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Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka 
Janusz Reykowski i Tadeusz Bielicki (red), Warszawa, Zysk 
i S-ka 1997 r., ss. 135

W dzisiejszym świecie technika rozwija się w oszałamiającym tempie. Poja
wia się też coraz więcej ryzykownych eksperymentów naukowych będących na 
granicy dopuszczalności etycznej. Wydaje się, że bardzo dobrze poznaliśmy ota
czający świat i obecnego w nim człowieka. Rzeczywistość jednak odbiega od teorii
i wyników badań naukowych. Coraz częściej natura ludzka wprawia nas w za
kłopotanie i zdziwienie, bo pojawia się na świecie wiele różnych tendencji będą
cych ze sobą w doskonałej sprzeczności. Zasygnalizowaniem tych niepokojących 
procesów dziejących się we współczesnym świecie zajęli się naukowcy uczestni
czący w cyklu konserwatoriów, organizowanych przez PAN w latach 1994-1995.

Owocem ich rozważań na temat założeń dotyczących natury człowieka, 
na których budowane są instytucje współczesnych społeczeństw jest książka 
„Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka". Jej redakcji podjęli się Ja
nusz Reykowski i Tadeusz Bielicki. Obydwaj są znanymi polskimi naukowca
mi. Pierwszy jest utytułowanym psychologiem, a drugi zajmuje się antropolo
gią. Dalszymi współautorami są M. Okólski (prof, demografii i ekonomii ), na
stępnie socjologowie: J Szacki, A. Rychard i E. Wnuk-Lipinski, kolejnymi są 
J. Jedlicki (historyk), R. Galar (cybernetyk) oraz A. Kołakowski (filozof).

Jak wcześniej wspomniałam, książka zawiera rozważania nad współcze
sną cywilizacją, jej kierunkami rozwoju i zagrożeniami. Żeby mówić o całej 
ludzkości i jej dziele, trzeba wyjść od człowieka, od refleksji nad jego społecz
nymi zachowaniami umożliwiającymi stworzenie więzi międzyludzkich. Myślę, 
że to bardzo dobrze, że pierwszy rozdział właśnie tego dotyczy. Autor (T. Bie
licki) prezentuje czytelnikowi biologiczną koncepcję natury człowieka wywo
dząca się z neodarwinizmu, a ściślej z socjobiologii. Przedstawia on główne 
wątki tej koncepcji. Po pierwsze gatunki zwierzęce wyposażone są w genetycz
nie zaprogramowane tendencje do tylko takich wzorów zachowań, które mak
symalizują szansę przetrwania ich genów w przyszłych pokoleniach. Zasada 
ta dotyczy też człowieka, wiec wszystko co robimy ma na celu zachowanie na
szego DNA. Kolejnym wątkiem podejmowanym przez socjobiologię są zacho
wania altruistyczne. W kategoriach biologicznych uwarunkowań rozpatruje się 
nepotyzm, ksenofobie, rasizm, a także ludzkie strategie zachowania seksualne
go. Po ukazaniu tych podstawowych zasad autor przechodzi do ich skomento
wania. Twierdzi, że człowiek jest istotą zdolną zarówno do wypełniania naka
zów genetycznych jak i do uciekania od nich wymienia tu szereg przykładów 
(altruizm bezinteresowny, moralność, samoagresje itp.), aż w końcu stwierdza, 
że ta inspirowana przez socjobiologię refleksja nad naturą ludzką prowadzi do 
dualistycznej wizji człowieka.

W rozwoju cywilizacyjnym ludzie coraz bardziej zaludniali świat, tworzy
ły się coraz nowsze trendy demograficzne, a wraz z nimi powstawały demo
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graficzne-instytucjonalne antynomie. Ten temat jest przedmiotem artykułu M. 
Okólskiego. Ogranicza się on w swych rozważaniach do społeczeństwa za
chodniego, a to z tej racji, że jego współczesne instytucje wydają się być bardzo 
atrakcyjne dla społeczeństw niezachodnich. Autor mówi o istocie procesów de
mograficznych, a szczególnie o relacji między rozrodczością, a umieralnością.

Ukazuje, że wyżej wspomniana cywilizacja zachodu jako pierwsza i w 
znacznie lepszym stopniu niż inne, stworzyła takie instytucje, organizacje itp., któ
re skutecznie współpracują w celu uzyskania sukcesu reprodukcyjnego wolnego 
od niekontrolowanego szerzenia się śmierci. Okólski porusza też bardzo wiele 
szczegółowych tematów wiążących się z modernizacja instytucji na zachodzie.

Kolejnym problemem jest wzrost agresji przy jednoczesnym tworzenie się in
stytucji pokojowych. O tym co powoduje agresje i czy człowiek może się jej prze
ciwstawić pisze J. Reykowski, w trzecim rozdziale. Autor twierdzi, że dążenia agre
sywne i destruktywne mogą rodzić się w psychice człowieka jako wynik działania 
różnych czynników, a nie jako przejaw wrodzonej siły biologicznej. Za pomocą 
kultury, człowiek może opanowywać działania, do których pobudzają go siły na
tury. W organizacji społeczeństw kryją się różne przesłanki ograniczania agresji.

Każdy człowiek styka się w którymś momencie życia z polityka. Jest ona, 
a właściwie metapolityka, przedmiotem rozważań J. Szackiego, który porusza 
problematykę założeń i wyobrażeń na temat natury ludzkiej uwzględnianych 
przez działalność polityczną, od tego bowiem zależy stosunek do istniejących 
instytucji politycznych, oraz pogląd na możliwość i potrzebę ich zmian. Z poli
tyką wiąże się demokracja, którą zajęli się A. Rychard i E. Wnuk-Lipiński. Arty
kuł pierwszego z nich jest „historyczno-strukturałnym studium przypadku", 
którym jest Polska. Historyczność tej analizy polega na koncentracji na przebie
gu społecznego ugruntowania demokracji w naszym kraju w latach 1989-1995, 
zaś strukturalność dotyczy ugruntowania demokracji w strukturach społecz
nych. E. Wnuk-Lipiński porusza problem demokratyzacji jako mechanizmu ada
ptacji społeczeństwa. Autor tego rozdziału często odwołuje się do referatu swo
jego poprzednika. Komentuje m.in. takie tezy jak: związek demokracji, a moral
na słuszność mechanizmów życia społecznego itd.

W kolejnych rozdziałach J. Jedlicki i R. Galar zajmują się rodowodem idei 
kryzysu Cywilizacji europejskiej. Według Jedlickiego „kryzysem jest to, co się 
komu widzi, dzieje zaś owych widzeń i dyskursów stanowią frapujący przed
miot badań". Tak też począwszy od osiemnastego wieku autor przeprowadza 
swoje rozważania. R. Galar rozwija w swoim referacie myśl poprzednika doty
czącą mocy prognostycznej pesymistycznych przepowiedni. Pisze on o mate- 
rializowaniu się prorokowanych zagrożeń cywilizacyjnych, oraz przytacza fak
ty świadczące o kryzysie postępu.

Ostatni rozdział także dotyka problemu kryzysu cywilizacji europejskiej. A. Ko
łakowski przedstawia historie idei. Podejmuje próbę połączenia myśli o cywilizacji z 
sama cywilizacja przez trzy kręgi zagadnień: rozważania o historii, człowieczeń
stwie i wspólnocie. Zdaniem autora to w jakim stopniu jesteśmy w stanie rozwiązać 
dylematy cywilizacyjne zależy od charakteru naszych działań (gospodarczych, spo
łecznych, politycznych, itp.) i od stanu naszej świadomości kulturalnej.
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Takie właśnie problemy poruszane są w recenzowanej książce. Zapewne 
wielu czytelników mogłoby zarzucić autorom, że jest jeszcze mnóstwo poważ
nych zagadnień dotyczących dzisiejszego świata, które nie znalazły tu swojego 
miejsca. Jednakże już we wstępie jest zastrzeżone, że temat nie ma być wyczer
pany. Chodzi o zainspirowanie innych badaczy do poszukiwań, a także o 
znajdywanie sposobów porozumiewania się przyrodników, humanistów i ba
daczy nauk społecznych. Jest to bardzo dobre i ważne wyjaśnienie autorów pre
zentujących moim zdaniem pokorna postawę wobec innych dyscyplin nauko
wych, które razem budują pełny obraz świata i obecnej rzeczywistości. Nie są 
fanatykami naukowymi, wyznawcami światopoglądu technokratycznego, że 
techniką i nauką mogą osiągnąć i poznać wszystko.

Chociaż nie wszystkie artykuły zawarte w tej książce czyta się z lekkością
i łatwością, to każdy niesie ze sobą ogromny potencjał wiedzy. Z reguły na 
końcu każdego z nich podana jest bogata bibliografa, co pomaga zainteresowa
nemu czytelnikowi poszerzyć wiadomości, a także świadczy o dobrej znajomo
ści tematyki podejmowanej przez danego autora. Bardzo dopracowany pod tym 
względem jest artykuł M. Okólskiego. Tutaj oprócz wielu przypisów jest też po
kazany aneks zawierający wiele wykresów i tabeli będących ilustracjami tek
stu. W innych tekstach jest także wiele cytatów z dzieł literackich i filozoficz
nych. W tej tak różnorodnej tematyce każdy czytelnik może znaleźć to, co go 
interesuje. Dla mnie były to trzy artykuły, których autorami są T. Bielcki, J. Rey
kowski, J. Jedlicki. Myślę, że książka zostanie najlepiej odebrana przez ludzi in
teresujących się tematyką antropologiczną, socjologiczną i filozoficzną. Nie pre
tenduje ona raczej do miana dzieł popularno-naukowych, co nie powinno znie
chęcać do niej studentów, uczniów, czy też ludzi interesujących się światem na
uki. Książka ta może podsunąć wiele ciekawych pomysłów, badań. Przyczynia 
się też do podejmowania refleksji nad człowiekiem, cywilizacją i ich wspólną 
przyszłością.

Monika Karda

Antoni Hoffman, Wokół ewolucji, Warszawa, PIW 1997, ss. 255

„Przemożnego pragnienia sensu, chęci uzasadnienia swego istnienia i 
losu, człowiek nigdy nie potrafi z siebie wykorzenić. I dlatego bezustannie po
wraca do pytania o istotę życia, o jego początki i historię."

Cytat ten pochodzi z książki Antoniego Hoffmana pt. „Wokół ewolucji". Nie 
jesteśmy w stanie nie zgodzić się z jego treścią i jako ludzie świadomi swego 
istnienia, a zarazem swego przemijania, swojej wyższości wynikającej z faktu 
posiadania rozumu i wolnej woli, a zarazem pewnej jedności z tym co nas ota
cza i marności wobec Wszechświata, szukamy uzasadnienia naszego istnienia,
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