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za widzenie w słabym świetle. Najwięcej fragmentów neandertalskiego DNA za-
chowało się w regionach odpowiedzialnych za wygląd i pigmentację skóry oraz 
włosów. Są to geny związane z produkcją białka – keratyny. Okazuje się, że nie-
bieskie oczy, jasna skóra i proste włosy blond oraz rude, spotykane u mieszkańców 
Europy oraz Azji, są cechami w większym stopniu neandertalskimi niż ludzkimi7 (il. 
2). Okazało się też, że znaleziska archeologiczne, które do tej pory porównywano, 
to z jednej strony gotowe narzędzia człowieka anatomicznie współczesnego oraz 
odpady produkcyjne neandertalczyków (podczas obróbki kamieni często dochodzi-
ło do ukruszeń, co kończyło się wyrzucaniem obrabianego materiału). Porównując 
gotowe narzędzia obydwu gatunków, stwierdzono, że jeśli chodzi o technikę czy 
jakość wykonania, trudno dostrzec większe różnice. Jeśli dodamy do tego potwier-
dzenie istnienia w genomie neandertalskim genu FOXP2 i (inaczej niż w przypadku 
człowiekowatych, takich jak szympansy, goryle czy orangutany) obniżoną pozycję 
kości gnykowej, to dochodzimy do wniosku, że neandertalczycy byli zdolni do 
mówienia i posiadania własnego języka. Chociaż więc możemy dziś twierdzić, że 
jesteśmy jedynym żyjącym gatunkiem używającym języka, to nie możemy powie-
dzieć, że jesteśmy jedynym takim gatunkiem w historii naszej planety. Oglądając 
fi gury neandertalczyków w muzeach, patrzymy na krewnych, którzy używali ognia, 
wytwarzali toporki, instrumenty muzyczne i mieli własne obrzędy8. 

Historia badań nad Homo neanderthalensis dobrze obrazuje to, jak tenden-
cja do obrony swojej wyjątkowości przysłania człowiekowi obiektywny ogląd 
badanej rzeczywistości. Działania współczesnych uczonych często przypomi-
nają debatę między Platonem a Diogenesem dotyczącą najbardziej zwięzłej 
defi nicji gatunku ludzkiego. Platon zdefi niował człowieka jako stworzenie 
nagie i chodzące na dwóch nogach. Diogenes w odpowiedzi przyniósł osku-
banego kurczaka i wypuścił go w Akademii mówiąc: „Oto człowiek Platona”. 
Platon, zmuszony do redefi niowania pojęcia, dodał więc: „Człowiek to istota 
naga, chodząca na dwóch nogach i mająca szerokie paznokcie”.

Nawet wcześni ewolucjoniści nie byli wolni od myśli, że na tle innych żyjących 
oraz wymarłych gatunków Homo sapiens jest tworem wyjątkowym. Ta skaza na 
naszym myśleniu do dziś powoduje, że w pewne kręgi badaczy przyjmują teorię 
ewolucji niejako w połowie, twierdząc, że ciałem należymy do rzędu naczelnych, 
ale nasz umysł jest czymś wyjątkowym. W naukach behawioralnych zjawisko 
to nazwano problemem Wallace’a. Tendencja do tego nowoczesnego saltacjoni-

7  Zob. R.E.  G r e e n  i in., A Draft Sequence of the Neandertal Genome, „Science” 328(2010) 

8  Por. F.  d e  W a a l, Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwie-
rząt?, tłum. Ł. Lamża, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 343.

9  Por. tamże, s. 337. Por. też: D i o g e n e s  L a e r t i o s, Diogenes z Synopy, tłum. W. Olszew-
ski, B. Kupis, w: tenże, Żywoty i poglądy słynnych fi lozofów, tłum. I. Krońska i in., PWN, Warsza-
wa 1984, s. 331. 
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zmu wyraźna jest zwłaszcza w naukach humanistycznych, ale dotyczy ona także 
przedstawicieli nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem psychologii. 
Skromny współtwórca teorii ewolucji Alfred Wallace w przeciwieństwie do Ka-
rola Darwina nie mógł pogodzić się z porównywaniem ludzi do innych gatunków. 
Problem Wallace’a nie był jednak związany z religią, gdyż był on niewierzący. 
Badacz ten nie mógł po prostu znieść myśli, że dobór naturalny doprowadził do 
wykształcenia ludzkiego umysłu. Argumentował w sposób następujący: „Dobór 
naturalny mógł dać dzikiemu [człowiekowi] mózg zaledwie trochę przewyż-
szający mózg małpy, podczas gdy w rzeczywistości ma on mózg tylko trochę 
niższy od właściwego dla przeciętnego członka naszego cywilizowanego społe-
czeństwa”10. Do dziś jednak niektórzy naukowcy twierdzą, że ewolucja działa, 
ale umysł ludzki w postaci, w jakiej go znamy, jest jej końcowym wytworem11. 
Porównując liczne badania prowadzone na różnych gatunkach zwierząt, można 
powiedzieć, że zdolności poznawcze, które opisują u człowieka psycholodzy, 
z biegiem czasu okazują się starsze ewolucyjnie i bardziej rozpowszechnione, 
niż się to początkowo wydaje12. 

Antropocentryzm staje się obecnie w nauce większym problemem niż an-
tropomorfi zm. Przykłady ciągłego redefi niowania człowieka wymuszane są 
przez kolejne odkrycia w naukach przyrodniczych. Pamiętamy, jak mocne było 
twierdzenie, że tylko ludzie używają narzędzi13. Kiedy Jane Goodall donosi-
ła o używaniu narzędzi przez szympansy14, szybko próbowano wprowadzić 
rozróżnienie narzędzi (stosowanych przez ludzi) i przyborów, które w przeci-
wieństwie do tych pierwszych nie są obrabiane, a jedynie używane w postaci 
pierwotnej15. Kiedy się okazało, że istnieją liczne dowody na wytwarzanie 
narzędzi przez różne grupy szympansów, a nawet różnice o charakterze kultu-
rowym w ich wytwarzaniu przez te zwierzęta, poszerzono klub istot używają-
cych narzędzi o szympansy, a potem także o inne człowiekowate16. Stopniowo 
jednak pogląd o stosowaniu narzędzi zaczęto odnosić do innych naczelnych. 
Dziś wiemy, że narzędzia wytwarza również duża liczba gatunków ssaków 
i ptaków17. Co ciekawe, przygotowywanie przez różne gatunki narzędzi, ich 

10  A.R.  W a l l a c e, Sir Charles Lyell on Geological Climates and the Origin of Species, „Quar-
terly Review” 1869, nr 126, s. 392.

11  Por. d e  W a a l, dz. cyt., s. 326.
12  Por. tamże, s. 428. 
13  Zob. K.  O a k l e y, Man the Tool-Maker, „Bulletin of the British Museum (Natural Histo-

ry)” 1949.
14  Zob. J.  G o o d a l l, In the Shadow of Man, Houghton Miffl in–Collins, Boston–London 1971.
15  Por.  S a d o w s k i, C h m u r z y ń s k i, dz. cyt., s. 521.
16  Zob. C.  S a n z, D.B.  M o r g a n, Complexity of Chimpanzee Tool Using Behaviors, w: The 

Mind of the Chimpanzee: Ecological and Experimental Perspectives, red. E.V. Lonsdorf, S.R. Ross, 
T. Matsuzawa, University of Chicago Press, Chicago 2010, s. 127-140.

17  Por. M.  T r o j a n, Na tropie zwierzęcego umysłu, Scholar, Warszawa 2013, s. 80-92.
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odkładanie, trzymanie w pobliżu i ponowne użycie musi prowadzić badacza 
do wniosku, że wszystkie te czynności wykonywane są intencjonalnie i przy-
najmniej w pewnym stopniu cechują się antycypacją wydarzeń z nieodległej 
przyszłości. Ponadto gatunki, które w naturze nie używają narzędzi, są do tego 
zdolne w wymuszonych eksperymentalnie warunkach laboratoryjnych18. Na 
przykład zastosowanie wody jako narzędzia do zdobycia pokarmu odnotowano 
w badaniach z wronami kaledońskimi,  jak i  z szympansami oraz orangutana-
mi.  Za każdym razem do sukcesu prowadziło zwierzęta podnoszenie poziomu 
wody w rurce w celu wydobycia pływającego pokarmu. O ile ptaki wrzucały 
kamyki, to człowiekowate nosiły wodę w ustach, wpluwając ją bezpośrednio 
do rurki. Wykonując analogiczne zadanie, tylko osiem procent czteroletnich 
dzieci wpadło na poprawne rozwiązanie problemu, a w grupie ośmiolatków 
tylko co drugi umiał w taki sposób posłużyć się wodą.

Nasz błąd w ocenie zdolności wytwarzania i używania narzędzi przez różne 
gatunki polega na tym, że obserwując zachowanie poszczególnych osobników 
niełączące się z wykorzystaniem narzędzi, błędnie zakładamy, że nie są one 
zdolne ich używać – tymczasem goryl nie rozłupuje orzechów kamieniami, 
jak robi to szympans, ponieważ dysponuje większą siłą fi zyczną i wystarczy 
mu do tego celu własna łapa.  Użyje  jednak kija do sondowania dna podczas 
przekraczania rozlewiska.

Kolejnym przykładem założenia a priori, które przez lata broniło wyjątkowej 
pozycji człowieka, były poglądy wyrażone po raz pierwszy przez Wolfganga 
Köhlera, który opisując zjawisko mentalnych podróży w czasie, kategorycznie 
stwierdził, że w przeciwieństwie do ludzi inne gatunki są więźniami teraźniej-
szości23. Poglądy te oczywiście po dziś dzień mają grono licznych zwolenni-
ków24. Co ciekawe, Köhler, obserwując przez lata szympansy, twierdził, że 
zachowanie małp człekokształtnych jest „niewzruszenie celowe”25. 

Tymczasem w życiu wielu zwierząt przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
wchodzą w nieustanne relacje. Tak naprawdę, aby zaplanować jakieś czynności 

18  Por. tamże, s. 96. 
19  Zob. C.D.  B i r d, N.J.  E m e r y, Rooks Use Stones to Raise the Water Level to Reach a Float-

ing Worm, „Current Biology” 19(2009) nr 16, s. 1410-1414.
20  Zob. N.  M e n d e s, D,  H a n u s, J.  C a l l, Raising the Level: Orangutans Use Water as 

a Tool, „Biology Letters” 3(2007) nr 5, s. 452-455.
21  Zob. D.  H a n u s, N.  M e n d e s, C.  T e n n i e, J.  C a l l, Comparing the Performances 

of Apes (Gorilla gorilla, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus) and Human Children (Homo sapiens) 
in the Floating Peanut Task, „PLoS ONE” 6(2011) nr 6, e 19555, http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0019555.

22  Por.  T r o j a n, dz. cyt., s. 82. 
23  Zob. W.  K ö h l e r, The Mentality of Apes, Royal Academy of Science, Berlin 1927.
24  Por.  T r o j a n, dz. cyt., s. 98. 
25  Por. d e  W a a l, dz. cyt., s. 571. 
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