalazïyby siÚ wĂród nich
sïowa „samolubny” i „Ălepy”). JednoczeĂnie zawsze podkreĂlaïem prawdziwoĂÊ sïów koñczÈcych mojÈ pierwszÈ ksiÈĝkÚ: „My, jako jedyni na Ziemi,
moĝemy zbuntowaÊ siÚ przeciw tyranii samolubnych replikatorów”.
Jeĝeli ktoĂ dostrzega tu jakÈĂ niespójnoĂÊ czy nawet paradoks, jest
w bïÚdzie. W faworyzowaniu darwinizmu na polu naukowym i odrzucaniu
go na gruncie humanizmu nie ma ĝadnej sprzecznoĂci, tak samo jak nie
ma jej w objaĂnianiu mechanizmu kancerogenezy przez naukowca bÚdÈcego jednoczeĂnie praktykujÈcym lekarzem zwalczajÈcym raka. Z uzasadnionych teoriÈ Darwina wzglÚdów ewolucja daïa nam mózg, który rósï
dopóty, dopóki jego rozmiar nie umoĝliwiï mu zrozumienia wïasnej proweniencji, ubolewania nad moralnymi implikacjami ewolucji i przeciwstawiania siÚ im. Kaĝde uĝycie Ărodków antykoncepcyjnych dowodzi, ĝe mózg
potrafi zadrwiÊ z mechanizmu doboru naturalnego. Jeĝeli — co sugeruje
moja ĝona — samolubne geny sÈ Frankensteinami, a wszelkie ĝycie ich
potworem, tylko my jesteĂmy w stanie doprowadziÊ tÚ opowieĂÊ do puenty, zwracajÈc siÚ przeciwko naszym stwórcom. Mamy do czynienia
z niemal dokïadnÈ negacjÈ sïów biskupa Herberta: „[co z tego, ĝe] piÚkne sÈ widoki, gdy czïowiek na wskroĂ zïy”. Tak, czïowiek moĝe byÊ zïy,
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ale jednoczeĂnie jest jedynÈ moĝliwÈ drogÈ ucieczki od spuĂcizny kapïana diabïa: od okrucieñstwa, niezdarnoĂci i nieudolnej marnotrawnoĂci.
Rzecz w tym, ĝe nasz gatunek, obdarzony dalekowzrocznoĂciÈ — produktem symulacyjnej rzeczywistoĂci wirtualnej, zwanej potocznie „wyobraěniÈ” — moĝe zaplanowaÊ dziaïanie cechujÈce siÚ przeciwieñstwem
marnotrawstwa, a jeĂli siÚ uda, nawet minimalnÈ niezdarnoĂciÈ. Dar rozumienia jest prawdziwym pocieszeniem, nawet jeĂli tym, co rozumiemy,
jest niewygodne przesïanie kapïana diabïa. To tak, jakby ów kapïan wydoroĂlaï i uzupeïniï swój komunikat: „Tak — mówi — historyczny proces,
dziÚki któremu zostaliĂcie powoïani do ĝycia, jest marnotrawny, okrutny
i prymitywny. Ale rozkoszujcie siÚ swojÈ egzystencjÈ, poniewaĝ w tym
procesie doszïo do nieumyĂlnego bïÚdu, który zaowocowaï stworzeniem
jego negacji. Zaledwie niewielkiej negacji na lokalnÈ skalÚ, nie ma co
do tego wÈtpliwoĂci: dotyczy ona wszak tylko jednego gatunku, a wïaĂciwie mniejszej czÚĂci jego przedstawicieli, ale jest w tym nadzieja”.
PowinniĂmy siÚ rozkoszowaÊ tym bardziej, ĝe niezgrabny i okrutny algorytm doboru naturalnego doprowadziï do powstania maszyny zdolnej do
internalizacji tegoĝ algorytmu i stworzenia jego modelu — oraz wielu
innych modeli — w mikrokosmosie wnÚtrza ludzkiej czaszki. ByÊ moĝe
zdyskredytowaïem Juliana Huxleya w tym tekĂcie, ale muszÚ przyznaÊ,
ĝe w 1926 roku opublikowaï on wiersz poruszajÈcy kilka spraw, o których ja
sam chciaïbym powiedzieÊ (oraz coĂ, o czym wolaïbym milczeÊ)9:
Byty materialne w twój umysï weszïy nieproszone
I w wypeïnionej nagle krysztaïowej Sali
Dziwni partnerzy wzajem siebie pokochali.
Rozmnoĝyïy siÚ rzeczy w myĂli zamienione.
W twej gïowie znalazï bowiem ducha fakt cielesny.
ZïÈczeni po wsze czasy dïugiem obustronnym
zbudowaliĂcie mikrokosmos, co z ogromnym
trudem wziÈï na ramiona wysiïek bezkresny.
Zmarli wciÈĝ tam prowadzÈ rozmowy z gwiazdami,
Równik gwarzy z biegunem, noc z dniem dyskutuje,
A duch z materii Ăwiata zmaga siÚ kratami —
Przekleñstwo izolacji w nicoĂÊ ulatuje.
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WszechĂwiat z ĝyciem, dziaïaniem, planami nie zwleka,
Gdy w koñcu Bóg stworzony w umyĂle czïowieka.
Julian Huxley napisaï jakiĂ czas póěniej w ksiÈĝce Essays of a Humanist:
Ziemia jest jednym z tych rzadkich miejsc w kosmosie, gdzie rozkwitï
umysï. Czïowiek jest wytworem niemal trzech miliardów lat ewolucji i to
w jego osobie proces ewolucyjny wreszcie uzyskaï ĂwiadomoĂÊ samego
siebie i swoich moĝliwoĂci. Bez wzglÚdu na to, czy mu siÚ to podoba,
czy nie, jest on (czïowiek) odpowiedzialny za dalszy przebieg ewolucji
naszej planety10.
Podobny Huxleyowi luminarz syntezy neodarwinowskiej, wielki
amerykañski genetyk rosyjskiego pochodzenia Theodosius Dobzhansky,
zajmowaï zbliĝone stanowisko:
DoprowadzajÈc do narodzin czïowieka, proces ewolucyjny zyskaï samoĂwiadomoĂÊ, prawdopodobnie po raz pierwszy i jedyny w historii
Kosmosu11.
Kapïan diabïa mógïby wiÚc powiedzieÊ: „PodnieĂ dumnie gïowÚ,
Dwunoĝna Maïpo. Z rekinem nie wygrasz w wodzie, z gepardem na lÈdzie,
a z jaskóïkÈ w powietrzu. Kapucynka lepiej siÚ wspina, sïoñ jest silniejszy,
a sekwoja bardziej dïugowieczna. Niemniej to ty otrzymaïeĂ najwiÚkszy dar:
moĝliwoĂÊ zrozumienia bezlitoĂnie okrutnego procesu, który doprowadziï do narodzin tych wszystkich form ĝycia; moĝnoĂÊ wzdrygniÚcia siÚ
z odrazÈ na myĂl o jego konsekwencjach; dar przewidywania — czyli coĂ
zupeïnie obcego niezdarnej, krótkookresowej krzÈtaninie doboru naturalnego — oraz moĝliwoĂÊ internalizacji caïego kosmosu”.
DostaliĂmy w darze mózgi, które — odpowiednio wyedukowane i obdarzone wolnÈ wolÈ — mogÈ modelowaÊ wszechĂwiat oraz rzÈdzÈce nim
prawa, do których zalicza siÚ takĝe algorytm Darwina. Sam jego twórca napisaï w sïynnym fragmencie koñczÈcym ksiÈĝkÚ O powstawaniu gatunków:
Tak wiÚc z walki w przyrodzie, z gïodu i Ămierci bezpoĂrednio wynika
najwznioĂlejsze zjawisko, jakie moĝemy pojÈÊ, a mianowicie powstawanie wyĝszych form zwierzÚcych. Wzniosïy zaiste jest to poglÈd, ĝe
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Stwórca* natchnÈï ĝyciem kilka form lub jednÈ tylko i ĝe gdy planeta nasza,
podlegajÈc Ăcisïemu prawu ciÈĝenia, dokonywaïa swych obrotów, z tak
prostego poczÈtku zdoïaï siÚ rozwinÈÊ i wciÈĝ jeszcze siÚ rozwija nieskoñczony szereg form najbardziej godnych podziwu i najpiÚkniejszych12.
Przytoczony poglÈd jest nie tylko wzniosïy, choÊ spod ciepïego koca
ignorancji moĝe siÚ wydawaÊ ponury i zimny, ale teĝ gïÚboko odĂwieĝajÈcy,
kiedy staniemy twarzÈ w twarz z przenikliwym wichrem zrozumienia;
yeatsowskim „wiatrem dmÈcym przez gwiaědziste pustkowia”. W innym
eseju zacytowaïem inspirujÈce sïowa wybitnego nauczyciela F.W. Sandersona, który zachÚcaï swoich podopiecznych do prowadzenia „niebezpiecznego ĝycia”
wypeïnionego buzujÈcym ogniem entuzjazmu, anarchicznego, rewolucyjnego, energicznego, demonicznego, dionizyjskiego, przepeïnionego nieprzepartÈ ĝÈdzÈ tworzenia — takie jest bowiem ĝycie czïowieka, który
rezygnuje z bezpieczeñstwa i szczÚĂcia na rzecz rozwoju i szczÚĂcia.
„Bezpieczeñstwo i szczÚĂcie” oznacza zadowolenie z prostych odpowiedzi i taniego komfortu; zamykanie siÚ w ciepïym kokonie wygodnego
kïamstwa. Demoniczna alternatywa, podsuwana przez dojrzaïego kapïana
diabïa, jest ryzykowna. Znajdě w sobie odwagÚ, by odrzuciÊ uspokajajÈce
zïudzenia i przestaÊ siÚ pocieszaÊ wiarÈ w nieĂmiertelnoĂÊ duszy. W zamian dostaniesz „rozwój i szczÚĂcie”; radoĂÊ wynikajÈcÈ z tego, ĝe dorosïeĂ w ĂwiadomoĂci rzeczywistego znaczenia egzystencji oraz faktu, ĝe
jest tymczasowa, a wiÚc tym cenniejsza†.

*

Odwoïanie do Stwórcy pojawiïo siÚ dopiero w drugim wydaniu dzieïa
O powstawaniu gatunków, prawdopodobnie jako ukïon w stronÚ religijnej
wraĝliwoĂci czytelników.

†

Przypis dodany w czasie korekty. Kiedy nadawaïem tytuï temu esejowi,
nie wiedziaïem, ĝe BBC ochrzciïa darwinowskÈ frazÈ „kapïan diabïa” doskonaïy
film dokumentalny oparty na biografiach Adriana Desmonda i Jamesa Moore’a.
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