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Dlaczego śmieci umysłu  

Pewność wnioskowania 

Jak głosi legenda, między rokiem 1590 a 1602, w Pizie, pewien człowiek zabawiał 

się zrzucaniem z krzywej wieży różnych przedmiotów. Z braku stopera odmierzał 

czas spadania tętnem swojego serca, potem zaś mierzył egipskim zegarem wodnym 

czas staczania się kulek po pochylni. Na podstawie tych obserwacji GALILEUSZ 

(GALILEO GALILEI, 1564-1642) – bo o nim tu mowa – sformułował prawo swobod-

nego spadania ciał. Wyniknęło z tego precyzyjne strzelanie artyleryjskie, prawo 

powszechnej grawitacji i w końcu loty kosmiczne. Gdyby nie te obserwacje, balon 

„Ad Astra” JOSEPHA i JACQUESA MONGOLFIER (1783) nie wzleciałby w górę, a po 

nim nie poleciałyby w powietrze szybowce LILIENTHALA (1890), nietoperzowata 

maszyna WEISSKOPFFA (1899) i samolot braci WRIGHT (1903). Nie zdarzyłoby się 

wiele rzeczy... 
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Czy GALILEUSZ uzyskał by ten sam wynik rzucając z wieży wróblami? Zapew-

ne nie. Czy jednak ptaki podlegają innym prawom niż kamienie, pociski armatnie 

i samoloty? Wnioskowanie przez analogie może łatwo zaprowadzić na manowce.  

Zasady wnioskowania 

Próbując zająć stanowisko wobec otaczającego nas świata, dociekając przyczyn 

i przewidując skutki stosujemy różne sposoby wnioskowania. Żadna z metod wnio-

skowania nie jest absolutnie pewna. Jak uczy teoria poznania, żadna z nich nie gwa-

rantuje pewności wyciągniętych wniosków. Analityczne wnioskowanie przez de-

dukcję nie wnosi niczego nowego. Syntezy oparte na indukcji niezupełnej mogą być 

obalone w każdej chwili, mimo ścisłego przestrzegania kanonów MILLA. Popperow-

ski falsyfikacjonizm nakazuje obalać każde prawo ad infitum, aż obalanie się po-

wiedzie. Abdukcjonizm PIERCE’A opiera się na intuicyjnej ocenie związku między 

obserwowanym skutkiem a przypuszczalną jego przyczyną. Zawodzi dziecięco 

naiwne wnioskowanie przez analogię.  

W sporze o naturę człowieka i jego miejsce w świecie wnioskowanie przez 

analogię pozwoli nam jednak zadać pytanie. Z powodu wagi tego pytania warto zdać 

się na tę niepewną metodę wnioskowania.  

Zasady bezpieczeństwa i higieny  

Niektóre niewielkie fiolki odczynników laboratoryjnych zawierają trucizny, których 

miligram (tetrodotoksyna, botulina) wystarczyłby do zabicia tysięcy ludzi. Na butel-

ce odczynnika laboratoryjnego producent umieszcza liczne znaki. Każdy z nich 

oznacza rodzaj zagrożeń dla zdrowia człowieka pracującego z odczynnikiem i szko-

dy w środowisku, które odczynnik ten mógłby wyrządzić. Postępowanie z odczyn-

nikami jest ściśle normowane przez prawodawstwo wszystkich państw. Wykaz 

czynników rakotwórczych (Dz. U. 96.121.571.), ustawę o substancjach trujących 

(Dz. U. 63.22.116.), ustawę o odpadach (Dz. U. 2001.62.628.) musi znać pracownik 

dbający o bezpieczeństwo pracy w laboratorium, a ich nieprzestrzeganie grozi mu 

karami nakładanymi przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sani-

tarną, Sanepid, a nawet sankcjami prokuratorskimi...  

Postępowanie z każdą potencjalnie niebezpieczną substancją jest ściśle normo-

wane. Istnieją państwowe normy Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS 

w Polsce lub BEI i OEL w USA i Europie), zasady usuwania..., środki ochrony...  

Na półce w księgarni lub biblioteki, na ekranie w kinie czy w TV znaleźć moż-

na dzieła, które zabijają równie skutecznie jak trucizny z laboratoriów i zakładów 

przemysłowych. Zwykłe słowa mają – paradoksalnie – większa moc sprawczą niż 

zaklęcia bajkowych czarowników i większą skuteczność w niszczeniu niż stalowe 

pudło czołgu. Dość wspomnieć „Mein Kampf” i radiowe przemówienia Führera III 

Rzeszy, „Krótką historię WKP(b)”, czerwone książeczki w maoistowskich Chinach 

podczas rewolucji kulturalnej.  



ZAŚMIECONY UMYSŁ... 155 

Ten argument jest prymitywnym nadużyciem, ale trzeba go przytoczyć. Zbrod-

niczy dyktatorzy zaczynali od słów. Kończyli na milionach ofiar. LENINA i STALINA 

obciąża śmierć 54 mln ludzi, w tym ok. 2 mln Polaków. System wykreowany przez 

HITLERA zabił 14 mln żołnierzy i 27 milionów cywili, w tej liczbie 6 mln Żydów. 

Nikt nie zna dokładnej liczby zabitych w maoistowskich Chinach. Pomniejsi ideolo-

dzy i dyktatorzy, POL POT i YENG SARY mają na sumieniu ok. 2 mln mieszkańców 

Kampuczy, zabitych bez użycia wyszukanych środków technicznych. A Tusti i Hutu 

w Ruandzie, a Bośnia i Czarnogóra z Sarajewem, gdzie jednym ze sprawców rzezi 

jest były prezydent Serbii – poeta, a Kosowo i Macedonia. Jakie zamieszanie 

w Europie spowodowały w roku 1054 drobne różnice zdań na temat ciasta używa-

nego do produkcji hostii, bezżenności kapłanów oraz istoty Ducha Świętego. A 95 

tez spisanych na pergaminie i przybitych do drzwi kościoła w Wittenberdze przez 

MARTINA LUTRA. Oczywiście, za słowami kryły się bardziej złożone przyczyny. 

Szeregowi wykonawcy kierowani byli jednakże słowami.  

Słowo wylata skowronkiem powraca wołem 

Nie trzeba wielkich słów. Wystarczy tzw. real. 24-letniemu GRZEGORZOWI P. z Ja-

strowia powiodła się druga próba samobójcza. (WirtualneMedia.pl; 2003.02.24). 

Podjął ją po uczestnictwie w programie „tvn” – „Tylko miłość”. Został tam wyśmia-

ny przez publiczność za swój sposób przeżywania zawodu miłosnego i w konse-

kwencji napiętnowany w środowisku. Zarząd i rzecznik prasowy „tvn” czują się za 

to dobrze. W końcu to były tylko słowa.  

Używamy słów z zadziwiającą beztroską. Oburzamy się na każdą próbę ogranicza-

nia wolności użycia słów. Instytucja cenzury budzi słuszny i bezwarunkowy opór wszel-

kich intelektualistów. Mamy wszak tyle złych historycznych doświadczeń..., płonących 

stosów, krucjat, gułagów, krematoriów, komisji MCCARTHY’EGO...  

Czy możliwe jest zatem zagwarantowanie minimum bezpieczeństwa w użyciu 

słów i reprezentowanych przez te słowa idei? Czy są podstawy by uznać, że tak jak 

zaśmiecamy świat odpadami przetworzonej materii, zanieczyszczamy również wła-

sne środowisko umysłowe? Czy konsekwencje mogą być istotne? Czy analogia 

między materialnym zanieczyszczeniem środowiska a zanieczyszczeniem psychicz-

nym ma w ogóle sens? Czy nie jest to kolejne nadużycie? I wreszcie... 

co biologowi do tego? 

Co do tego biologowi? Dlaczego odważa się wkroczyć na teren działalności huma-

nistów, polityków.  

Odpowiedź jest z pozoru prosta. Słowa, język, są jednym ze sposobów komu-

nikacji. Komunikacja między osobnikami nie jest zaś wyłączną domeną lingwistyki, 

literatury, socjologii i psychologii. Komunikacja jest formą zachowania. Zachowa-

niem zajmuje się etologia będąca działem biologii. To daje biologom mandat upraw-

nień w tej dyskusji.  
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Jeśli nawet nie jest to dobrą podstawą do badań i wyczerpującego opisu komu-

nikacji (GALILEUSZ wszak nie rzucał wróblami), to biologia narzuca ograniczenia na 

zachowanie. Zatem komunikacja mniej lub bardziej bezpośrednio musi podlegać 

prawom biologii, szczególnie zaś ograniczeniom, które z tych praw wynikają. I te 

ograniczenia oraz biologiczne uwarunkowania komunikacji można przynajmniej 

badać i opisywać. Szkielet tych praw tworzy zaś jedna z podstawowych zasad biolo-

gii – darwinowska teoria ewolucji w jej nowoczesnej postaci.  

Do niedawna biologia nie miała metod ani narzędzi, aby zmierzyć się z tym 

problemem. Od kilkunastu już lat sytuacja uległa zmianie. Zacznijmy jednak syste-

matycznie wnikać w to co wiadomo już o ograniczeniach jakie na zachowanie 

i komunikację narzucają prawa biologii.  

Podstawy – zachowanie i komunikacja  

Niezależnie od dorobku psychologii humanistycznej i powierzchownych przekonań 

na ten temat, zachowanie jest reakcją na bodźce – sygnały ze środowiska. Fakt ten 

czasami ukryty jest przez znaczną odległość w czasie pomiędzy bodźcem a reakcją. 

Wszelkie formy zachowania można opisać behawiorystycznym schematem S  R 

wzbogaconym o jeden element, o skutek reakcji, którym jest homeostaza.  

Stimulus  Reaction  Reinforcement  Homeostasis 

Zwróćmy uwagę na fakt, że te organizmy, które reagując na bodźce nie uzy-

skiwały stanu homeostazy nie istnieją lub co najmniej nie pozostawiają po sobie 

potomków. Nie chodzi nawet o absolutny brak potomstwa i zupełne załamanie ho-

mostazy. Wystarczy, że tak homeostaza, jak i wydanie potomstwa pociąga za sobą 

koszty większe niż w przypadku innych organizmów. Czas dokonuje reszty.   

Zachowanie ma wiele form...  

Opisane w tej prostej formie zachowanie ma oczywiście wiele form różniących się 

czasem trwania, złożonością i stopniem stałości lub zmienności w kolejnych powtó-

rzeniach. Tradycyjnie nazywa się je nastiami, tropizmami, kinezami, taktyzmami..., 

itd. Niezależnie od tych sposobów opisu wyróżnia się oczywiście odruchy bezwa-

runkowe i warunkowe, a także zachowanie instynktowne oraz zachowania inteli-

gentne. Te ostatnie zaś zgodnie z poglądem PAWŁOWA można podzielić na inteli-

gentne zachowania typu konkretnego i abstrakcyjnego.  

Czy istnieje fundamentalna nieprzekraczalna i nieredukowalna różnica pomię-

dzy tymi formami zachowania?  

Nie. A sama próba zdefiniowania umownych granic między formami zachowa-

nia jest zadaniem trudnym i wymagającym gruntownego namysłu. Najważniejsze 

jest zaś to, że zachowania instynktowne i inteligentne mają wspólny schemat prze-

biegu, podobne składniki i podobny „cel”, lub ściślej mówiąc, skutek.  
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...wspólny schemat i „cel” zachowań  

Wspólny schemat zachowań instynktownych inteligentnych składa się z tego, co 

KONRAD LORENZ i NICOLAS TINBERGEN nazwali:  

● bodźcem wyzwalającym  

● (wrodzonym) mechanizmem wyzwalajacym  

● (sztywnym) wzorcem zachowania  

Opuszczając słowa ujęte w nawiasy znajdziemy różnice pomiędzy zachowa-

niem instynktownym a inteligentnym. Zachowania instynktowne i inteligentne róż-

nią się także odziedziczalnością oraz stopniem swobody i nowości. Wspólnym skut-

kiem jest przetrwanie osobnika i gatunku, lub raczej jak interpretuje się to dzisiaj, 

przetrwanie genów – przeniesienie genów rodziców do osobników kolejnego poko-

lenia.  

Bodziec wyzwalający jest z reguły bodźcem złożonym. Jest on charakterystyczny 

dla gatunku i sytuacji życiowej jego przedstawicieli. Mechanizm wyzwalający (wro-

dzony lub wyuczony) składa się z dwóch złożonych czynności nerwowych: zdolności do 

swoistego – wybiórczego spostrzegania bodźców wyzwalających oraz aktywnych napę-

dów (motywacji) ukierunkowujących zachowanie. Na to, które napędy są w danym 

momencie aktywne, wpływa stan organizmu, m.in. regulacja hormonalna i cała życiowa 

historia osobnika zdeponowana w jego pamięci. Wybiórcze spostrzeganie zależy nie 

tylko od swoistej wrażliwości narządów zmysłów (np. na ultradźwięki dla nietoperzy 

czy ultrafiolet dla pszczół), ale przede wszystkim od tego, co mózg wyodrębnia ze spo-

strzeganych bodźców, jak np. znaczenie subtelnych zmian mimicznych odróżniających 

życzliwy uśmiech od ironicznego uśmieszku. Samo zaś zachowanie instynktowne lub 

inteligentne składa się z wielu czynności zgrupowanych w kolejno następujące po sobie 

fazy zachowania orientacyjnego, zorientowanego i spełniającego. Zachowanie w fazie 

konsumacji, w miarę zbliżania do spełnienia, staje się coraz bardziej niezmienne, 

stałe i podobne u różnych osobników tego samego gatunku. Na przykładzie czło-

wieka z łatwością dostrzeżemy to w przypadku zdobywania i spożywania pokarmu 

przez zagłodzonego więźnia lub rozbitka, który pożera byle co, byle gdzie, w byle 

jaki sposób, i dystyngowanego dostojnika, który spożywa wykwintne dania z uży-

ciem baterii sztućców i wyszukanych serwisów zastawy stołowej, w otoczeniu ob-

sługujących go z namaszczeniem kelnerów i kucharzy. Niezależnie od wszystkich 

różnic w obu tych sytuacjach ostatecznie trzeba jednak wprowadzić pokarm do ust, 

przeżuć i przełknąć, i to stanowi o „sztywności” zachowania konsumacyjnego. 

UMBERTO ECO w zbiorze felietonów „Zapiski na pudełku zapałek” w podobnym 

sensie wykpiwa amatorów filmów pornograficznych. Przedstawiają one przecież nic 

innego jak różne dziwne zachowania orientacyjne i zorientowane, wykonywane w 

trakcie zmierzania do finalnego aktu, który – przynajmniej gdy mówimy o normie 
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psychicznej – w żadnym przypadku nie zawiera elementów nowości i odmienności, 

polegając niezmiennie na połączeniu narządów płciowych.  

Nie ma ucieczki  
przed schematem zachowania instynktownego 

To, że w przypadku zachowań inteligentnych nie ma ucieczki przed schematem 

zachowania instynktownego, nie jest może tak oczywiste, gdy rozważa się ludzkie 

zachowania dające skutki z dużym odroczeniem. Ot, np. uprawę roli, podejmowanie 

długotrwałej nauki i studiów, tworzenie dzieł sztuki... Rozwiązanie przychodzi ła-

two, gdy uwzględni się fakt, że nauka służy przetrwaniu osobnika w świecie (co 

nietrudno udowodnić), a sztuka przynosi doraźne korzyści nie tylko twórcy (o ile mu 

przynosi materialne), ale głównie jednostkom w społeczności, którą w jakiś sposób 

scala poprzez przekazywane treści i emocje. Ostateczne rezultaty tych inteligent-

nych działań sprowadzają się, czy się to komuś podoba czy nie, do podtrzymania 

i przekazania życia realizujących te działania osób. Jest to słuszne nawet w przypad-

ku projektowania i budowaniu nowych broni oraz szkoleniu armii.  

 
Instynkt:  

wrodzony ale podatny na naukę,  
tylko w stanie gotowości (wzbudzenia napędu = motywacji) – „kiedy się chce”,  
podobny u krewnych (tego samego gatunku i gatunków pokrewnych),   
zaspakaja popędy – spełnia potrzeby,  
wieloetapowy – o stałej sekwencji, składa się z:  

   wrodzonego mechanizmu wyzwalającego  
   (motywacja, selektywne spostrzeganie),  
  bodźca wyzwalającego – znaku,  

 zachowania instynktownego z fazą:  
   - apetencji:  
    to jest reakcji orientacyjnej i reakcji zorientowanej  
   - konsumacji:  
    to jest reakcji terminalnej, sztywnego wzorca. 
 

Słynny przykład TINBERGENA  
i niemniej słynny EIBLA-EIBELSFELDA  

Mechanizmy zachowań instynktownych doskonale ilustrują dwa powszechnie znane 

przykłady. Pierwszy z nich, to klasyczny (i zrewidowany później w myśl koncepcji 

socjobiologicznych) opis zachowań godowych małych rybek – cierników. 

TINBERGEN wykazał, że do zapoczątkowania stereotypowych zachowań godowych 

cierników wystarczające są specyficzne, aczkolwiek bardzo uproszczone względem 

ludzkich wyobrażeń, bodźce. Bodźcem w reakcjach obrony terytorium jest czerwona 
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barwa brzucha samców prezentowana gospodarzowi przez konkurentów. Dla od-

miany srebrzysty, wydęty ikrą brzuch samic i ułożenie ich ciała w wodzie wywołuje 

u samca sekwencję ruchów, przy pomocy których wiedzie on do gniazda samicę 

i pobudza ją do składania ikry.  

W przypadku ludzi, jak opisuje to E.H. HESS, drobne, trudno uchwytne unie-

sienie brwi przy powitaniu i szeroko rozwarte źrenice są oznaką przyjaznych uczuć 

względem spotykanej osoby. Ludzie, którzy poza świadomością wymienili te znaki 

uważają się wzajemnie za sympatycznych.  

Znakomity humanetolog IRENAUS EIBL-EIBELSFELD przytacza zaś przykład za-

chowań imponujących, w których, tak u zwierząt jak i człowieka, istotnym elemen-

tem jest stroszenie włosów i prężenie mięśni, składające się na postawę imponującą. 

W serii świetnych rycin EIBL-EIBELSFELD porównuje jak zwierzęca postawa impo-

nująca jest u ludzi kulturowo wzmacniana przez ozdoby ciała i fryzury oraz elemen-

ty ubioru i nakrycia głowy, począwszy od wojowników ludów pierwotnych po do-

stojników państwowych i wysokich rangą wojskowych. Podobnie rzecz się ma 

z sygnałami grożenia, oznakami atrakcyjności oraz sposobami imponowania.  

Zadziwiające jest, że mimo wszelkich różnic, męska młodzież goryla, szym-

pansia i ludzka próbuje jednakowo imponować wytwarzanym hałasem. Różnica 

polega jedynie na tym, że goryle i szympansy używają w tym celu spróchniałych 

pni, gałęzi i kamieni, podczas gdy młodzież ludzka dysponuje wielosetwatowymi 

wzmacniaczami, motocyklami bez tłumika i tuningowanymi samochodami. Może-

my do woli eksponować różnice i odrębność ludzi, ale podobieństwo jest uderzające.  

O zachowaniu decyduje motywacja  

Zwierzę i człowiek w dowolnym momencie prezentuje jedynie kilka, z całego po-

siadanego repertuaru, zachowań. Które, to zależy od indywidualnego „chcenia” 

i ograniczeń narzucanych przez otoczenie. Źródła i charakter owego „chcenia” są 

jednym z najistotniejszych pośród zagadnień psychologii i biologii zachowania. Są 

one zarazem obiektem zainteresowań literatury, historii i ekonomii (wzbudzenie 

„potrzeby” zakupów), i przedmiotem osobistych dociekań każdego człowieka („dla-

czego on się tak zachowuje?”). Gdzie wielu wypowiadających się, tam panuje hałas, 

chaos i poplątanie pojęć.  

Potrzeba, napęd, popęd, motywacja  

Psycholodzy, socjolodzy i humaniści używając różnych terminów zafundowali nie-

zły bałagan w opisywaniu przyczyn zachowania. Biolog mówi o potrzebie oraz 

napędzie, jako o motorach zachowania i próbuje dociekać ich materialnego podłoża. 

Mówiąc najkrócej, pierwotna biologiczna potrzeba jest naruszeniem stanu homeo-

stazy, sytuacją braku lub nadmiaru jakiegoś czynnika niezbędnego do życia w ściśle 

określonych ilościach. Przewlekły stan niedoboru lub nadmiaru nigdy nie kończy się 

dobrze. Te osobniki, które nie reagowały prawidłowo na stan potrzeby, zwyczajnie 
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wyzdychały nie pozostawiając potomstwa. Stan niedoboru lub nadmiaru jest zjawi-

skiem fizycznym zachodzącym w organizmie. Może, ale nie musi, on zostać wykry-

ty i rozpoznany przez układ nerwowy. Gdy mózg wykrywa i identyfikuje potrzebę 

mówimy już – zgodnie z profesjonalnym upodobaniem – o procesie nerwowym, 

który nazywamy motywacją, napędem lub popędem.  

Motywacji trzeba się uczyć 

Mimo że dla wielu osób zabrzmi to jak świętokradcze uproszczenie, trzeba podkre-

ślić, że w czasie życia mózg uczy się przewidywać potrzeby i wynikające z nich 

motywacje na zasadzie pawłowowskiego warunkowania. Dotyczy to wszystkich 

czynników naszego otoczenia składających się na potrzeby, od tlenu, wody, poży-

wienia i ciepła, po miłość, poczucie bezpieczeństwa i pieniądze. Każda potrzeba jest 

poprzedzana i skojarzona z szeregiem powtarzających się regularnie, obojętnych 

zdarzeń i okoliczności. Te właśnie obojętne bodźce są podstawą uczenia się przewi-

dywania i uprzedzania stanów potrzeby, czyli uczenia się motywacji coraz to wyż-

szych rzędów. Uprzedzenie potrzeby dzięki jej przewidywaniu dostarcza zaś 

wzmocnienia polegającego na uniknięciu bólu, niedostatku lub na osiągnięciu za-

spokojenia i przyjemności. Te prosta zasada rządzi wszystkimi działaniami wycho-

wawczymi, które podejmują rodzice, nauczyciele, koledzy i pracodawcy wobec 

rozwijającego się człowieka. Tą drogą z elementarnego systemu motywacyjnego 

noworodka powstaje złożony, wielowarstwowy system motywacyjney dorosłego 

człowieka, nierzadko nacechowany altruizmem, a czasami i ascezą, jak w przypadku 

doktora SCHWEITZERA czy matki TERESY z Kalkuty.  

Żadne z powyższych twierdzeń nie jest odkrywcze. Funkcjonują one w świa-

domości i doświadczeniu życiowym ludzkości już od głębokiej prehistorii, a ich 

historycznie udokumentowane ślady można znaleźć w opisach systemów wycho-

wawczych. Naukowo opracowali je i ujęli wielcy behawioryści z przełomu wieku 

XIX i XX, JOHN B. WATSON, CLARK L. HULL, EDWARD L. THORNDIKE, BURRHUS F. 

SKINNER. Streszczając ich stanowisko, motywacja: wynika z potrzeb i nawyków, 

jest skutkiem wzmacniania; podlega prawu efektu, zależy od osobistej historii 

wzmocnień.  

Tak więc świadomie lub nie, młodych ludzi uczono motywacji już od dawna. To 

przeświadczenie łączy w paradoksalny sposób założyciela zakonu jezuitów IGNACEGO 

LOYOLĘ (1491-1556) z behawiorystą BURRHUSEM F. SKINNEREM (1904-1990), gdy obaj 

twierdzą zgodnie, że „oddane im dziecko, będzie już na zawsze ich” i „uczynią z niego 

kogo zechcą – geniusza, artystę, rzemieślnika, króla albo zbrodniarza”.  

Uczniowie byli zdolni... 

Adepci systemów wychowawczych swoimi zdolnościami wyraźnie dają dowód 

prawdziwości tez behawioryzmu i skuteczności behawioralnych metod kształtowa-

nia systemu motywacyjnego. Skrajnych przykładów efektywności zorganizowanego 
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i ukierunkowanego wychowania człowieka od dziecka dostarczają japońscy ninja, 

arabscy asassyni i tureccy janczarzy, młodzi rewolucjoniści i bezideowi... yupies. 

Modelowym przypadkiem jest Hitlerjugend i porządni Niemcy oraz, dla przeciwień-

stwa, radzieccy pionierzy i komsomolcy, z legendarnym PASZKĄ MOROZOWEM, 

który sprzedał NKWD swoich rodziców. Szczególną podatnością na indoktrynację 

ideową, czyli kształtowanie motywacji polityczno-społecznych, cechuje się mło-

dzież w wieku dojrzewania i inicjacji społecznej. Najbardziej fanatyczni powstańcy, 

bojówkarze, hunwejbini, mudżahedini, strażnicy wszelakich rewolucji, ZMP-owcy 

i młodzi antykomuniści rekrutują się z tej grupy wiekowej. Kształtowanie postaw 

zostało w piękny sposób ujęte w filmie i literaturze. Dość przeanalizować przedsta-

wienie faszystowskiego ośrodka dla młodzieży w filmie VOLKERA SCHLENDORFA 

„Król Olch” czy pranie młodego mózgu w „Europa, Europa” AGNIESZKI HOLLAND. 

Trwałość wzorców zachowań społecznych odzywa się po latach efektem MOJŻESZA, 

przywoływanym przez byłego prezydenta LECHA WAŁĘSĘ, a krytycznie przedsta-

wionego jako „homo sovieticus” przez księdza JÓZEFA TISCHNERA. Przypomnijmy – 

w wędrówce do ziemi obiecanej musi wymrzeć pokolenie zrodzone w niewoli, które 

nie umie żyć w wolności.  

Oczywiście nie zawsze behawioralny system wychowawczy musi mieć zło-

wrogi i totalitarny charakter. Nikt chyba nie odmówi tzw. „szlachetnych intencji” 

twórcom skautingu i harcerstwa, ROBERTOWI BADEN-POWELLOWI, ANDRZEJOWI 

MAŁKOWSKIEMU i generałowi MARIUSZOWI ZARUSKIEMU. Zwróćmy uwagę, że te 

oto ideały kształtowały pokolenie kolumbów rocznik 20. i bohaterów szkolnej lektu-

ry ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO „Kamienie na szaniec”.  

Uczenie jest wrażliwe na zaśmiecenie  

Etologia dostarcza porażających przykładów wrażliwości kształtujących się syste-

mów motywacyjnych na zaśmiecenie. Wiąże się to z istnieniem tzw. okresów kry-

tycznych lub przełomów epigenetycznych w rozwoju zwierząt i człowieka. Są to 

w odniesieniu do rozwoju zachowania i psychiki krótkie okresy czasu, w których 

mózg jest specyficznie nastawiony na uczenie się bardzo wybiórczych relacji ze 

światem. Wyniki tego uczenia są zaś niezwykle trwałe. Odkrywcy tego zjawiska, 

prekursorzy nowoczesnej etologii, OSKAR HEINROTH i KONRAD LORENZ, nazwali 

go imprintingiem czyli wdrukowaniem. Nie ma chyba człowieka, który nie sły-

szałby o wdrukowaniu matki kaczki jako obiektu reakcji podążania w ślad u świeżo 

wylęgłych kacząt. W opowieściach etologów pojawiają się mniej znane przypadki 

godne przytoczenia. Tak więc samiec kawki hodowany „od jaja” przez KONRADA 

LORENZA wpoił go sobie jako jedynego wyobrażalnego partnera seksualnego. Ko-

cięta, których matka miała, szczególne jak na kota, upodobanie do bananów, rów-

nież jadły banany, mimo że zdecydowanie nie służyło to ich zdrowiu. Młode man-

gusty, omyłkowo nakarmione skrwawionym mięsem na sianie, umierają wskutek 

zjedzenia siana. Rezusy od noworodka hodowane przez HARRY’EGO HARLOWA 
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w warunkach izolacji (deprywacji) społecznej nigdy nie osiągają zdolności do 

współżycia społecznego z innymi rezusami. Nie są nawet zdolne do normalnych 

kontaktów seksualnych z przedstawicielem swojego gatunku i do wychowania wła-

snego potomstwa pochodzącego ze sztucznej inseminacji. Ten sam mechanizm im-

printingu działa w przypadku efektu WESTERMARCKA opisanego w literaturze socjo-

logicznej jako tabu kazirodztwa, a przez psychoanalityków jako kompleks Edypa 

i kompleks Jokasty. W latach 50. XX wieku kształtowanie się tabu kazirodztwa 

opisał JOSEPH SHEPHER, obserwując brak wzajemnego zainteresowania seksualnego 

u młodzieży i dorosłych, którzy jako dzieci w wieku 5-6 lat przebywali razem. Jak 

zauważa bodaj MATT RIDLEY, wszelkie interpretacje socjologiczne tego zjawiska są 

już tylko mniej lub bardziej udaną próbą społecznego usankcjonowania zaistniałego 

stanu. Nie oznacza to przy tym, że biologicznie uwarunkowane tabu kazirodztwa nie 

może zostać przyswojone przez obyczaje, legendy i prawodawstwo człowieka w różnych 

kulturach. Nie od rzeczy będzie tu dodać, że powieściowe opisy miłości kazirodczej 

w literaturze zawsze odwołują się do rozłąki siostry i brata, czy rodzica i dziecka w tym 

krytycznym okresie rozwoju, zaś na przełomie wieku XVIII i XIX występował zwyczaj 

oddawania dzieci na wychowanie (dość poczytać choćby DICKENSA).  

Kropkę nad „i” stawia VITUS VON DRÖSCHER piszą w „Rodzinnym gnieździe” 

o skutkach błędów wychowawczych we wczesnym dzieciństwie jako o „losie prze-
stępców wyśpiewanym nad kołyską”.  

Wszystkie te przykłady wskazują, że właściwe dla gatunku, niezaśmiecone 

i niezdegradowane środowisko biologiczne i psychiczne jest warunkiem kształtowa-

nia prawidłowo zachowującego się osobnika.  

Ucz się reagować na nowe!  

O prawidłowe reakcje na powtarzające się od milionów lat zjawiska zadbała ewolu-

cja zapisując je w łukach odruchów bezwarunkowych i podstawowych mechani-

zmach instynktownych. Biologiczną odpowiedzią na ciągłą zmienność świata jest 

zdolność uczenia się. Zdolność uczenia musi dotyczyć z konieczności zjawisk „no-

wych” dla rozwijającego się zwierzęcia czy człowieka. Uczenie się jest jawnym lub 

nieświadomym przewidywaniem konsekwencji zjawisk i stanów aktualnych. Biolo-

giczne mechanizmy uczenia muszą również „umieć ignorować” zjawiska nieważne 

dla zachowania homeostazy.  

Biologicznym mechanizmem, który pozwala ignorować nachalnie powtarzają-

ce się bodźce, które nie mają żadnego znaczenia dla życia, jest habituacja i desen-

sytyzacja. Każdy zna je z przykładu z „tykającym” budzikiem, którego „nie sły-

szymy” dopóki jesteśmy zajęci czymkolwiek absorbującym. Oczywiście ten 

mechanizm działa wszędzie, np. w tłumie ludzi na ulicy, z którego dociera do nas 

jedynie obecność znajomych lub szczególnie nietypowych osobników, (ignorując 

polityczną poprawność językową), murzyna w Polsce, dziwaków, żebraka lub osób 

obciążanych defektami urody i postawy. Znanym przykładem habituacji jest, uwa-
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żaną pierwotnie za wrodzoną, reakcja ucieczki indyczek (i innych żerujących na 

ziemi ptaków) przed cieniem drapieżnika na niebie. Opisana ona została przez N. 

TINBERGENA i M. SCHLEIDTA. Cień ptaka drapieżnego jest zbliżony do krzyża poru-

szającego się najkrótszym ramieniem do przodu (        ), podczas gdy cienie ptaków 

niedrapieżnych imitują krzyż poruszający się do przodu ramieniem najdłuższym  

(       ). Z reguł ekologii wynika, że groźne cienie drapieżników są nieliczne – poja-

wiają się rzadko, natomiast niegroźne cienie niedrapieżców są nagminne. Dodatko-

wa obserwacja, że indyczki uciekają również przed cieniami obiektów nowych i 

nietypowych (jak np. balon) wyjaśnia wszystko: pierwotna reakcja ucieczki jest 

inicjowana przez każdy rodzaj cienia. Uczenie przez habituację prowadzi do zanie-

chania ucieczki przed często pojawiającymi się cieniami bez znaczenia dla życia.  

Można to ująć schematycznym zapisem, w którym BW – obojętny bodziec 

warunkowy, BB – naruszający homeostazę bodziec bezwarunkowy, R – reakcja, 

RO – reakcja orientacyjna (badania otoczenia), Ø – brak reakcji.  

Habituacja:  BW  RO/R ....   n × BW  Ø  

Habituacja, czyli stare jest nudne  

Czy habituacja zwana też przywykaniem ma znaczenie w kulturze społeczeństw 

ludzkich? Odpowiedź nasuwa się sama, gdy przeanalizujemy historię przedstawień 

różnych zachowań w sztuce popularnej, np. w filmie. Wystarczy spojrzeć na histo-

ryczne filmy nieme z początków kina i to jak w nich przedstawiano pocałunek, akt 

seksualny, bijatykę, wojnę, zabójstwo... Porównanie z obecnymi przedstawieniami 

(np. pierwszy lepszy film akcji czy słynne „Nieodwracalne” GASPARA NOÉ) jedno-

znacznie przekonuje o postępującej eskalacji środków i formy przedstawienia „moc-

nych” scen. Argument, że pornografia istniała od początku kina, a nawet przed nim, 

egzekucji nie wykonuje się publicznie dopiero od XIX wieku, a przemoc była poka-

zywana także na freskach kościelnych (jeśli nie MEMLING i BOSCH, to choćby nie-

fortunne antysemickie malowidła w Sandomierzu) i w bajkach (GRIMMOWIE,  

PERAULT, etc.) mija się chyba z dyskutowaną tezą. Warto natomiast zwrócić uwagę 

na fakt, że kolejne pokolenia przechodzą coraz krótszą drogę, coraz szybciej styka-

jąc się z oderwanymi od życia, wyrafinowanymi i niekoniecznie prawdziwymi 

przedstawieniami okrucieństwa i seksu. Z punktu widzenia biologii przedstawienia 

te są niczym innym jak bodźcami warunkowymi.  

Bardzo podobna sytuacja panuje w komercyjnej reklamie. I tu mamy do czy-

nienia z eskalacją bodźców warunkowych i ich dewaluacją. Dość przywołać kon-

trowersyjne reklamy firmy „Benetton”, okładki czasopism, treści trzeciorzędnej 

prasy dla nastolatków... Językowego przykładu dewaluacji bodźców dostarcza sama 

ewolucja nazw produktów i punktów sprzedaży (np. od zwykłego sklepu, przez 

magazyn, do super i hiper marketów).  
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Pytanie, ile hałaśliwych bodźców człowiek współczesny musi habituować, by 

reagować na bodźce ważne, można pozostawić czytelnikowi.  

Naśladownictwo – najlepsza nauka 

O niewielu lat, dzięki badaniom zastępów etologów terenowych, zapoczątkowanym 

przez JANE GOODDALL, FRANSA DE WAALA, GENICHI IDANIEGO, wiemy, że szym-

pansy afrykańskie z rożnych rezerwatów reprezentują różne kultury materialne, jeśli 

chodzi o inteligentne posługiwanie się narzędziami i wykorzystanie zasobów środo-

wiska. Póki co nie znamy małpich placówek edukacyjnych, ani małpiego przekazu 

werbalnego. Musimy więc przyjąć, że kolejne pokolenia szympansów uczą się wła-

ściwej sobie kultury przez naśladownictwo. Bulwersujący jest przykład młodego 

szympansa KANZI, który nauczył się komputerowego języka dla małp „yerkish” 

obserwując próby uczenia przez eksperymentatorów swojej matki. Japońskie makaki 

przez naśladownictwo nauczyły się myć z gleby ziemniaki, którymi są dokarmiane 

zimą w rezerwacie. Doświadczalne potwierdzenie uczenia się przez naśladownictwo 

etolodzy zdobyli już w wielu przypadkach, również dla zwierząt uważanych za 

mniej inteligentne niż szympansy czy makaki. Anegdotyczny jest przykład szerzenia 

się w Europie umiejętności otwierania przez sikorki kapsli na butelkach z mlekiem, 

w celu dostania się do zbierającej się na wierzchu śmietanki. Sroki i gawrony przez 

naśladownictwo łupią orzechy kołami przejeżdżających samochodów.  

Również ludzie uczą się przez naśladownictwo. Doświadczony majster demon-

struje jak trzymać pilnik podczas obrabiania materiału, instruktor narciarski demon-

struje sposób wykonywania skrętu na nartach, nauczyciel..., rodzice..., rówieśnicy... 

Źródłem wzorców do uczenia, co w przypadku szerzenia się mód muzycznych 

i odzieżowych nie budzi niczyjego sprzeciwu, są środki masowego przekazu – 

głównie telewizja. Telewizja pokazuje także parę innych wzorców zachowania. 

Jakoś bez większych sprzeciwów wprowadzono w telewizji zakaz palenia tytoniu 

przez osoby występujące na żywo, aby nie stwarzały one wzorca do naśladownictwa 

dla młodych telewidzów. Medialnym wzorcem zachowania jest bez wątpienia tzw. 

luzactwo, sporty i rozrywki ekstremalne oraz sposoby komunikacji międzyludzkiej. 

Wzorców w co się bawić dostarczają popularne filmy. Niejednokrotnie już obliczano 

ile aktów przemocy, gwałtu i zachowań seksualnych przedstawia w ciągu godziny 

i doby program telewizyjny. W tym ostatnim przypadku wielu ludzi wyraża z głębo-

kim przekonaniem pogląd, że nie są to w żadnym przypadku wzorce zachowania dla 

widza.  

Nagroda za obojętność 

Uczenie się zachowania ma jeszcze ważny aspekt. Klasyczne teorie uczenia przypi-

sują szczególne znaczenie skutkom zachowania, lub jak kto woli rezultatom reakcji 

na bodziec. Skutki te to wymieniane już powyżej wzmocnienie reakcji. Wzmocnie-

niem bywa przeżycie przyjemnych stanów lub uniknięcie stanów przykrych, nieza-
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leżnie od ich natury. Biologiczny, mózgowy mechanizm wzmocnienia jest we 

wszystkich sytuacjach podobny. W oczywisty sposób podlega on też uczeniu, two-

rząc długie łańcuchy zdarzeń wzmacniających. Tak wzmacniane są uzależnienia od 

alkoholu, tytoniu, narkotyków, pracy (pracoholizm), seksu (seksoholizm), kompute-

rów i internetu (jeszcze bez własnej nazwy?). Wzmocnieniem wielu zachowań jest 

akceptacja społeczna lub grupowa. Dla uzyskania tej akceptacji liczne osoby są 

w stanie zrobić prawie wszystko lub absolutnie wszystko. Na to zjawisko nakłada 

się kolejne, zwane przez psychologów i etologów instrumentalnym wzmacnianiem 

agresji. Rzecz polega na tym, że agresja wobec innych osób może często przynosić 

natychmiastowe i znaczące korzyści. Jeśli korzyści te nie zostaną zrównoważone 

(zneutralizowane) przez nieuchronnie następujące wzmocnienie negatywne (karę), 

to w oczywisty sposób agresywne zachowanie będzie promowane. Oczywiście 

można wytoczyć argument, że system motywacyjny, wbudowany uprzednio przez 

wychowanie, powinien wykluczać czerpanie wzmocnienia z agresji. Pogląd ten jest 

jednak w świetle statystyk policyjnych, sądowych i obserwacji życia naiwnym ma-

rzycielstwem.  

Instrumentalna, wzmacniana przez skutek, agresja jest widoczna w wielu prze-

jawach zachowania. To ona właśnie w postaci wulgarnego słownictwa, drobnych 

wykroczeń, nierespektowania norm społecznych i w końcu ciężkich występków 

kryminalnych jest podstawą integracji niesympatycznych grup nieformalnych, agre-

sywnych subkultur i regularnych gangów. Przestępcze lub aspołeczne zachowania 

stanowią w tych grupach swoiste wpisowe, stając się podstawą akceptacji przez 

grupę i rankingu jej członków.  

Druga strona – odbiorcy tych zachowań, w warunkach bezkarności sprawców, 

zyskują doraźne „nagrody” gdy unikają reakcji angażującej ich w konflikt.  

Podobny mechanizm wzmocnienia wiąże się z, mieszczącym się w granicach 

prawa, zachowaniem nacechowanym cwaniactwem i oszustwem. Rodzi to w konse-

kwencji przekonanie, że nie warto być frajerem przestrzegającym zasad fair play.   

Jak zmanipulować zachowanie 

Zachowanie człowieka, nawet to najbardziej zintelektualizowane, jest zawsze od-

powiedzią na bodźce. W mózgach zdeponowane są wrodzone mechanizmy zacho-

wania gotowe reagować na typowe bodźce, w tym głównie na przejawy emocji 

innych ludzi i zwierząt, oraz ich charakterystyczne cechy osobowościowe. Wspo-

mniane już behawioralne sygnały przyjaznego nastawienia, objawy gniewu i agresji, 

objawy podporządkowania, czy też właściwe dla wieku i płci cechy bezbronności 

dzieci i kobiet w znacznym stopniu wpływają na zachowanie.  

DRÖSCHER przytacza stwierdzenie, że każdy rakarz powinien nadawać do łapa-

nych psów sygnał przyjaznego względem nich nastawienia. Ludzi mających tę cechę 

nazywa demagogami zwierzęcymi. Nietrudno domyślić się, że te idealne rakarskie 

cechy posiadają ludzcy oszuści, politycy i profesjonalni handlowcy.  
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Na sygnałach związanych z przyjaźnią, akceptacją społeczną, bezbronnością 

dzieci i seksem gra też, bezwzględnie ich nadużywając, reklama handlowa. Pod 

nazwą „efektu cover-girl” (efektu dziewczyny z okładki) trafnie ujął to BAERENDS, 

gdy wraz z TINBERGENEM obserwował ostrygojada porzucającego własne, wysia-

dywane, kropiate jajo dla supernormalnej, gigantycznej atrapy jaja. Mówi się też, że 

współczesna reklama sprzedaje nie przedmioty lecz emocje związane z ich nabywa-

niem i posiadaniem. Być może podobne określenie można byłoby zastosować 

w odniesieniu do wielu przypadków współczesnej, skomercjalizowanej twórczości 

artystycznej.  

Umysłowy Śmietnik i jego mieszkańcy  

Mimo różnorodności kulturowej i indywidualnej inteligencji zachowanie człowieka 

ograniczone jest silnie przez biologiczne uwarunkowania. Na uwarunkowania te 

składają się zarówno czysto „mechaniczne” ograniczenia wynikające z fizjologii, jak 

i wymienione zasady funkcjonowania związane z motywacją i uczeniem. Ograni-

czenia ludzkiego zachowania ukształtowane zostały w czasie ewolucji. Trwała ona, 

jeśli brać tylko pod uwagę wyodrębnienie się rodzaju Homo (ergaster) od rodzaju 

Australopithecus ok. 2 mln lat. Pojawienie się człowieka współczesnego nastąpiło 

zaledwie i zarazem aż, 300 tys. lat temu. Nie są przy tym ważne szczegółowe daty 

i mianownictwo systematyczne. Ważne jest, że świat, w którym żył australopitek 

i „pierwszy” przedstawiciel człowieka współczesnego był światem, który – poza 

planetą – nie ma nic wspólnego z dzisiejszym środowiskiem życia ludzi. Przy nie-

słychanym tempie ewolucji technicznej i kulturowej, szaleńczej pogoni idei i ideo-

logii, które mogą zmieniać się kilkakrotnie w trakcie życia jednego pokolenia, bio-

logiczne ograniczenia naszej psychiki pozostają niezmienne od czasów 

neandertalskich i kromaniońskich. Ten sam system potrzeb kieruje podstawami 

naszego zachowania. Nie zmieniła się zdolność ludzkiego uczenia. Podobne czynni-

ki dostarczają wzmocnień negatywnych i pozytywnych. Jest truizmem, że mimo 

przyspieszenia, ewolucja naturalna nie nadąża za ewolucją kulturową.  

Cywilizacja współczesna wytwarza nie tylko śmieci materialne. Można oto po-

stawić tezę, że z równą wydajnością produkuje odpady behawioralne, społeczne 

i psychologiczne. Są to te wszystkie wytwory umysłu i ich uboczne skutki, które nie 

są zamierzone, które nie przynoszą korzyści rozumianej w sensie przetrwania gatun-

ku, nie podnoszą stabilności świata i społeczeństw, ani nie sprzyjają w dłuższej 

perspektywie homeostazie jednostek. Zarazem wynikają one z warunków współcze-

snego życia i z tego co człowiek nauczył się w tym życiu robić. Spróbujmy wyliczyć 

składniki behawioralnego śmietnika.  
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Śmieć I. Ideologia i polityka – złudne bezpieczeństwo  
i zwolnienie od odpowiedzialności za wybór  

Historycznie, jednym z największych śmietników są fałszywe systemy motywacyjne 

odwołujące się do zjawisk politycznych. Opierają się one na tworzeniu hierarchii 

społecznej i podziale ról w niewielkich wspólnotach plemiennych. Systemy te pro-

wadzą do wyznaczenia miejsca w społeczności, przez co dają poczucie bezpieczeń-

stwa i jasno określają zadania i obowiązki jej członka, z uwzględnieniem podległo-

ści szefowi. W ludzkiej społeczności zawsze pojawiają się jednostki spełniające 

funkcje przywódcze, które w sprzyjających warunkach koncentrują władzę w swo-

ich rękach. W konsekwencji kreowane są jedynie słuszne ideologie danej grupy. Z 

nich zaś wywodzą się systemy wychowawcze stwarzające motywy do obrony i 

ekspansji własnej ideologii i interesów materialnych. W kategoriach biologicznych 

systemy te zwalniają od dokonywania wyborów zachowania, rodzą zbiorowy entu-

zjazm oraz poczucie wspólnoty, wyznaczają miejsce jednostki i dostępne ścieżki 

awansu społecznego, pozwalają na identyfikację i – ogólnie rzecz ujmując – dostar-

czają nagrody. Tak funkcjonowały faszyzmy FRANCO, SALAZARA, MUSSOLINIEGO, 

HITLERA, HIROHITO, komunizmy w wykonaniu LENINA, STALINA, TROCKIEGO, 

MAO TSE TUNGA, POL POTA i YENG SARY’EGO, BROS TITO, FIDELA CASTRO, nacjo-

nalizmy SADAMA HUSAINA, MUHAMMARA KADAFIEGO, islamizm. Politolodzy i 

socjolodzy mogliby długo wymieniać. Osoby, które osobiście przeżyły uwiedzenie 

przez ideologie, w ramach której poczuły się ważnym i nieanonimowym składni-

kiem społeczeństwa, mogłyby również dać świadectwo tym mechanizmom wzmoc-

nienia, na które składają się wspólne pieśni pokolenia, wiece, nagrody honorowe, 

dyplomy uznania, duma z uczestnictwa... ect., ect. – w sumie jasny system organizu-

jący życie i zwalniający z części odpowiedzialności.  

W mniejszej skali ten sam mechanizm funkcjonuje we wspólnotach wyznanio-

wych, w agresywnych sektach, jak Amun czy kościół Moona, a także w czebolach, 

wielkich, patriarchalnie zarządzanych firmach, organizacjach społecznych i firmach 

sprzedaży bezpośredniej. Nawet oparte na działalności wolontariuszy placówki 

terapeutyczne w rodzaju Monaru są zagrożone syndromem agresywnych wspólnot, 

jak wskazuje nagłaśniany ostatnio przypadek Synanonu, założonego w 1958 r. 

w USA przez CHARLESA DEDERICHA.  

Śmieć II. Ideologia na własny użytek – tania łatwośc życia  

Indywidualne wybory ideologii i filozofii życiowej wymagają tak głębokiej wiedzy, 

że nieostrożni i powierzchownie działający ludzie mogą tu wpaść łatwo w pułapkę 

fałszywych autorytetów. W tym miejscu znów kończą się indywidualne wybory 

i zostają owładnięci ideologią, aczkolwiek dotyczy to jednostek lub małych względ-

nie niezorganizowanych grupek. Zazwyczaj ten błąd chadza w parze z ignorancją 

i powierzchownością wiedzy. Przykładem może być sprawa CARLOSA CASTANEDY, 

człowieka który kreując się na antropologa napisał książkę „Potęga milczenia” 
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o szczęśliwym plemieniu notorycznych ćpunów żyjących gdzieś w Meksyku. 

CASTENEDA zaczyna rzecz całą od czarowania czytelników. „Moje książki są wier-

nym opisem metody nauczania, jaką stosował w celu zapoznania mnie ze światem 
magii DON JUAN MATUS, indiański czarownik z Meksyku. Są to sprawozdania 

z trwającego wciąż procesu, który z upływem czasu rozumiem coraz lepiej”. Książka 

stała się biblią dla wielu skądinąd rozsądnych osób, uzasadniając próby z miękkimi 

narkotykami i dając złudne poczucie wolności i kontroli. Dziś wiadomo, że cała 

historyjka wyssana została z „brudnego” palca.  

Podobny kontekst behawioralno-motywacyjny mają rozmaite cudowne przepi-

sy na życie, włączając w to weganizm, cudowne diety, urynoterapię i różne metody 

autosugestii mającej rozwiązać problemy osobowościowe.  

Śmieć III. Fałszywe wyzwalacze – habituacja i dewaluacja  

Zaśmiecenie środowiska behawioralnego zachodzi wskutek stosowania bodźców 

wyzwalających zachowania instynktowne i emocje do celów komercyjnej reklamy, 

a w oderwaniu od ich prawdziwego biologicznego kontekstu. Kilka minut patrzenia 

w ekran telewizora dostarcza licznych przykładów reklamowania seksualnej marga-

ryny, która wywołuje orgazm, erotycznych wafelków, podniecającego mydła, papie-

rosów, które dają przywództwo w stadzie jurnych samców, gorzały bezapelacyjnie 

dostarczającej silnych wrażeń i konieczności natychmiastowego ratowania słodkiego 

bobasa, który zaraz zostanie pożarty przez krwiożercze bakterie czające się wszędzie 

poza telewizorem. Każdy z bodźców warunkowych eksponowanych w reklamie 

winien być skojarzony z odpowiednimi zachowaniami spełniającymi: zdobywaniem 

przychylności opornej samicy, seksem, jedzeniem, walką o pozycję w hierarchii 

stada, opieką na słodkim bobasem. Tu występuje jako abstrakcja oderwana od pier-

wotnego biologicznego wzorca zachowań, mając jedynie napędzać sprzedaż. Rodzi 

to uzasadnione podejrzenie, że prezentowane bez biologicznego sensu bodźce klu-

czowe będą ulegały habituacji i dewaluacji, co z kolei zmusi reklamodawców do 

zastosowania silniejszych i bardziej „dosłownych” bodźców kluczowych. Równo-

cześnie znaczenie zdewaluowanych bodźców dla wyzwalania adekwatnych reakcji 

instynktownych zmaleje albo nawet zaniknie. Czy to zjawisko ma miejsce i na ile 

wpłynie ono na zachowanie człowieka pozostaje otwartym pytaniem, wymagającym 

wnikliwych badań. Eskalacja środków w reklamie jest w każdym razie faktem. Ha-

bituacja bodźców warunkowych to jeden z podstawowych mechanizmów działania 

mózgu.   

Śmieć IV. Wyolbrzymienie – na granicy ambiwalencji  

Niezależnie od oderwania od biologicznego kontekstu, wzorce zachowania prezen-

towane w środkach masowego przekazu cechują się przejaskrawieniem i wyolbrzy-

mieniem. Mają więc te same cechy co ponadnormalnych rozmiarów atrapa jaja 

podsuwana ostrygojadowi przez TINBERGENA. Wyolbrzymia się wszystko. Wyol-

brzymia się po to, aby przykuć uwagę odchyleniami od normy, aby wykorzystać 
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prawo heterogenicznego sumowania bodźców do ich wzmocnienia, aby zbliżyć się 

do granicy ambiwalencji i ambitendencji opisanej przez zasadę Z-W (Zu-Weck) 

SCHNEIRLI i zmaksymalizować efekt przyciągający uwagę odbiorcy i stymulujący 

dokonywane przezeń zakupy. Podkreśleniu i karykaturalizacji ulegają więc wszyst-

kie elementy decydujące o skuteczności bodźca kluczowego. W przypadku słodkich 

bobasów w niebezpieczeństwie ich słodka niewinność. W przypadku domowych 

zwierząt ich psia wierność i kocia przymilność. Gdy eksponowane są (np. na okład-

kach magazynów) kobiece wdzięki, biust musi zbliżać się do ideału rozmiarów 

balonów meteorologicznych, a talia i brzuch muszą odpowiadać wzorcom właści-

wym dla konających anorektyczek. Ten obraz dowodzić ma, że posiadaczka takich 

cech nie jest w ciąży, jeszcze nie rodziła, ale będzie wspaniała karmicielką. Z kolei 

nogi powinny zbliżać się do długości słupów telegraficznych, narażając kręgosłup 

ofiary zdjęcia reklamowego na ciężkie dyskopatie. O czerwieni warg, cechach owło-

sienia nie warto już wspominać, podobnie jak o zalotnym głosie, najlepiej imitują-

cym jęki orgastyczne w sytuacji spożywania nowego rodzaju margaryny lub używa-

nia nowego proszku do prania. Ta karykatura dotarła w postaci lalki Barbie i jej 

Kena także do świata zabawek.  

Znów pojawia się istotne pytanie jakie konsekwencje behawioralne zrodzi taka 

karykaturalizacja bodźców wyzwalających i w którym miejscu skończy się eskalacja 

środków w tej wojnie. Potencjalne skutki wymagają rozpoznania i to nie ze względu 

na podtatusiałych panów, którym nawet jeśli zaszkodzą, to z nikłym skutkiem spo-

łecznym i biologicznym, ale ze względu na kształtowanie preferencji i zachowań 

dzieci i dojrzewającej młodzieży.   

Śmieć V. Nieadekwatność sytuacyjna – kategoria: naga muzyka 

W większości sytuacji bodźce kluczowe zostają oderwane od swojego biologicznego 

kontekstu a wzbudzone przez nie reakcje mają służyć celom zgoła „nieprzewidzia-

nym przez ewolucję”. Szczególny wyraz znajduje to zjawisko w przypadku kultury 

masowej, gdzie uzyskanie popularności przez poszczególnych wykonawców i twór-

ców w coraz większym stopniu staje się uzależnione od zwracania uwagi odbiorcy 

dzięki środkom nie mającymi związku z daną dziedziną sztuki. Szczególnie łatwo 

jest to dostrzegalne w przypadku muzyki popularnej za każdą cenę. Jej wykonawcy, 

nawet jeśli są najwyższej klasy profesjonalistami, zdobywają punkty przewagi 

w rankingu popularności i sprzedaży, epatując publiczność przekraczaniem konwe-

nansów w odniesieniu do wyglądu, stroju, prywatnego życia i oczywiście seksu. I tu 

postępuje eskalacja użytych środków. Wiele z używanych przed laty, dziś już nie 

wzbudziło by niczyjej uwagi. Zostawiając na uboczu sprawę estetyki stroju, makija-

żu, fryzury i sposobu poruszania, skupmy się jedynie na eksploatowaniu sygnałów 

seksualnych, powołując się przy tym na relację jednego z (i to wcale nie purytań-

skiego) krytyków kulturalnych. Galerię rozpoczyna ELVIS PRESLEY przezywany ELVIS 

– PELVIS od kręcenia biodrami, dalej DAVID BOWIE kreujący się na homoseksualistę albo 

transwestytę. Nagie pośladki MARC’A BOLANA z „T.Rex” mają co prawda dodatkowe 
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znaczenia w kulturze europejskiej, ale też mieszczą się we wzorcu eskalacji nieadekwat-

nych środków w promowaniu twórczości muzycznej. MADONNA nie pozostawia żad-

nych niedomówień w prowokacyjnie „odważnych” teledyskach, albumie „Erotica”, 

filmach i upublicznionej biografii. MICHAEL JACKSON kreuje się na bezpłciowego 

chłopczyka w każdym wieku. O COURTNEY, piosenkarce z „The Hole”, mówi się, że 

występuje bez majtek. W tej samej konkurencji zdaje się startować polska EDYTA 

GÓRNIAK prezentując z estrady fotoreporterom majtki w kolorach sygnalizacyjnych. 

Przegląd uzupełniają sexy SHAKIRA, CHRISTINA AGUILERA, BRITNEY SPEARS i ostatnio 

dwie młode Rosjanki z „Tatu”, stosujące jako przynętę wizerunek lesbijek, lolitek 

i nimfetek. A jest jeszcze MARYLIN MANSON – specjalista od humbugu na wielką skalę. 

Trzeba przyznać, że większość z wymienionych daje sobie wokalnie radę zupełnie nie-

źle i pewnie wypłynęłoby na rynku i bez stosowania tych środków.   

Śmieć VI. Sztuka krytyczna i co dalej 

Bodźce kluczowe i wyuczone sygnały komunikacji społecznej wystawiane są na 

ostrą próbę w dziedzinie bardziej elitarnej twórczości plastycznej. Co rusz z tego 

tytułu wybuchają skandale i dochodzi do prób sądzenia sztuki i stosowania cenzury. 

W tym przypadku nie od rzeczy byłoby zadać pytanie o adresata przekazu artystycz-

nego budzącego takie kontrowersje, jak i cel przyświecający całej tej sprawie. Poza 

dyskusją pozostaje oczywiście fakt, że sztuka ma poszerzać horyzonty myślowe 

człowieka, granice jego wolności, jak i skłaniać do refleksji. Te prawdy są treścią 

podręczników szkolnych. W, być może niesłusznym, ujęciu biologa, sztuka powinna 

być jednak również dowodem na to, że jej twórca dysponuje kompetencjami warsz-

tatowymi i intelektualnymi, przekraczającymi te u pozostałej części populacji. Zna-

cząca część współczesnej awangardy stwarza zaś wrażenie, że twórca nie tylko 

niewiele ma do powiedzenia, ale także nie wie do kogo kieruje swój przekaz i na 

dokładkę czyni to od niechcenia, na poziomie wykonawczym kiepskiego rzemieśl-

nika – partacza. Nie darmo behawioryści przypisują wartość trudowi, który towarzy-

szy jej wytworzeniu. Można próbować obrony niektórych awangardystów odwołu-

jąc się do prowokacji skierowanej w bezmyślne, głupie społeczności, ale czy 

wszystko da się tak uzasadnić?  

Zarysowujący się tu problem dotyczy konfliktu wartości – konfliktu motywacji, co 

jest istotne dla biologii funkcjonowania społecznego. Przegląd dzieł kontrowersyjnych 

rozpoczyna (znów powołując się na fachowców) MARCEL DUCHAMP pracą „Fontanna” 

na Wystawie Niezależnych w Nowym Jorku (1917). Owa fontanna to pisuar. Dalej 

posuwa się PIERRO MANZONI z „Merda d’artiste” – (’60.) szczęściem w puszce... 

W systemy motywacyjne licznych ludzi uderza ANDREAS SERRANO krzyżem ustawio-

nym w nocniku i zatytułowanym „Piss Christ”, a wystawionym w Nowym Jorku. CHRIS 

OFILI kreuje w Brooklyn Museum of Art (1999) obraz „The Holy Virgin Mary” z uży-

ciem – jak się to określa – odchodów słonia. Plastyk CHRISTA stwarza dla odmiany 

wrażenie pakowacza sklepowego cierpiącego na gigantomanię. Zapakował on arty-

stycznie m.in.: wybrzeże morskie, Bundestag, Pont du Neuf w Paryżu... i ma dalsze 
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plany. ANDY WARHOL ze swoją MARYLIN MONROE i zupa pomidorowa „Campbella” 

wydaje się być tu oazą wykonawczego kunsztu i normalności. Ale już następują, rzeź-

biąca chirurgicznie we własnym ciele w poszukiwaniu ideału artystycznego ORLANE 

i czyniący to samo przy pomocy anabolików RASSIM KRASTEV. CHRIS BURDEN daje się 

żywcem ukrzyżować na masce volkswagena garbusa, zaś MAURIZIO CATTELLAN – 

niezadowolony widać z efektu jaki sprawił koń podwieszony na szelkach pod sufitem 

galerii (1986), tworzy realistyczną plastikową lalkę papieża przybitego meteorem 

(2001).  

W kategorii sztuka Polacy również maja osiągnięcia. JACEK MARKIEWICZ – „zre-

zygnowawszy z mniej śmiałego nasikania”... robi artystycznie kupę w galerii w Orońsku. 

GRZEGORZ KLAMAN przeżywa artystyczna klęskę i niespełnione dzieło, tworząc ze 

zwłok „Emblematy”, gdyż prosektorium nie udostępnia mu martwych płodów ludzkich. 

Publiczną opinie bulwersuje KATARZYNA KOZYRA rozpoczynająca eklektyczną „Olim-

pią”, aby przez „Piramidę zwierząt” (1993), „Łaźnię” i „Więzy krwi” zakończyć na 

videoinstalacji „Święto wiosny” (2002), w której posłużyła się animowanymi ciałami 

staruszków z domu starców. Starszej koleżance próbuje dorównać, nomen omen, 

DOROTA NIEZNALSKA wystawiając „Wszechmoc męską”, „Modus operandi” i „Pasję” 

z penisem na krzyżu w galerii „Wyspa” w Gdańsku (2002). Rzecz kończy się procesem 

i skazaniem. Chwile dramatycznej zadumy budzi KAZIMIERZ LIBERA swoimi „Klockami 

lego”, odtwarzającymi hitlerowski obóz koncentracyjny. Zaś humorystycznego akcentu 

dostarcza MARIUSZ MACIEJEWSKI, twórca muzyki wydawanej przez ochotników turla-

nych w metalowym pudle. Relata, refero.  
Wciąż otwarte pozostaje pytanie: komu i po co? Pytanie o adresata, sens i czy-

telność przekazu. Większość odbiorców bowiem nie jest zainteresowana lub nic nie 

rozumie, dla wielu dzieła te są banalne i puste w warstwie treści, dla licznych – zbyt 

licznych – naruszają sferę wartości, a więc naruszają wolność. Wydaje się, że silne 

bodźce wyzwalające i silne bodźce asymilowane kulturowo są tu używane głównie 

po to, aby nazwisko artysty na pięć minut znalazło się w publikatorach. Dla przytła-

czającej większości ludzi fakt ten nie ma żadnego znaczenia. Czy zatem warto? 

Komentując podobne dokonania pisze krytyk TADEUSZ SOBOLEWSKI: „Kiedyś bunt 

artystyczny niósł ze sobą ryzyko. Dziś jest opłacalny. (...) W żadnej innej dziedzinie 

[poza sztukami plastycznymi] tak dalece nie zatarły się granice tego co jest, a co nie 
jest sztuką. Oznacza to dewaluację sztuk awangardowych.”  

Śmieć VII. Fałszywe wzorce zachowania – tylko jedno życie  

O ile zdrowym osobom dojrzałym, które mają już duże doświadczenie w kontakcie 

ze środowiskiem, błędna komunikacja i fałszywe sygnały behawioralne nie mogą 

uczynić nieodwracalnych krzywd i znaczących szkód, dojrzewające, naiwne beha-

wioralnie osobniki Homo są szczególnie wrażliwe na błędy. Wiąże się to z faktem, 

że w ich przypadku wyuczone wzorce zachowania i modyfikacje instynktów podle-

gają dopiero kształtowaniu, niejednokrotnie będąc w fazie krytycznej – przełomu 

epigenetycznego. Wzorce behawioru dostarczane im do uczenia przez naśladownic-
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two w utworach kultury masowej bywają zaś przerażająco fałszywe, upraszczające 

i przejaskrawiające. Zaliczyć tu można często widziane w filmach akcji i filmach 

kryminalnych bezkarne zadawanie i odbieranie morderczych ciosów we wrażliwe 

punkty ciała. Równie uproszczone są schematy zabijania innego człowieka. Trup 

pada w rozbryzgach soku pomidorowego i budyniu imitującego mózg, zaś bohater 

idzie dalej bez żadnej refleksji, reakcji wegetatywnej (słynne literackie i filmowe 

nudności po zabiciu człowieka lub zwierzęcia), czy choćby – ostatecznie – bez 

sprawdzenia skuteczności ciosu, co umożliwia w końcowym kadrze filmu nagły 

powrót potwora i ostateczną, „odprężającą” dogrywkę. W prezentowanych relacjach 

ekstremalny wyczyn staje się dostępny dla każdego. Silnych wrażeń, zwanych adre-

naliną, trzeba, zgodnie ze wskazaniami kultury dla mas, szukać w każdej minucie 

życia, a czas akcji jest skondensowany tak, że fabularna godzina obejmuje zdarze-

nia, na które mogłoby nie starczyć całego życia zwykłego człowieka. Do tych cech 

dochodzi tani behawioralnie seks bez zaangażowania emocjonalnego, zobowiązań 

i refleksji. Stwarza to łącznie nieprawdziwy i pozornie atrakcyjny obraz życia, 

o którego realizację zabiegają uwiedzieni, niedojrzali emocjonalnie, młodzi ludzie.  

Te fałszywe wzorce behawioralne naprawdę działają. Kilka lat temu pięcioletni 

wówczas synek amerykańskiego policjanta zastrzelił ojca z jego służbowego pistole-

tu, po czym zaczął szarpać zwłoki: „Tato, wstawaj przecież masz następne życie”. 

Nie była to jednak komputerowa gra w zabijankę. Jeden z przesłuchiwanych nielet-

nich morderców miał powiedzieć o sobie i współsprawcy, że „zabili, bo za dużo 

naoglądali się telewizji”. Działa tu oczywiście nader interesujący mechanizm 

obronny, który powinni wziąć pod uwagę psycholodzy.   

Można znów zapytać komu służą i o jaki zakres poszerzają wolność i świado-

mość takie dzieła jak: „Nieodwracalne” – kontrowersyjny film GASPARA NOE 

(2002), „Urodzeni mordercy” OLIVERA STONE (1994), „Hannibal” oraz „Milczenie 

owiec” RIDLEYA SCOTTA i wiele, wiele innych... Czy poszerzają one zakres wolności 

wszystkich potencjalnych odbiorców? Czy też stanowią jedynie materiał instrukta-

żowy. I gdzie leży granica społecznej i behawioralnej opłacalności dopuszczenia 

takich dzieł instruktażowych.  

W połowie czerwca (2003) w Łodzi wybuchł skandal spowodowany upublicz-

nieniem przez prasę filmu jaki nakręcili w trakcie katowania niewinnego chłopaka 

sprawcy tego bestialskiego czynu. Dla podniesienia własnej chwały film ten zamie-

ścili później w internecie, gdzie dotarli do niego dziennikarze. W pierwszych dniach 

września (2003) prasa i telewizja udostępniła zdjęcia z kolejnego filmu nakręconego 

tym razem przez młodocianych sprawców maltretowania nauczyciela w szkole pod-

czas prowadzonej przez niego lekcji. I w tym przypadku grupa dewiacyjnej mło-

dzieży chwaliła się swoimi wyczynami w internecie. Prezentowane wzorce, jak 

widać, znajdują naśladowców.  

Nota bene, w połowie roku 2003 wznowiono śledztwo w sprawie polskiego na-

śladowcy filmowego HANNIBALA LECTERA, który działał w Krakowie.  

Jeszcze raz warto zadać pytanie o cenę wolności przedstawień aktów agresji.  
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Śmieć VIII. „Bezprawie” i bezsens  
– tryumfy ignorancji mogą być niebezpieczne  

Sprzyjające podłoże dla behawioralnego śmietnika tworzy skojarzona z prezentacją 

wadliwych wzorców ignorancja, a właściwie szerzące się społeczne przyzwolenie na 

nieuctwo. Regularnie tępi je fizyk i znamienity felietonista profesor ŁUKASZ 

TURSKI, ale rezultatów nie widać.  

Przekłamana i błędna percepcja relacji i praw przyrodniczych jest właściwa dla 

wieku dziecięcego. Oto zwiedziony obrazami filmowego Batmana przedszkolak 

bierze sprawy w swoje ręce i zgodnie z hasłem „i ty zostaniesz batmanem” skacze 

z okna na wysokim piętrze. Wieść prasowa głosi, że dzieciak cudem przeżył. Nie 

tylko Batman kreuje fałszywe poglądy na rzeczywistość przyrodniczą. Czyni to 

większość filmów dla dzieci. Problem zaś wynika z braku doświadczalnej, życiowej 

weryfikacji przekazu medialnego, która mogłaby odbyć się w bezpieczny sposób, 

oddzielając zarazem rzeczywistość od dobranocki.  

Anegdotyczna ta sytuacja ma charakter makabrycznej groteski. Co jednak można 

powiedzieć o ludziach pretendujących do tzw. cenzusu, z aspiracjami na wyższe wy-

kształcenie, którzy nie zadają sobie trudu aby zrozumieć kierowany do nich tekst i wyja-

śnić znaczenie wszystkich użytych w nim słów przy pomocy encyklopedii lub słownika. 

Osoby takie powtarzają jak czarodziejskie zaklęcia bezsensowne zbitki słowne i pozo-

stają w niezmąconym przekonaniu, że prezentują otoczeniu błyskotliwą wiedzę. Kla-

sycznym, biologicznym probierzem tego stanu umysłowego jest osławione „centrum 

energetyczne komórki” i „zmieniony kod genetyczny”. Na styku chemii, fizyki, mate-

matyki i biologii lokalizuje się „neutralizacja współczynnika pH”, który to zbitek poję-

ciowy łączy w cudowny sposób w trzech zaledwie słowach pięć błędów różnych katego-

rii.  

Z takiego pomieszania materii umysłowej wyrastają swoiste cuda szarlatań-

stwa. Dość przywołać byłego kandydata na prezydenta RP, prof. (?) dr (?) 

KAZIMIERZA P., specjalistę butiatrii i butologii (nauki praktykowanej, zajmującej się 

wyciskaniem przez specjalne obuwie
®
 ATP z nóg kanałami do mózgu) oraz wyrolo-

gii ogólnej (metody leczniczej opartej na oddziaływaniu „magneto- elektrono- foto-

no-termodynamicznym” specjalnego wyra
®
 na organizm pacjenta hospitalizowane-

go w klinice prof. dr. P. – koszt – 2 tys. zł/tydzień). Tego typu szarlataństwo jest też 

treścią „kultowego” dzieła wspomnianego wcześniej CASTANEDY, w którym propa-

guje on użycie środków uzależniających. Nobilitację w oczach młodzieży ćpuństwo 

mogło zyskać również dzięki artystce KORZE, której nie można zapomnieć, że 

w wywiadzie radiowym stwierdziła, że „brała i jej nie zaszkodziło”. KOTAŃSKI 

sobie, a KORA sobie. Na polu historii dzielnie poczyna sobie inny kandydat na pre-

zydenta RP, nomen omen pan BUBEL, prezentując w kolejnych publikacjach dowody 

na to, że w Auschwitz, Dachau, Stuthoff i dziesiątkach innych miejsc Żydzi gazowa-

li niewinnych Niemców, a jeśli już nie, to w każdym bądź razie hitlerowcy nie mogli 

– z przyczyn technicznych – gazować Żydów. W tej samej kategorii mieszczą się 
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bary tlenowe, których propagatorzy wyjaśniają ich rzekomo błogosławione działa-

nie, powołując się na NASA (doświadczeniem tej instytucji z nadmiarem tlenu był 

w roku 1967 pożar w module Apollo 1, w którym zginęło 3 astronautów) oraz na 

OTTO WARBURGA, braci CORI i LINUSA PAULINGA (nobliści ci zasłużyli się tym, że 

czynili kolejne kroki w poznaniu mitochondrialnego mechanizmu spalania wodoru 

w tlenie i biochemii procesów towarzyszących). Doskonałą ilustracją jest sprawa 

prawnej dopuszczalności stosowania w przemyśle dwuwodorku tlenu, na okolicz-

ność której negatywnie wypowiedziało się 76% ankietowanych w roku 1997 lon-

dyńczyków i nieco zaledwie mniejsza frakcja ankietowanych studentów pewnej 

polskiej uczelni. Przyczyną negatywnego nastawienia do dwuwodorku tlenu jest 

fakt, że oprócz licznych szkodliwych skutków jego oddziaływania na organizmy 

i konstrukcje, może on po dostaniu się do płuc człowieka spowodować zgon, ponad-

to zaś wykazano jego obecność w guzach nowotworowych. Znany specjalista medy-

cyny radiacyjnej profesor ZBIGNIEW JAWOROWSKI od lat ubolewa na ignorancją jako 

przyczyną zaprzestania budowy polskiej elektrowni jądrowej w Żarnowcu.  

Śmieć IX. „Zlew sygnalizacyjny”  
– powierzchowne motywacje i bezwartościowa informacja  

Ogrom profesjonalnej wiedzy nie stanowi jednak problemu w przypadku szerzącego 

się i wszechogarniającego hałasu informacyjnego. Liczne elektroniczne formy ko-

munikacji, z reguły bardzo powierzchownej i komercyjnej wymagają w tym miejscu 

analizy z uwagi na mechanizmy napędowe, które skłaniają ludzi do korzystania 

z nich jak również z uwagi na sens i konsekwencje tej komunikacji.  

Znaczna część tej komunikacji ma charakter jednokierunkowego nadawania, 

jeśli pominąć metody badania oglądalności jako formę relacji zwrotnej. Na ten ro-

dzaj komunikacji składa się nachalna reklama, prezentacje gwiazdek kultury maso-

wej, spoty, utwory kultury masowej, nieprzerwanie i w kółko powtarzane na 

wszystkich kanałach telewizji filmy trzeciej kategorii i teleturnieje. Oferta ta stwarza 

pozory nieograniczonych możliwości wyboru i uczestnictwa. Nie stwarza jednak ani 

nie promuje żadnych wymagań wobec intelektu odbiorcy. Korzystanie z tej oferty 

prowadzi niezależnie od wieku odbiorcy do choroby telewizyjnego pilota, którą – 

szczególnie u dzieci – rozpoznaje się po tym, że młodociany widz co kilkadziesiąt 

sekund zmienia kanał, na którym odbiera program jednej z licznych stacji. Kieruje 

się przy tym wyłącznie natężeniem ruchu na ekranie i towarzyszącym temu wrza-

skom z głośnika. W sprzyjających warunkach niedzielnego poranka można w ten 

sposób oglądać równocześnie do pięciu japońskich kreskówek. Nastolatki korzystają 

w podobnej sytuacji z funkcji przewijania magnetowidu, pomijając w oglądanych 

z taśmy filmach wszelkie fragmenty o zwolnionej akcji, budujące nastrój lub przed-

stawiające rozmowy i rozmyślania. Eliminacji nie podlegają jedynie epizody, 

w których ktoś kogoś bije, morduje, gwałci i w których dochodzi do wielopiętro-

wych wypadków samochodowych albo katastrof innego rodzaju.  
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Realizatorzy materiałów telewizyjnych nie liczą już na pozyskanie uwagi dowol-

nego odbiorcy. Reżyseria nastawiona jest na zabsorbowanie i utrzymanie przez chwilę 

uwagi spontanicznej. Zmusza to autorów programów telewizyjnych i filmów do prze-

ciwdziałania habituacji, występującej nieuchronnie po kilku godzinach „przerzucania 

programów”. Zaabsorbowanie uwagi spontanicznej uzyskuje się m.in. tzw. dynamicz-

nym montażem oraz dzięki kamerze pozostającej w ciągłym, chaotycznym ruchu. Tę 

samą technikę stosuje się w wideoklipach muzycznych, co można zweryfikować ogląda-

jąc kanał MTV. Maniera ta dotarła nawet do magazynu kulturalnego „Pegaz” redagowa-

nego przez znanego poetę MARCINA ŚWIETLICKIEGO.  

Kolejną kroplą spływającą do zlewu sygnalizacyjnego są zdalne kontakty elek-

troniczne. Przegęszczenie populacji i rozwój indywidualnych, szybkich, elektro-

nicznych środków komunikacji: jak sieciowe połączenia komputerowe (e-maile) 

oraz telefonia komórkowa umożliwia zdalne, zaoczne nawiązywanie kontaktu 

z licznymi osobami. Gwarantuje też anonimowość, jeśli uczestnik komunikacji jej 

sobie życzy. W ramach tych kontaktów (ircowanie i czaty) można wymieniać ważne 

treści pod warunkiem, że ma się co wymieniać. Nie jest to założenie oczywiste, 

w związku z czym elektroniczna korespondencja między nieznajomymi jest w war-

stwie treściowej i psychologicznej powierzchowna. Oczywiście nie jest to podstawa 

do krytykowania tej formy komunikacji, jako że przytłaczająca większość przypad-

ków bezpośredniej komunikacji „w realu” ma taki sam charakter. Istotną różnicą, 

nad której konsekwencjami mogą zastanawiać się psycholodzy, jest natomiast de-

personalizacja takich kontaktów. Przypadki kryminalnych zachowań za pośrednic-

twem komunikacji elektronicznej, głównie oszustw związanych z identyfikacją 

i malwersacji w operacjach bankowych, są na tyle specyficzne, że nie można przed-

stawiać ich jako groźnej cechy negatywnej.  

Komunikacja poprzez sieć komputerową wraz z telefonią komórkową wywołuje 

u niektórych uczestników swoistą manię, polegającą na gromadzeniu jak największej, 

rekordowej ilości zaliczonych kontaktów. Problem ten występuje także w „realu”, gdzie 

znajomości gromadzone bywają zgodnie z hasłem „znać wielu ludzi”. Z konieczności 

znajomości te są powierzchowne lub utylitarne i trudno porównywać je do przyjaźni lub 

koleżeństwa w tradycyjnym znaczeniu tych słów. Warunki dźwiękowe w klubach 

i dyskotekach, w których odbywa się nawiązywanie takich znajomości udaremniają 

zresztą słuchanie rozmówcy i pogłębienie kontaktu. Nie można wykluczyć, że taka 

bezosobowość i powierzchowność kontaktów ma związek z szerzącą się modą na inter-

netowe pamiętniki – blogi, które umożliwiają autorom zwierzanie się ze swoich proble-

mów i poddawanie publicznej ocenie z zachowaniem bezpiecznej anonimowości.  

Śmieć IX. Motiorea – rozwolnienie motywacyjne  

Wielość możliwości, jawiących się jako niezwykle atrakcyjne i życiowo konieczne, 

powoduje nasilenie dążności do ich realizacji. Żadne zasoby finansowe i żadna ilość 

dostępnego czasu nie są w stanie umożliwić realizację wszystkich atrakcyjnych 

możliwości oferowanych przez współczesną cywilizację. Równocześnie realizowa-
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nie tych możliwości staje się wyznacznikiem pozycji jednostki w hierarchii społecz-

nej. W pewnych sytuacjach, związanych zarówno z aktywnością zawodową jak 

życiem towarzyskim, niemożliwe jest zrezygnowanie z osiągania kolejnych mate-

rialnych dóbr oferowanych przez cywilizację bez utraty pozycji społecznej. Trudno 

wyobrazić sobie człowieka wykonującego pracę polegającą na kontakcie z innymi 

ludźmi, który nie używałby komputera i telefonu komórkowego. Młody człowiek 

bez urządzenia odtwarzającego współczesną muzykę popularną byłby towarzyskim 

kaleką. Nie wystarczy przy tym posiadanie jakiegokolwiek modelu. Zachowanie 

pozycji w hierarchii społecznej uzależnione jest od posiadania przedmiotów nowo-

czesnych, o wysokim standardzie. W efekcie uzyskujemy postawy konsumpcyjne, 

pogoń za nowością i zarazem pierwszy z motywów o charakterze motiorei.  
W przypadku młodzieży podobny mechanizm odwołujący się do demonstra-

cyjnej „samodzielności” i „dorosłej wolności” powoduje przesuwanie czasu aktyw-

ności i zabawy na coraz późniejsze godziny nocne. Coraz mniej imprez przeznaczo-

nych dla niepełnoletnich rozpoczyna się w czasie jasnej, dziennej części doby. Coraz 

częściej też aktywność przeciąga się do rana dnia następnego. Pomijając typowe 

rodzicielskie obawy o bezpieczeństwo i „moralność” podczas takich imprez, trzeba 

zwrócić uwagę na wywołane przez uczestnictwo w całonocnych zabawach zakłóca-

nie rytmu okołodobowego i spadek wydajności pracy (nauki) w czasie kolejnych dni 

po epizodzie bezsenności.  

Trzecim przypadkiem motiorei jest „nietracenie czasu”. Jego typowym obja-

wem jest przenoszenie aktywności zawodowej do domu. Do tej kategorii należy też 

użycie telefonów komórkowych w czasie prowadzenia auta. Zupełnie kuriozalnym 

zaś przypadkiem zaobserwowanym przez wiarygodną osobę jest oszczędzanie czasu 

polegające na rozmowie przez „komórkę” podczas mycia zębów.  

Śmieć X. Wadliwe motywy 

Jakkolwiek większość wymienionych śmieci behawioralnych ma związek z moty-

wacjami, szczególnie dramatyczny przypadek dotyczy patologicznej agresywności 

młodzieży. Patologiczna agresywność młodzieży i dzieci nie odnosi się tu do wymu-

szonego przez dorosłych przestępców politycznych bezprzykładnego okrucieństwa 

afrykańskich i azjatyckich dzieci-żołnierzy ani mieszkańców południowo i środko-

wo amerykańskich favelas i slumsów. Problem występuje w szkołach i na ulicach 

krajów Europy i Ameryki Północnej. Bez wątpienia na jego genezę składają się 

fałszywe wzorce behawioralne propagowane w mediach, kształtowany w społeczeń-

stwie konsumpcyjnym kult posiadania przedmiotów zderzający się z dramatycznym 

rozwarstwieniem ekonomicznym oraz propaganda zachowań typu „macho” i poszu-

kiwania „adrenaliny”. Skrajnym wyrazem agresji młodocianych są wydarzenia, 

które rozegrały się w liceum w Littletown (Denver, USA) 20 kwietnia 1999, gdzie 

dwóch uczniów zastrzeliło 12 a poraniło 23 osoby. Polska lista bezsensownej prze-

mocy młodocianych i morderstw popełnionych tylko w ciągu ostatnich pięciu lat 

byłaby zdumiewająco długa. W ponurym rankingu można przytoczyć przypadek 
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z Nowego Brzeska (2002.02.04), gdzie trzech nastolatków zabiło 17-letniego kole-

gę, bo nie oddał w porę konsoli do gier, zabójstwo wędkarza popełnione pod Elblą-

giem (2002.02.19) przez dziewczynę i jej trzech kolegów, zabrzańskich piętnastolat-

ków, którzy zabili 18-letnią dziewczynę swojego kolegi na przemian dusząc ją 

i tłukąc wazonem, oraz nastoletnie rodzeństwo w Żarach, które wynajęło za 120 zł 

kolegów aby zabili ojca, zabraniającego nocnych wyjść na dyskoteki (2002.04.05). 

Atmosferę umysłową panującą wśród części młodzieży oddają cytowane już przy-

padki filmowanego przez sprawców pobicia 20-latka na centralnej ulicy Łodzi 

(2003.06.14) oraz dokumentowanej przez sprawców na filmie agresji w wobec nau-

czyciela w klasie (2003.09.05). Wysoce niepoprawnym politycznie i psychologicz-

nie komentarzem do tych zjawisk jest stwierdzenie, że przynajmniej w części są one 

skutkiem systemu prawnego i wychowawczego, w którym zakłada się, że niepełno-

letni nie mają pełnej świadomości niewłaściwości swoich czynów. Pogląd ten obraża 

samych jego autorów, którzy z pewnością nie uznaliby siebie w odpowiednim wieku 

za niezdolnych do dokonania moralnej oceny. Oczywistym jest także, że zjawiska te 

są wynikiem załamania się systemu zinstytucjonalizowanego wychowania, m.in. 

także wskutek szaleńczej polityki oświatowej, którą realizują kolejni ministrowie 

edukacji.  

Śmieć XI. Skąd ten pośpiech? 

Humorystycznym i wymownym akcentem w opisie zaśmieconej umysłowości współ-

czesnego człowieka mogą być anegdotki przytaczane przez psychologa KRZYSZTOFA 

EICHELBERGERA oraz przez znanego publicystę RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO na temat 

różnic w traktowaniu czasu przez przedstawicieli różnych kultur.  

Oto rozmowa w samochodzie między angielskim oficerem w Indiach a sędzi-

wym autostopowiczem, Hindusem:  

– O siedem minut krócej niż mój najlepszy czas na tej trasie.  

– I co pan teraz zrobi z tymi siedmioma minutami?  

Sens straconych minut wyjaśnia zaś wymiana zdań między przechodzącym bia-

łym i Afrykaninem siedzącym przed swoją lepianką:  

– Dlaczego tracisz czas siedząc?  

– Ja wytwarzam czas.  

Metoda i narzędzia  

Czy biologia dysponuje metodą i narzędziami do analizy przedstawionych proble-

mów?  

Od niedawna tak. Metoda ta to memetyka, która wywodzi się z darwinowskiej 

teorii ewolucji i koncepcji socjobiologicznych. Je głównymi kreatorami są RICHARD 

DAWKINS i SUSAN BLAKEMORE. Polskim znakomitym popularyzatorem jest 

MARIUSZ BIEDRZYCKI.  
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Głównym założeniem memetyki jest, że przekazywane między ludźmi zbiory 

informacji podlegają ewolucji. Nowością tego ujęcia jest jednak to, że ewolucja ta 

opierająca się na naśladownictwie, jedynie w bardzo odległej perspektywie może 

mieć związek z „dobrostanem” nośnika memu. Mem jest bezkierunkowo zmienny, 

samopowielający (gdy trafi na mózgowy nośnik) i selekcjonowany pod względem 

jedynie własnej zdolności przetrwania i powielania, która nie musi być zbieżna 

z przetrwaniem i powielaniem przenoszącego mem mózgu. Pod tymi względami 

memy są wiernymi odpowiednikami socjobiologicznych samolubnych genów.  

Koncepcja memów zadziwiająco dobrze opisuje systemy polityczne, systemy 

religijne, wielkie koncepcje naukowe, żarty, bajki, a także mody, wytwory przemy-

słu rozrywkowego, pornografię, wulgaryzmy językowe a nawet zachowania deza-

daptacyjne jak zaraźliwość samobójstw, poświęcenie kamikadze, czy też z innej 

dziedziny – kwestię celibatu i ascezy. Tak jak geny ujawniają się przez fenotyp, tak 

memy ujawniają się przez socjotypy – behawioralne objawy swojego istnienia 

w nośniku umysłowym. Nie są memami emocje i wrażenia zmysłowe, przynajmniej 

dopóki nie zostają przekazywane jako pakiet informacji o nich.  

Teoria memetyki jest w stanie rozwoju i wiele jej aspektów czeka jeszcze na 

rozwinięcie. W szczególności budzi spory relacja między systemem memów a ich 

nośnikami. W sposób oczywisty występuje tu bowiem „konflikt interesów” i różnica 

czasu reakcji obu systemów. O ile bowiem systemy memów mogą ewoluować 

w ciągu minut, to wynikające z przejawów ich działania skutki doboru biologiczne-

go wobec ludzkich nośników ujawniają się w skali życia pokolenia. Dobitnym przy-

kładem tej relacji może być realizacja pomysłu „ostatecznego rozwiązania kwestii 

żydowskiej” przez przywódców hitlerowskich Niemiec, lub „wieczne życie” idei 

LENINA. O ile skutki przejawienia się obu tych memepleksów – zespołów memów, 

są wnikliwie opisywane wciąż przez historyków, odległe skutki aktualnych mód, 

aczkolwiek mniej dramatyczne, dopiero czekają na ujawnienie.  

Problem polega na tym, że zespoły memów obniżające zdolność adaptacyjną 

nosiciela są rozpatrywane emocjonalnie z „punktu jego widzenia” co prowadzi do 

nieuniknionego błędu emocjonalizmu i osobistego zaangażowania.  

Złożone systemy memów przejawiają swoiste cechy, które można analizować 

na gruncie psychologii motywacji. Tak więc są zazwyczaj wyposażone w cechę 

zwaną przynętą (bait) odwołującą się do ważnych systemów motywacyjnych, np. 

idei sprawiedliwości. Za przynętą czai się z reguły haczyk (hook), polegający na 

zawartym w memepleksie ograniczeniu, że uzyskanie przynęty jest możliwe jedynie 

po spełnieniu specyficznych warunków, np. przynależności do partii lub żarliwego 

zaangażowania religijnego. Próba osiągnięcia przynęty z uniknięciem haczyka obło-

żona jest groźbą (threat), sprowadzającą się do wykluczenia ze społeczności, eks-

komuniki, osadzenia w łagrze czy zapowiedzi fizycznego unicestwienia. Schizmie 

i dysydenctwu zapobiega analogiczna do szczepionki szczepiomka (vaccime), na 

którą składa się poczucie więzi grupowej, przeświadczenie o wyższej racji lub wyż-

szości moralnej i psychicznej nosicieli memepleksu potwierdzane podczas charakte-



ZAŚMIECONY UMYSŁ... 179 

rystycznych rytuałów grupowych. Mechanizmy działania toksycznych i agresyw-

nych sekt, ugrupowań politycznych, band, szkół artystycznych i naukowych są 

świetnym odwzorowaniem tych zasad.  

Skąd się biorą zasady?  

Ludzkość jako zbiorowość nie jest bezbronną ofiarą memów. Memepleksy, które 

przetrwały przez tysiąclecia najwyraźniej sprzyjają przetrwaniu i ekspansji swoich 

nośników. Porównanie chrześcijaństwa lub judaizmu z komunizmem radzieckim jest 

tu nader wymowne.  

Ten przykład prowadzi do istotnej dla prowadzonych tu rozważań hipotezy. 

Z biologicznego i memetycznego punktu widzenia warto przestrzegać sprawdzo-

nych zasad. Zasady to bowiem nic innego jak zbiory memów, które odniosły sukces 

selekcyjny w promowaniu siebie i w promowaniu swojego nośnika.  

Zasady żyją własnym życiem 

Niezależnie od swojej skuteczności selekcyjnej zasady „żyją własnym życiem”. 

Dyskutowane wyżej tabu kazirodztwa tożsame z efektem Westermarcka, niezależnie 

od swoich biologicznych podstaw przejawia się w rożnych kulturach w postaci zu-

pełnie innych zwyczajów i norm prawnych, począwszy od nakazu związków kazi-

rodczych dla uniknięcia mieszania boskiej krwi władców Egiptu, po rygorystyczne 

wyliczanki dopuszczalnego pokrewieństwa zawierających małżeństwo ludzi w ko-

deksach cywilnych i zasadach religijnych.  

W tym samym sensie można interpretować tabu zakazujące spożywania wie-

przowiny przez wyznawców religii powstałych wśród ludów koczowniczych. 

W przeciwieństwie do krowy, hodowana świnia, jako wszystkożerca, jest bowiem 

konkurentem do użytecznej dla nomada żywności. Pozyskanie jej mięsa jest zatem 

ekologicznie i ekonomicznie nieopłacalne, co zostało utrwalone w postaci odpo-

wiednich memów. Indyjskie święte krowy mogą być przykładem podobnej relacji 

ekologiczno-memetycznej.  

W kategoriach mechanizmów memetycznych można też rozpatrywać zakończoną, 

niedawną rehabilitacją sprawę GALILEUSZA oraz nieustanne opory względem ewolucjo-

nizmu.  

Dylematy ewolucji idei  
– czy reguły gry są stałe i przewidywalne  

Obserwując postęp w materialnych przejawach cywilizacji zadać należy pytanie czy 

postęp ten nieuchronnie prowadzi do zmiany podstawowych systemów motywacyj-

nych i zachowań człowieka, i czy zmiany te są w istocie korzystne adaptacyjnie.  

Przeświadczenie o tym, że zmiany idą ku gorszemu towarzyszy światłym umy-

słom od lat, znajdując odzwierciedlenie w słynnej inwokacji CYCERONA „O tempo-
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ra! O mores!” (63 p.n.e.), w średniowiecznym stwierdzeniu „Mundus senescit” 

i w encyklice „Mirari vos” GRZEGORZA XVI (1832), w której papież krytykuje 

nowomodny indyferentyzm i wolność sumienia na równi z upadkiem obyczajów 

i zepsuciem młodzieży. Piszący o zmianach obyczajowych chętnie cytują anonimo-

wą inskrypcje nagrobną ze starożytnego Egiptu (1 500 lat p.n.e.), której autor 

stwierdza: „Młodzi są krnąbrni, bez posłuchu i szacunku dla starszych. Prawdę 
zarzucili, obyczaje mają za nic...” kończąc to konkluzją o nadchodzącym rychło 

końcu świata.  

W istocie, trudno oprzeć się pesymizmowi. Nieuzasadniony wydaje się zaraź-

liwy entuzjazm TOFFLERÓW przypisujący „trzeciej fali” rozwoju nowoczesnych 

środków komunikacji rolę panaceum na wszelkie bolączki cywilizacji. Nie zlikwi-

dowały ich w końcu, a co najwyżej przekształciły, wcześniejsze rewolucje komuni-

kacyjne: wynalazek pisma, druk, upowszechnienie wykształcenia i wzrost dostępno-

ści książki, ani nawet telefonia i radio. Komunikacja internetowa i telefonia 

komórkowa są tylko narzędziami, których wykorzystanie zależy od uprzedniej mo-

tywacji i świadomości. Łatwiej uczynić je narzędziem manipulacji społecznej 

i intensyfikacji biernej konsumpcji na najniższym poziomie, niż środkiem po-

wszechnej edukacji i podnoszenia świadomości.  

Reguły gry kształtujące motywacje społeczne wydają się być stałe. Postęp ma-

terialny wytwarza narzędzia zmniejszające rolę pozawerbalnych środków komuni-

kacji i przekazu sygnałów łagodzących emocje. Są to zarazem narzędzia wymagają-

ce coraz większej rozumowej kontroli ich użycia, mogące dać przypadkową 

przewagę grupie nieodpowiedzialnych awanturników i dewiantów.  

Problem ten widoczny jest w zbrojeniach, gdzie ilustruje go zakaz użycia kuszy 

w walkach między rycerzami chrześcijańskimi wydany przez Sobór Laterański 

w 1139 r., a potwierdzony bullą przez inicjatora krucjaty przeciw albigensom, papie-

ża Innocentego III (pontyfikat 1198-1216). Mimo zakazu kusze były stosowane do 

końca XV wieku, gdy wyparła je skuteczniejsza broń palna. Problem powracał zaś 

z pojawieniem się karabinu maszynowego, gazów bojowych, broni biologicznej 

i broni jądrowej. Jak ujmują to KONRAD LORENZ w „Tak zwane zło” oraz EDWARD 

WILSON w „O naturze ludzkiej”, problem sprowadza się do zerwania naturalnej, 

bezpośredniej relacji wzrokowej i dotykowej między walczącymi, co czyni zadawa-

nie śmierci bezosobowym, nie powoduje zwrotnego zagrożenia dla zwycięzcy, 

a zarazem uniemożliwia przegrywającemu nadanie behawioralnych sygnałów pod-

dania i łagodzenia agresji. Mózg identyczny z mózgiem kromaniończyka został 

zamknięty w podwodnej łodzi atomowej uzbrojonej w wielogłowicowe rakiety 

transkontynentalne. Utrata rozumowej kontroli nad emocjami tego mózgu była na 

razie jedynie przedmiotem powieści TOMA CLANCY.  

Podobny w swojej istocie problem stał się tematem przekonywująco napisa-

nych „Wojen plemników” angielskiego zoologa ROBINA BAKERA. Przewodnia myśl 

książki sprowadza się do empirycznie wykazanej konkurencji plemników pochodzą-

cych od różnych samców o dostęp do jaja. Uzyskane dane wskazują, że oprócz fi-
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zycznych i biochemiczno-antygenowych mechanizmów eliminujących plemniki 

konkurentów, dużą rolę odgrywać może behawior zarówno konkurujących samców, 

jak zapładnianych samic. Główny postulat BAKERA sprowadza się do tego, że stra-

tegie zachowania kobiet mogą poza ich świadomością wpływać na wynik wojny 

plemników, sprzyjając sukcesowi rozrodczemu – zwycięstwu plemników – mężczy-

zny, lepiej szacowanego na podstawie reakcji instynktownych. Koniecznym warun-

kiem słuszności tej tezy jest wysoce promiskuitywne zachowanie kobiet i mężczyzn 

połączone z dużym nasileniem kontaktów seksualnych. Współczesna swoboda sek-

sualna i propagowane w masowej kulturze wzorce wydają się odpowiadać temu 

kluczowemu założeniu. Jednak analizy zachowań seksualnych społeczności pier-

wotnych oraz rygoryzm przestrzegania wierności kobiet w wielu rozwiniętych kultu-

rach nie daje już tak jednoznacznej odpowiedzi. W warunkach wymuszonej kultu-

rowo wierności kobiety, lub przyjętej wierności mężczyzny i kobiety mechanizmy 

wojen plemników i rozbudowane strategie behawioralne im sprzyjające nie mogłyby 

się realizować. Obecna sytuacja różni się od wyjściowej sytuacji w kulturach pier-

wotnych znacznie większym zagęszczeniem ludności, co powoduje częstsze kontak-

ty wzajemne większej liczby kobiet i mężczyzn, nie ograniczające się tylko do nor-

mowanych lokalnymi zwyczajami kontaktów wewnątrz rodziny i grupy plemiennej. 

We współczesnym cywilizowanym świecie mniejszą rolę ma także wewnątrzgrupo-

wa kontrola zachowania członków wspólnoty. Podobnie jak ma to miejsce w przy-

padku komunikacji oraz zdalnie zabijających broni, może tu zachodzić zderzenie 

„natury człowieka” ze zmienionymi przez niego samego warunkami środowiska. 

Owocuje to zachowaniami niezgodnymi z pierwotnym wzorcem. Zachowania te 

można interpretować jako wyraz zaburzonego dostosowania do środowiska i zara-

zem sygnał alarmowy przeciążenia.  

Kuna w kurniku, kromaniończyk w Nowym Jorku  

Trzy przedstawione wyżej problemy dają się sprowadzić do modelu kuny w kurniku. 

Dopóki nie istniały kurniki ze zgromadzonym w nich tłumem kur, kuny musiały 

zadawalać się żmudnym podkradaniem do siedzących na wysokich gałęziach kura-

ków. Ostateczny atak pozwalał w najlepszym przypadku złapać, zabić i skonsumo-

wać jednego osobnika. Pozostałe uciekały. Odkąd człowiek przekształcił środowi-

sko, instynkt łowczy kun, lisów, łasic i tchórzy został poddany trudnej próbie.  

Instynkt łowczy jest wieloetapowy. Składa się nań poszukiwanie ofiary, pod-

chodzenie jej, atak, obezwładnienie i zabicie, i wreszcie spożycie. Etapy zachowań 

łowczych są w przeciwnej kolejności podatne na wygaszenie wskutek spełnienia. 

Wystarczy zjedzenie kawałka zdobyczy aby zaspokoić popęd głodowy. Nie każdy 

jednak udany atak prowadzi do obezwładnienia zdobyczy i jej pozyskania. Nie każ-

de skradanie kończy się możliwością ataku. Nie zawsze poszukiwania obiektu ło-

wów pozwalają go zlokalizować i rozpocząć podchodzenie. Instynkt atakowania 

i zabijania musi być mniej podatny na wygaszenie od instynktu spożywania ofiary. 
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Człowiek zmienił środowisko kuny tak, że w zamkniętym kurniku może ona zaspo-

kajać popęd atakowania i zabijania do ostatniej żywej kury, mimo że jest w stanie 

wynieść i zjeść tylko jedną. Nie jest to wina kuniej krwiożerczości, lecz skutek 

przekształcenia przez człowieka środowiska kuny.  

Ta opowiastka wskazuje co mogliśmy sami zrobić z naszym środowiskiem 

psychicznym. Co gorsza nasza świadomość tego faktu jest niedostateczna, o ile nie 

żadna. Nie mamy też pojęcia jakie odległe psychiczne i biologiczne skutki pociągnie 

za sobą dokonane przekształcenie środowiska. Nie wiemy komu mordujemy kury 

i co stanie się z ich zwłokami.  

To zaś co wiemy wygląda niezachęcająco. KONRAD LORENZ nazwał to efektem 

udomowienia, efektem ześwinienia albo sakkulinizacją od pasożytniczego skorupia-

ka Sacculina, który po zaatakowaniu żywicielskiego kraba redukuje swoje ciało 

i funkcje życiowe do organów służących eksploatacji gospodarza i do gonad. Udo-

mowienie „szlachetnego i dzikiego” dzika, zgodnie przykładem LORENZA, powodu-

je jego ześwinienie – utratę cech niezbędnych do życia na wolności, co jest jedno-

znacznie oceniane emocjonalnie przez sprawców udomowienia.  

Skutkiem przekształcenia środowiska jest też spektakularna brutalność samca 

osła abisyńskiego wobec samic uwięzionych z nim na wybiegu ZOO. Kontrastuje 

ona z pełnymi „dżentelmeneri” zalotami w stanie dzikim, gdy samice mogą odrzucić 

natręta i odejść do rewiru innego samca.  

W ludzkich społeczeństwach objawem takim jest zjawisko „wyścigu szczurów”, 

dziwaczne formy kolekcjonerstwa („król kapsli od piwa”) oraz bicie absurdalnych re-

kordów. Zachowania te można uznać za zastępczą walkę o pozycję w hierarchii ple-

miennej.  

Zbyt powierzchowna jest też refleksja nad społecznie wymuszonymi zmianami 

modelu rodziny, ról społecznych kobiet i mężczyzn, wczesnej izolacji dzieci od 

rodziców w ramach zinstytucjonalizowanej opieki przedszkolnej i rozpadem małych 

lokalnych społeczności z równoczesną anonimowością mieszkańca wielkiego mia-

sta.  

Behawioralną katastrofą wydaje się postępującą dysocjacja dojrzałości biolo-

gicznej i psychospołecznej. Skutkiem tej dysocjacji dwudziestokilkuletnie kobiety 

i rówieśni im mężczyźni, będąc od dziesięciu lat w stanie gotowości do rozrodu, nie 

są równocześnie dojrzali społecznie i ekonomicznie. Gwałtowne przekształcenia 

w obyczajowości seksualnej i konflikty z tradycyjnymi wskazaniami moralnymi są 

konsekwencją tego stanu.  

Ratunek w inteligencji? 

Wydawać by się mogło, że wszelkie te problemy rozwiąże użycie rozumu, wykorzy-

stanie inteligencji. Dokonane przez neurofizjologa ANTONIO DAMASIO analizy kli-

nicznych przypadków ludzi, którym – tak jak u osób autystycznych – proces patolo-

giczny zniszczył zdolność rozpoznawania emocji i empatii z innymi ludźmi, 
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wskazują jednak, że sama inteligencja kształtuje się pod wpływem przeżywanych 

emocji i motywacji. Pułapka się zamknęła. To inteligencja wydaje się być bardziej 

na usługach emocji i pierwotnych motywów, aniżeli przeciwnie. Co najmniej dwie 

z aktualnych hipotez na temat genezy i znaczenia biologicznego inteligencji sugeru-

ją, że jest ona raczej narzędziem oszustwa i makiawelicznej manipulacji konkuren-

tami lub też zgodnie z koncepcją handicapu (pawiego ogona) wg AMOTZA 

ZAHAVIEGO, dodatkowym balastem służącym imponowaniu i zdobywaniu przewagi 

w doborze płciowym (na zasadzie „jak on cudnie czaruje”).  

Kryterium doboru 

Każdy organizm, każdy system biologiczny cechuje się zakresem tolerancji wzglę-

dem działających nań czynników. Dopóki intensywność czynnika nie wykracza poza 

zakres tolerancji zwany optimum, system bez trudu i niewielkim kosztem dostoso-

wuje się, nie tracąc funkcjonalności. W optymalnym zakresie temperatur człowiek 

pracuje najwydajniej, je najmniejszą niezbędną ilość pokarmów, może wychować 

najwięcej potomstwa, żyje najdłużej, nie zapada na choroby... Jeśli temperatura 

wkracza w zakres pejus (gorszy), będący obszarem oporności, koszty utrzymania 

rosną a wydajność sytemu maleje. W zbyt gorącym lub zbyt zimnym środowisku nie 

da się sprawnie funkcjonować bez końca. Koszt opierania się środowisku spowalnia 

rozwój, skraca życie, zwiększa podatność na choroby, ogranicza rozrodczość, zmu-

sza do dodatkowej aktywności. Poza granicami obszaru pejus, rozciąga się strefa 

śmierci – najgorsza – pessimum. Tutaj poddanie się systemu i jego zniszczenie jest 

kwestią krótkiego albo bardzo krótkiego czasu.  

Ta wszechogarniająca zasada sformułowana przez SHELFORDA nie uznaje wy-

jątków. Dotyczy również czynników psychicznych i społecznych, w tym zagęszcze-

nia populacji, motywacji i oporności wobec stresu. Człowiek ma ograniczoną tole-

rancję względem zmian środowiska, które sam wywołuje. Niestety nie znamy jej 

granic. I może byłoby lepiej abyśmy ich nie poznawali w niekontrolowanym, glo-

balnym eksperymencie. Umiejętność przewidywania i ostrożność, jako cechy nasze-

go umysłu, powinny nam w tym pomóc.  

Wnioski przez analogię  

Możemy teraz wrócić do zadanych na początku pytań. Czy możliwe jest zagwaran-

towanie bezpieczeństwa w użyciu słów i reprezentowanych przez te słowa ideach 

i motywacjach? Czy są podstawy by uznać, że tak jak zaśmiecamy świat odpadami 

przetworzonej materii, zanieczyszczamy również własne środowisko umysłowe? 

Czy konsekwencje mogą być istotne? Czy analogia między materialnym zanie-

czyszczeniem środowiska a zanieczyszczeniem psychicznym ma w ogóle sens? Czy 

nie jest to śmiertelnie groźne nadużycie?  
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Jeśli odpowiemy, że istotnie zaśmiecamy nasze środowisko psychospołeczne, 

pojawiają się następne trudne pytania. Jak etykietować groźne słowa, idee i moty-

wacje? Kto ma to robić? Co czynić z naruszającymi zasady?  

Jak znaleźć granice między humanizmem a wątpliwej jakości humanitaryty-

zmem.  

Ile jeszcze nie wiadomo. Ile można zaryzykować  

Na retoryczne pytania o to komu potrzebna jest pogoń za nowością i przekraczanie 

uznawanych wcześniej granic, można odpowiedzieć, że dotychczas było to motorem 

postępu. Problem pojawi się, gdy zajdzie konieczność definiowania postępu w kate-

goriach biologii i funkcjonowania ludzkiej cywilizacji.  

Dyskutujący nad granicami kulturowej wolności wydają się jednak często nie 

pamiętać czasów, gdy przysłowiowy wół był cielęciem, rozpatrując aktualne kwestie 

wyłącznie z punktu widzenia swojego obecnego, dojrzałego i doświadczonego świa-

topoglądu oraz systemu motywacyjnego. To co dobre dla wyrafinowanych intelektu-

alistów o artystowskim zacięciu, którzy wyspecjalizowali się wąsko w jednej z dys-

cyplin kultury, może być niezrozumiałym bełkotem i emocjonalnym przeciążeniem 

dla pozostałej części populacji, wyrządzając nieodwracalne zmiany, a może wręcz 

szkody w przypadku rozwijających się odbiorców dziecięcych. Rozwój systemów 

emocjonalno-motywacyjnych, zdolności estetycznych oraz zdolności oceniania 

i wyboru zaczyna się w ontogenezie człowieka niemal od zera i przechodzi przez 

kolejne etapy rosnących kompetencji i zmiennych potrzeb. Wyprzedzanie tych 

zmian i skracanie drogi może nie być najszczęśliwszym rozwiązaniem. Tak jak 

wątpliwa jest pozytywna percepcja utworów muzycznych „Warszawskiej jesieni” 

przez przedszkolaka, tak dosłowna brutalność wielu współczesnych utworów, uka-

zująca absolutnie nieprawdziwe proporcje między tradycyjnie pojętym dobrem 

a występkiem, może nie trafić na wystarczająco krytyczne i samodzielne zdolności 

oceny. Stąd uzasadniony jest spór o brutalne filmy i pornografię, gdyż żadne ozna-

kowania i pozorne zabezpieczenia nie uchronią młodzieży przez zbytecznym 

i przedwczesnym kontaktem z nimi. Wąsko utylitarystyczne pojęcie dobra każe 

w tym momencie zrezygnować z zagrożenia istotnych wartości, życia, zdrowia 

i wolności przez realizację miałkich potrzeb. W przeciwnym przypadku spór zosta-

nie spointowany przez samosprawdzające zeznanie młodego zbrodniarza: „bo się za 

dużo naoglądaliśmy”.  

W natłoku katastrofalnych wiadomości po terrorystycznym ataku na nowojorskie 

wieże WTC 11 września 2001, przemknęła gdzieś informacja o wycofaniu z kin przed 

projekcją filmu przedstawiającego podobny scenariusz zdarzeń. Akcja ta była jednak 

spóźniona, bowiem podobne sekwencje można było obejrzeć już w kilku innych wcze-

śniejszych produkcjach holywoodzkich. Snajper paraliżujący Waszyngton i okolice w 

październiku 2002 działał według scenariusza filmu, który miłośnicy tego gatunku 

mogli oglądać wielokrotnie kilka lat wcześniej.  
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Czy terroryści byli inspirowani przez te komercyjne wytwory przemysłu roz-

rywkowego? Czy wskutek ich rozpowszechniania nie uległa zmniejszeniu społeczna 

wrażliwość? Notatki z wyrywkowych badań psychologicznych zdają się potwier-

dzać zagrożenie. Sprawozdania z badań prowadzonych na zlecenie producentów 

zaprzeczają. Jaka statystyka i ile dramatycznych dowodów potrzeba do rozstrzy-

gnięcia tego sporu? Jak zareagowałyby strony tego sporu, gdyby zamiast „iluzo-

rycznych” zagrożeń treściami filmów i gier komputerowych, postawić przed ich 

odbiorcami kanister gazów bojowych lub trucizn używanych w przemyśle? Donie-

sienia o użyciu dla żartu lub na próbę którejś z substancji drażniących co rusz poja-

wiają się w prasie.  

Nieświadomość, ignorancja i asymetria odczuwania zagrożeń jest tu ewidentna.  

Czy jesteśmy bezbronni? 

Czy wobec zagrożenia błędnymi motywacjami i zaśmieceniem środowiska psy-

chicznego jesteśmy skazani na wprowadzenie rygorystycznej cenzury prewencyjnej, 

o którą upominają się radykalnie nastawieni dyskutanci? Modelowe rozwiązanie 

I Poprawki do Konstytucji USA, która gwarantuje swobodę wypowiedzi nawet jeśli 

wypowiedź narusza czyjeś uczucia, jest przywoływane zawsze gdy dochodzi do 

przekraczania granic w sztuce. Prowadząc rozważania o wolności, cenzurze, prohi-

bicji, edukacji w felietonie „Stare prawdy i krokodyl” prof. LESZEK KOŁAKOWSKI 

pisze: „Przeciw absurdom, fanatyzmom, kłamliwym propagandom mamy tylko broń 
edukacji. (...) Niestety, (...), redukowanie naszych zainteresowań do (...) [dóbr kon-

sumpcyjnych] (...), pogarda dla wartości tradycyjnych, (...) prawdy, (...) wiedzy, – 

wszystko to podważa systemy edukacyjne, które mogłyby stanowić antidotum”. Ci 

którzy wybiorą cenzurę, będą potem mogli lać krokodyle łzy nad utraconą wolno-

ścią.  

Wiedza jawi się jako jedyna szansa. Jeśli nie zostanie ona wykorzystana – po-

zostanie ewolucja, która beznamiętnie usunie niewydolny gatunek dominanta, 

otwierając ścieżkę rozwoju dla cierpliwie czekających szczurów.  

Wypowiedź profesora KOŁAKOWSKIEGO zawiera w sobie gorzką przestrogę. 

Do niedawna słowa: student i gimnazjalista, mogły kojarzyć się z etosem żakow-

skim, krotochwilą, beanią, bursą, mniej lub bardziej dowcipnymi wybrykami, stu-

dencką balladą turystyczną, swawolami „niebieskiego mundurka”, bojami chłopców 

z Placu Broni. W obecnych doniesieniach prasowych słowa student i gimnazjalista 

pojawiają się w kontekście „zadźgać nożem kibica innej drużyny” (Rybnik 

17.03.2001), „zabić siekierą wykładowcę” (Gdańsk 19.06.2002), „torturować sta-

ruszkę dla 2 zł 50 gr zysku” (Płock 17.10.2002; Piekary Śląskie 23.10.2002). Czyż-

by zgodnie z prawem Kopernika ilość przechodziła w bylejakość?  
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Zamiast podsumowania  

Co pozostaje? Zwątpienie? Umiarkowany optymizm? Może twardy, ostrożny 

realizm? I płynące z niego przeświadczenie, że:  

ochrona środowiska to więcej niż ochrona drzew, to także ochrona czło-

wieka przed nim samym. 

Nie będzie możliwości powtórek i poprawek.  

Jak mówi HEKTOR BERLIOZ: „Czas jest wielkim nauczycielem, tyle że zabija 

swoich uczniów”.  
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