
Dla dzieci uczenie si´ jest dos∏ownie dziecinnie ∏atwe. Osoby starsze uczà si´ natomiast
raczej powoli. Tempo uczenia si´ nowych rzeczy zmniejsza si´ wraz z wiekiem, co do-
brze koresponduje z danymi dotyczàcymi zmniejszania si´ neuroplastycznoÊci w ciàgu
˝ycia. PrzywykliÊmy to zjawisko oceniaç negatywnie.

Dalej najpierw poka˝emy, ̋ e zmniejszanie zdolnoÊci uczenia si´ wraz z wiekiem nie
jest wynikiem patologii, ale sensownego procesu dostosowywania si´. W okreÊlonych
warunkach – a te panujà we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie – zmniejszona zdolnoÊç
uczenia si´ nie jest jednak sensowna i mo˝e prowadziç do problemów. ZnajomoÊç tych
mechanizmów przynajmniej cz´Êciowo wskazuje na mo˝liwe sposoby rozwiàzania.
Osoby starsze mogà podczas uczenia si´ korzystaç z mechanizmów, którymi m∏odzi
ludzie jeszcze nie dysponujà. Zaawansowany wiek mo˝e byç korzystny dla uczenia si´.

Koƒczàca si´ egzystencja i dopasowana powolnoÊç

Zmniejszanie si´ szybkoÊci uczenia si´ wraz z wiekiem jest sensowne, to znaczy jest
efektem przystosowania uczàcych si´ systemów do ogólnych warunków koƒczàcej si´
egzystencji, co pokazujà poni˝sze rozwa˝ania: jak przedstawiono w cz´Êci I, ka˝de
uczenie si´ polega na zmianie si∏y przenoszenia impulsów na synapsach. Zawsze wte-
dy, gdy zachodzi uczenie si´, wzrasta si∏a po∏àczenia mi´dzy neuronami. Podczas ka˝-
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dego kroku w procesie uczenia dzieje si´ to „o kawa∏eczek”, a wielkoÊç tego kroczka
w sieciowych modelach uczenia si´ mo˝na wyraziç liczbà, zwanà sta∏à uczenia si´.
Uczenie zachodzàce ma∏ymi kroczkami zapewnia, ˝e nie uczymy si´ bardzo szybko
stale nowych treÊci, zapominajàc przy tym treÊci stare. Dzi´ki temu unikamy tak˝e
przeholowania. W koƒcu takie w∏aÊnie uczenie si´ ma∏ymi kroczkami sprawia, ̋ e ka˝-
de pojedyncze doÊwiadczenie odbija si´ w naszych mózgach tylko odrobin´, ale za to
ogólne struktury tych doÊwiadczeƒ zostajà wyuczone dzi´ki cz´stym powtórzeniom.

Powolne uczenie si´ stoi w opozycji do ogólnego dà˝enia do szybkiego uczenia. Po-
wody, dla których uczenie powinno zachodziç szybko, sà dla ka˝dego organizmu oczy-
wiste, gdy chodzi o êród∏a po˝ywienia czy reakcje na niebezpieczeƒstwo istotne dla
prze˝ycia. Organizmy powinny si´ wi´c uczyç powoli (aby nie zapominaç, aby uogól-
niaç i aby byç dok∏adnym) i szybko (aby nie zginàç z g∏odu i nie zostaç po˝artym). 

Ta sprzecznoÊç rozwiàzywana jest w uk∏adach ̋ ywych w ten sposób, ̋ e najpierw za-
chodzi uczenie szybkie, a póêniej coraz wolniejsze. Dalsze rozwa˝ania powinny to wy-
jaÊniç: warunki panujàce w otoczeniu ka˝dego organizmu mo˝na rozumieç jako ca∏oÊç
mo˝liwych zdarzeƒ, to znaczy jako podstawowy zbiór mo˝liwych doÊwiadczeƒ tego
organizmu. DoÊwiadczenia zdobyte przez organizm mo˝na rozpatrywaç jako pod-
zbiór tego zbioru podstawowego czy jako próbk´ z tego zbioru.

Z tego punktu widzenia mózg ka˝dego organizmu mo˝e byç rozumiany jako sys-
tem szacujàcy ogólne struktury otoczenia na podstawie ograniczonej iloÊci danych, to
znaczy na mniejszej lub wi´kszej podstawie empirycznej. Dane jest za ka˝dym razem
doÊwiadczenie (czyli podzbiór wszystkich mo˝liwych doÊwiadczeƒ w otaczajàcej rze-
czywistoÊci), a poszukiwane (to znaczy do nauczenia przez organizm) jest najlepsze dla
organizmu ogólne odwzorowanie (struktura) rzeczywistoÊci.

Statystyka: o dok∏adnoÊci wartoÊci Êrednich

Ze statystyki znana jest zale˝noÊç mi´dzy wielkoÊcià próby a dok∏adnoÊcià szacowa-
nia, mówiàca, ˝e dok∏adnoÊç wzrasta wraz z pierwiastkiem kwadratowym liczebnoÊci
próby. Na przyk∏ad: jeÊli chc´ oszacowaç, jaki jest Êredni wzrost m´˝czyzn, to mog´
zmierzyç 25 m´˝czyzn i obliczyç wartoÊç Êrednià. Moje szacunki nie b´dà najgorsze,
ale nie b´dà te˝ szczególnie dok∏adne. JeÊli zamiast tego zmierz´ 100 m´˝czyzn, to mo-
je szacunki wypadnà lepiej, to znaczy b∏àd moich szacunków wartoÊci Êredniej si´
zmniejszy.

Mo˝na pokazaç (na przyk∏ad mierzàc 10 razy po 25 m´˝czyzn, a potem 10 razy po
100 i porównujàc otrzymane wartoÊci z wartoÊcià prawdziwà, to znaczy, na przyk∏ad
ze Êrednià z kilkuset tysi´cy pomiarów), ˝e b∏àd w szacowaniu wartoÊci prawdziwej
przy pomiarze 25 m´˝czyzn b´dzie oko∏o dwukrotnie wi´kszy, ni˝ przy pomiarze 100
m´˝czyzn. Krótko mówiàc: do uzyskania dwukrotnie wi´kszej dok∏adnoÊci potrzeba
czterokrotnie wi´cej pomiarów.

Dla naszego przyk∏adu oznacza to, ̋ e ze wzgl´du na ów b∏àd, pierwszych 25 ze 100
zmierzonych m´˝czyzn wnosi do przybli˝enia si´ do wartoÊci rzeczywistej tyle, co ko-
lejnych 75! JeÊli wi´c chc´ okreÊliç przez pomiar jakàÊ wielkoÊç, której poczàtkowo
w ogóle nie znam i chc´ sobie podczas pomiarów wyrobiç jakiÊ poglàd, to dobrze zro-
bi´, traktujàc pierwsze pomiary powa˝nie. Po poczàtkowych 25 pomiarach b´d´ ju˝
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bowiem doÊç blisko wartoÊci rzeczywistej, dopiero kolejnych 75 pozwoli mi si´ zbli-
˝yç do wartoÊci rzeczywistej z podwójnà precyzjà. Innymi s∏owy, poniewa˝ dok∏adnoÊç
przewidywania roÊnie zdecydowanie wolniej ni˝ wielkoÊç próby, cz´sto do ustalenia
jakiegoÊ parametru z akceptowalnà dok∏adnoÊcià wystarcza stosunkowo ma∏a próba.
Dla ka˝dego organizmu oznacza to, i˝ – jeÊli przyjmiemy, ˝e w zakresie jakiejÊ zale˝-
noÊci mo˝na zdobyç 100 doÊwiadczeƒ – to pierwszych 25 doÊwiadczeƒ daje podob-
ny przyrost wiedzy, jak kolejnych 75 doÊwiadczeƒ. 

Z wymienionych powodów sensowne jest, gdy kroki w procesie uczenia si´ sà
u dziecka du˝e (odpowiada∏y du˝ej sta∏ej uczenia), aby wagi po∏àczeƒ synaptycznych
na neuronach sieci mog∏y si´ szybko „mniej wi´cej” poprawnie ustawiç. Kiedy przez
szybkie uczenie si´ zbli˝yliÊmy si´ do celu, powinniÊmy uczyç si´ wolniej i w pewnym
sensie si´ dostroiç. Tak wi´c korzystne dla ka˝dego organizmu jest dopasowanie pr´d-
koÊci uczenia si´ do wieku: poczàtkowo uczenie powinno zachodziç szybko, tak by
szybko zbli˝yç si´ do celu, natomiast póêniejsze dok∏adne przybli˝anie si´ mo˝liwe jest
tylko przez bardzo powolne uczenie si´.

Powoli do màdroÊci

Te rozwa˝ania ze statystyki i neuroinformatyki dajà si´ ∏atwo po∏àczyç z obserwacja-
mi psychologicznymi. Powód, dla którego dzieci uczà si´ szybciej, a ludzie starsi po-
woli, jest bardzo prosty: kiedy prze˝ycie organizmów zale˝y od znajomoÊci otoczenia,
to dobrze jest najpierw uczyç si´ szybko, a potem powoli. Tylko w ten sposób mo˝na
w stosunkowo krótkim czasie mniej wi´cej dok∏adnie oceniç parametry otoczenia,
a póêniej przybli˝aç si´ do nich coraz bardziej.

Przenoszàc to na ludzi mo˝emy powiedzieç, ˝e osoby starsze znajà stabilne otocze-
nie lepiej, ni˝ osoby m∏ode. Dlatego mówi si´ o starym mistrzu z jego wyrafinowanym
doÊwiadczeniem i o tym, ̋ e dzieci sà w stanie szybko dopasowaç si´ do najró˝niejszych
warunków.

Z psychiatrycznego punktu widzenia nale˝y zaznaczyç, ˝e w ten sposób bardzo
∏atwo opisaç problem ludzi starszych w naszym dzisiejszym spo∏eczeƒstwie: za∏o˝enie
o sta∏oÊci otoczenia w wielu obszarach straci∏o aktualnoÊç. Dlatego ludzie mogà zna-
leêç si´ w sytuacji, w której oka˝e si´, ˝e przyswojone przez nich w ciàgu ˝ycia war-
toÊci nie sà ju˝ wa˝ne, a nabyte umiej´tnoÊci nie sà ju˝ potrzebne.

Istniejà jednak obszary, w których – na przekór wszystkim kulturowym relatywistom
– w zasadzie bardzo niewiele si´ zmienia: matki kochajà swoje dzieci, m´˝owie swoje
˝ony, dziadkowie swoje wnuki itd. Obszar spo∏eczny podlega wprawdzie silnym wp∏y-
wom kulturowym, ale z drugiej strony pewne sposoby reagowania sà kulturowo (to zna-
czy w czasie i miejscu) bardzo stabilne (patrz Bückmann, 1995; Eibl-Eibesfeldt, 1978).

Szybka fizyka i powolny pokój

JeÊli jest tak, ˝e radykalne zmiany zachodzà w dzisiejszych czasach przede wszystkim
w obszarze techniki, a w obszarze stosunków mi´dzyludzkich utrzymujà si´ stabilne
podstawowe sposoby zachowania, to nale˝a∏oby oczekiwaç, ˝e w∏aÊnie w ró˝nych
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okresach ˝ycia cz∏owiek mo˝e wnieÊç coÊ istotnego do obu tych obszarów. I dok∏ad-
nie tak si´ dzieje: w m∏odoÊci mamy nie tylko du˝à sta∏à uczenia, to znaczy uczymy
si´ szybko, lecz dysponujemy tak˝e bardziej pojemnà pami´cià roboczà i wi´kszà szyb-
koÊcià przetwarzania. Badania wykaza∏y, ˝e pami´ç robocza i szybkoÊç przetwarzania
zmniejszajà si´ wraz z wiekiem. 

Na przyk∏ad P300, fala mózgowego potencja∏u elektrycznego, wyst´puje z ka˝dym
rokiem ˝ycia o dwie milisekundy póêniej. Fala ta by∏a ju˝ przez CIA wykorzystywana
do selekcji personelu do zadaƒ z∏o˝onej analizy systemowej. Im wczeÊniej wyst´puje
P300, tym wi´ksza (takie jest za∏o˝enie) pr´dkoÊç przetwarzania poznawczego i tym
wi´cej ró˝nych faktów, danych i idei b´dzie w stanie szybko po sobie przetworzyç da-
ny cz∏owiek. Dobrzy analitycy systemowi majà, ˝eby tak powiedzieç, szybki central
processing unit (CPU; jednostka centralna, komputer). 

Z wymienionych punktów widzenia bezpoÊrednio wy∏ania si´ nast´pujàcy wniosek:
nic dziwnego, ̋ e prze∏omowych odkryç matematycznych i fizycznych dokonywali lu-
dzie m∏odzi. Na przyk∏ad teori´ grup stworzy∏ w krótkim czasie 20-letni matematyk31.
Niestety, jego czas szybko up∏ynà∏, a teori´ opracowa∏ na krótko przed pojedynkiem,
w którym zginà∏. Fizyka lat 20. znana jest te˝ jako fizyka 20-latków, gdy˝ to w∏aÊnie
bardzo m∏odzi ludzie zachwiali naszym dotychczasowym obrazem rzeczywistoÊci i po-
zwolili naszemu rozumieniu Êwiata uczyniç du˝y krok naprzód. Szybkie uczenie si´,
gotowoÊç do zmian, du˝a pojemnoÊç i moc przetwarzania sà najwyraêniej konieczne,
by w matematyce i naukach przyrodniczych dokonywaç prze∏omowych odkryç. M∏o-
dzi ludzie sà do tego predestynowani.

Inaczej jest w naukach spo∏ecznych; wiadomo, ̋ e w nich to nie 20-latkowie, ale 40-
i 50-latkowie majà znaczàcy wk∏ad. Po tym, co zosta∏o powiedziane, nie trudno zgad-
nàç, dlaczego tak si´ dzieje: w obszarze interakcji spo∏ecznych uczymy si´ przez ca∏e
˝ycie. Inni ludzie – w przeciwieƒstwie do otaczajàcych nas przedmiotów technicznych
– nie zmieniajà si´, a przynajmniej nie w sposób znaczàcy. W zwiàzku z tym wcià˝
lepiej ich rozumiemy i w kontakcie z nimi jesteÊmy coraz màdrzejsi. Teorie podstaw
wzajemnych stosunków, rozwa˝ania na temat etyki i kwestii spo∏ecznych sà dlatego do-
menà raczej osób starszych. Nie znaczy to, ˝e m∏odzi ludzie nie mogà czy nie powin-
ni si´ nad tym zastanawiaç. Ale na podstawie tego, co wiemy o dzia∏aniu naszego mó-
zgu, osoby starsze sà w lepszym po∏o˝eniu ni˝ m∏odsze, by ogarnàç problemy
mi´dzyludzkie czy psychospo∏eczne. Nie na pró˝no prawie we wszystkich konstytu-
cjach czynne prawo wyborcze uzyskuje si´ wczeÊniej ni˝ bierne. Niech´ç, by rzàdzi∏
nami 20-latek, ma dobre uzasadnienie, a laureaci pokojowej Nagrody Nobla sà
w chwili swojego dokonania starsi, ni˝ laureaci Nobla w dziedzinie fizyki.

Ogólnie nale˝y powiedzieç, ˝e ze wzgl´du na ró˝nà charakterystyk´ przetwarzania
informacji przez osoby w ró˝nym wieku korzystne jest, by ludzie w ró˝nym wieku
wspólnie ˝yli i pracowali. Jeden dysponuje wi´kszà i dok∏adniejszà bazà wiedzy, inny
lepszà pami´cià roboczà albo wi´kszà szybkoÊcià przetwarzania. JeÊli problem b´dzie
intensywnie opracowywany w takiej spo∏ecznoÊci, to prawdopodobieƒstwo znalezie-
nia rozwiàzania b´dzie maksymalne. Nie kto inny jak Wilhelm Humboldt wyraênie to
widzia∏, gdy myÊlàc o uniwersytecie i nieustannie propagowanej przez niego wspól-
nocie nauczajàcych i uczàcych si´ powiedzia∏:

31 Évariste Galois (1811–1832) (przyp. t∏um.).
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„Droga nauki w oczywisty sposób biegnie przez uniwersytet, gdzie jest wcià˝ i wcià˝ wa∏kowana przez du˝à
iloÊç mocnych, rzeÊkich i m∏odzieƒczych g∏ów, szybciej i ˝ywiej”. (W. v. Humboldt, 1810, s. 306).

Im wi´cej, tym lepiej

Osoby starsze uczà si´ wprawdzie wolniej ni˝ m∏ode, ale w swoim ˝yciu ju˝ bardzo
wiele si´ nauczy∏y i mogà t´ wiedz´ wykorzystywaç do lepszej integracji nowej wie-
dzy. Im wi´cej ju˝ wiemy, tym lepiej mo˝emy po∏àczyç nowe treÊci z tymi, którymi ju˝
dysponujemy. Poniewa˝ uczenie si´ w niema∏ym zakresie polega w∏aÊnie na tworzeniu
takich wewn´trznych po∏àczeƒ, osoby starsze majà w trakcie uczenia si´ wr´cz pew-
nà przewag´! Wiedza mo˝e pomóc w strukturalizowaniu, porzàdkowaniu i umacnia-
niu nowej wiedzy.

Wiedza mo˝e jednak tak˝e zmieniaç optyk´, mo˝e wr´cz czyniç nas Êlepymi na to,
co mamy bezpoÊrednio przed oczami. Dla osób starszych jest wi´c wa˝ne, by z jednej
strony zachowaç otwartà g∏ow´, z drugiej strony wykorzystywaç nagromadzonà wie-
dz´ do uczenia si´. Jasne jest, ˝e na pytanie, kto uczy si´ ∏atwiej – osoby m∏odsze czy
starsze – nie da si´ udzieliç ogólnej odpowiedzi. Wszystko zale˝y od konkretnej sytua-
cji i konkretnego cz∏owieka.

To, ˝e uczenie si´ nie sta∏o si´ korzystne dopiero z pojawieniem si´ spo∏eczeƒstwa
informacyjnego, ilustrujà dwa przyk∏ady.

M´˝czyêni: doÊwiadczenie albo si∏a

Ludzie przez dziesiàtki tysi´cy lat ˝yli jako myÊliwi i zbieracze. Jak wiadomo dziÊ
z obserwacji ludzi wcià˝ ˝yjàcych na poziomie epoki kamiennej i z eksperymentów,
polowanie, na przyk∏ad z ∏uku, nale˝y do tych zaj´ç zwiàzanych ze zdobywaniem po-
˝ywienia, które wymagajà najwi´kszej si∏y i doÊwiadczenia.

Tote˝ du˝e znaczenie dla zrozumienia rozwoju ludzkoÊci majà badania nad deter-
minantami sukcesu ∏owieckiego w spo∏ecznoÊciach ludzi ˝yjàcych w warunkach przy-
pominajàcych epok´ kamiennà. Dodatkowo takie badania mogà rzuciç Êwiat∏o na
znaczenie si∏y fizycznej, ale tak˝e na znaczenie zdolnoÊci umys∏owych w radzeniu
sobie z codziennym ˝yciem.

Z serii badaƒ wiadomo, ̋ e najlepszymi myÊliwymi plemienia ̋ yjàcego w warunkach
epoki kamiennej wcale nie sà cz∏onkowie fizycznie najsilniejsi, lecz ˝e do polowania
potrzebna jest solidna porcja doÊwiadczenia ̋ yciowego, pojawiajàca si´ dopiero u star-
szych cz∏onków. Wydaje si´, ˝e w przypadku polowania jest podobnie jak w innych
umiej´tnoÊciach wymagajàcych dziesiàtków tysi´cy godzin çwiczeƒ do osiàgni´cia
perfekcji. Lee (1979, s.47) zauwa˝a, ˝e w przypadku podà˝ania tropem „chodzi
o umiej´tnoÊç kultywowanà w ciàgu ca∏ego ˝ycia, opierajàcà si´ na dziesiàtkach tysi´-
cy pojedynczych obserwacji”. W zwiàzku z tà obserwacjà zak∏ada si´, ˝e wykszta∏ce-
nie stosunkowo du˝ego mózgu, wyd∏u˝enie dzieciƒstwa z odpowiednio d∏u˝szym
okresem uczenia si´ i w koƒcu wyd∏u˝ony czas prze˝ycia ewoluowa∏y równoczeÊnie
i mogà byç rozumiane jako reakcja na zmian´ po˝ywienia (przejÊcie od pokarmów roÊ-
linnych do zwierz´cych) (Kaplan i in., 2000).
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Poniewa˝ umiej´tnoÊç polowania koreluje zarówno z wi´kszà iloÊcià potomstwa, jak
i z wi´kszym prawdopodobieƒstwem jego prze˝ycia (Hill i Hurtado, 1996), najwyraê-
niej chodzi o czynnoÊç bardzo istotnà ˝yciowo. Walker i wspó∏pracownicy (2002)
badali w tym kontekÊcie plemi´ Ache we wschodnim Paragwaju. Przedstawiciele tego
plemienia osiàgajà pe∏ni´ si∏ fizycznych w wieku oko∏o 24 lat, a wi´c nieco póêniej ni˝
jednostki we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie, w którym szczyt mo˝liwoÊci przypada na
ogó∏ oko∏o 20 roku ˝ycia lub troch´ wczeÊniej.

Ache opuszczajà swoje osady, by przez okres od kilku dni a˝ do miesiàca polowaç
w d˝ungli wspólnie z innymi cz∏onkami rodziny i plemienia. U˝ywajà przy tym wy∏àcz-
nie ràk, maczet i ∏uków, to znaczy ˝adnych strzelb czy innego rodzaju wspó∏czesnej
broni palnej.

Od poczàtku lat 80. notowane sà efekty tych wypraw i to, co zosta∏o upolowane
przez poszczególnych cz∏onków plemienia. W odniesieniu do upolowanych dziennie
Êrednio 4 kilogramów mi´sa, mi´dzy ∏owcami wyst´powa∏y znaczne i utrzymujàce si´
w czasie ró˝nice. Dobry ∏owca przynosi∏ do domu do dziesi´ciu razy wi´cej mi´sa ni˝
s∏aby. Zauwa˝ono te˝ wyraênà zale˝noÊç sukcesu ∏owieckiego od wieku: m´˝czyêni na
poczàtku czterdziestki przynosili do domu najwi´kszà zdobycz.

Autorzy przeprowadzili te˝ zawody w strzelaniu z ∏uku, podczas których cz∏onko-
wie plemienia mieli trafiç stosunkowo ma∏y cel znajdujàcy si´ w znacznej odleg∏oÊci.
Analiza ponad 2000 strza∏ów z ∏uku wykaza∏a, ̋ e ̋ adnemu z nastoletnich uczestników
nie uda∏o si´ ani razu trafiç celu, podczas gdy odsetek trafieƒ wÊród m´˝czyzn wyno-
si∏ 4,2 procent. Dodatkowo stwierdzono, ̋ e celnoÊç trafieƒ wzrasta∏a zale˝nie od wie-
ku do oko∏o 40 roku ˝ycia i utrzymywa∏a si´ przez kolejne dwa dziesi´ciolecia.

Próbowano nawet podczas szeÊciotygodniowego intensywnego kursu nauczyç strze-
lania z ∏uku cz∏onków plemienia nie zajmujàcych si´ ju˝ polowaniem, ale bez naj-
mniejszych sukcesów. W sumie sta∏o si´ jasne, ˝e z polowaniem jest rzeczywiÊcie tak,
jak z grà w pi∏k´, na skrzypcach czy w szachy: umiemy to najlepiej, gdy çwiczyliÊmy
przez mniej wi´cej dwadzieÊcia lat.

S∏onice i p∏odnoÊç

S∏onie ˝yjà podobnie d∏ugo jak ludzie i majà równie˝ bardzo uspo∏ecznione ˝ycie
zbiorowe. ˚yjà w stabilnych wspólnotach tworzonych przez samice, kierowanych
przez najstarszà samic´ w grupie (matriarchat). McComb i wspó∏pracownicy (2001)
badali takie grupy s∏oni afrykaƒskich w kenijskim parku narodowym Amboseli w ra-
mach projektu badawczego, podczas którego w ciàgu ∏àcznie 28 lat zbierano dane na
temat historii ˝ycia i zachowania w grupie dotyczàce ponad 1700 s∏oni.

W ciàgu jednego roku, podczas przemierzania sawanny w poszukiwaniu po˝ywie-
nia i wody, taka grupa sk∏adajàca si´ Êrednio z siedmiu sztuk spotyka Êrednio 25 in-
nych grup s∏oni, co sprowadza si´ do spotkania przez grup´ oko∏o 175 innych zwie-
rzàt rocznie. Dla spotykajàcych si´ grup ogromne znaczenie ma rozró˝nianie, czy
druga grupa jest zaprzyjaêniona, czy raczej nie. W drugim przypadku mo˝e bowiem
dojÊç do tego, ˝e m∏ode b´dà zaczepiane, a nawet atakowane przez starszych cz∏on-
ków obcej grupy, co mo˝e niekorzystnie wp∏ywaç na ˝ycie grupy i przede wszystkim
na jej sukces reprodukcyjny.
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Wa˝ne jest wi´c, by przewodniczki grup, czyli najstarsze samice, dobrze rozró˝nia-
∏y przyjació∏ i wrogów. Robià to na podstawie wydawanych przez zwierz´ta dêwi´ków
roznoszàcych si´ na du˝e odleg∏oÊci nie tylko w powietrzu, ale i za poÊrednictwem zie-
mi. Podstawowe cz´stotliwoÊci tych nawo∏ywaƒ le˝à w obszarze infradêwi´ków, nie
sà wi´c s∏yszalne; natomiast górne dêwi´ki znajdujà si´ w zakresie s∏yszalnym przez
ucho ludzkie.

Od d∏u˝szego czasu wiedziano, ˝e doros∏e s∏onice potrafià ró˝nicowaç nawet do
100 ró˝nych zawo∏aƒ kontaktowych czy identyfikacyjnych (contact calls) innych samic
i pos∏ugujà si´ tà umiej´tnoÊcià, by zachowywaç si´ odpowiednio przyjaênie lub mniej
przyjaênie w stosunku do innych zwierzàt. Wykazano to, nagrywajàc na taÊm´ okreÊ-
lone zawo∏ania i puszczajàc nagrania innym s∏oniom, obserwujàc jednoczeÊnie ich
zachowanie. Nawo∏ywania ca∏kowicie obcych s∏oni prowadzi∏y do tego, ̋ e matki ota-
cza∏y dzieci, chroniàc je w ten sposób, natomiast nawo∏ywania ju˝ znajomych s∏onic
by∏y ignorowane.

Co ciekawe, dodatkowo wykazano, ˝e zale˝a∏o to od wieku najstarszego zwierz´-
cia w grupie: im starsza by∏a samica przewodniczka stada, tym lepiej rozró˝niany by∏
przyjaciel i wróg. Inne czynniki (jak liczba m∏odych, liczba doros∏ych samic czy te˝
Êredni wiek doros∏ych zwierzàt) by∏y statystycznie kontrolowane i nie wykazano ich
wp∏ywu na zachowanie ca∏ej grupy. Jedynie wiek samicy przewodniczki czyni∏ ró˝ni-
c´! Grupy ze starà matkà (55 lat) reagowa∏y obronnie na nawo∏ywania nieznajomych
grup istotnie cz´Êciej ni˝ na nawo∏ywania grup znajomych. Natomiast prawdopodo-
bieƒstwo wystàpienia reakcji obronnej na grupy znane i nieznane w rodzinach z m∏o-
dà samicà przewodnikiem (35 lat) ró˝ni∏o si´ tylko nieznacznie (patrz McComb i in.,
2001, s. 492).

„Rodziny ze starymi przewodniczkami, jak si´ wydaje, majà znacznie lepszà umiej´tnoÊç prawid∏owego
korzystania z sygna∏ów akustycznych w celu rozró˝niania znanych i nieznanych samic w sàsiedztwie i zacho-
wujà si´ stosowniej”. (McComb i in., 2001, s. 492–493)

Wyraênie lepsza umiej´tnoÊç ró˝nicowania, kto wróg, a kto przyjaciel, wyst´pujàca
u starych zwierzàt daje cz∏onkom rodziny przewag´. Tracà mniej czasu na reakcje
obronne w stosunku do zwierzàt znanych i mogà pr´dzej wspó∏pracowaç. Bogatsze do-
Êwiadczenie spo∏eczne starszych zwierzàt powinno si´ przek∏adaç na wi´kszà liczb´ po-
tomstwa m∏odych samic. I tak te˝ by∏o: im starsza samica przewodniczka, tym wi´cej
m∏odych w ciàgu roku dochowywa∏y si´ m∏ode samice w grupie.

Badanie jest szczególnie wartoÊciowe przede wszystkim dlatego, ̋ e d∏ugoletnie spe-
kulacje na temat znaczenia staroÊci osadza na solidnej podstawie danych empirycz-
nych. Dzi´ki dok∏adnej analizie zachowaƒ spo∏ecznych gatunku, który ma wiele cech
wspólnych z gatunkiem ludzkim, uda∏o si´ bezpoÊrednio udowodniç wartoÊç do-
Êwiadczenia spo∏ecznego zdobywanego w ciàgu d∏ugiego ˝ycia: wiedza gromadzona
przez najstarsze zwierz´ w ciàgu dziesi´cioleci, wykorzystywana nast´pnie do struk-
turalizowania póêniejszych interakcji spo∏ecznych, s∏u˝y ca∏ej grupie, bardzo istotnie
zwi´kszajàc liczb´ potomstwa ka˝dego cz∏onka grupy z osobna i w ten sposób jej suk-
ces reprodukcyjny. To wyjaÊnia, ˝e mutacje przyczyniajàce si´ do d∏u˝szego ˝ycia w∏a-
Ênie samic sprzyjajà reprodukcji. Ta korzyÊç utrzymuje si´ nawet wtedy, gdy sama
przewodniczka ju˝ nie mo˝e si´ rozmna˝aç. To, ˝e kobiety majà wi´ksze kompeten-
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cje spo∏eczne ni˝ m´˝czyêni i d∏u˝ej ̋ yjà, w Êwietle tych danych mo˝e nie byç przypad-
kiem. DoÊwiadczenie spo∏eczne zgromadzone w ciàgu d∏ugiego ˝ycia jest tym, co
czyni jednostk´ tak wartoÊciowà dla grupy.

Dlaczego si´ starzejemy?

To pytanie wydaje si´ dziwne, nieprawid∏owo zadane albo wr´cz bezsensowne. Wiek
cz∏owieka, mo˝na by powiedzieç, podobnie jak inne fakty tego Êwiata nie wymaga dal-
szych wyjaÊnieƒ. Ró˝ne istoty ˝ywe ró˝nie si´ starzejà: od j´tki jednodniówki po ˝ó∏-
wia skórzastego, organizmy majà uwarunkowanà genetycznie d∏ugoÊç ˝ycia, w grani-
cach której le˝y wiek danej jednostki. Ta maksymalna d∏ugoÊç ˝ycia da si´ w miar´
dok∏adnie okreÊliç matematycznie na podstawie rozk∏adu wieku w populacji danego
gatunku. U cz∏owieka wynosi oko∏o 120 lat, a mo˝e nawet jeszcze kilka lat wi´cej.

Dlaczego ludzie w ogóle tak d∏ugo ˝yjà? To pytanie nasuwa si´ szczególnie w sto-
sunku do oko∏o po∏owy ludnoÊci, to znaczy w stosunku kobiet, u których menopau-
za, czyli koniec mo˝liwoÊci rozrodczych pojawia si´ ju˝ przed osiàgni´ciem po∏owy
tego maksymalnego wieku. JeÊli kobiety sà biologicznie zaprogramowane na osiàga-
nie wieku powy˝ej 100 lat i jednoczeÊnie tracà zdolnoÊç reprodukcyjnà po 50 roku ̋ y-
cia, z ewolucyjno-biologicznego punktu widzenia pojawia si´ pytanie o to, jak ta roz-
bie˝noÊç w ogóle mog∏a powstaç. To pytanie nasuwa si´ w przypadku cz∏owieka tak
samo jak w przypadku s∏oni, gdy˝ istnieje selekcyjna presja wczesnej Êmierci: starsza
jednostka bez dalszego w∏asnego potomstwa i bez wk∏adu w potomstwo innych zu˝y-
wa zasoby, które mog∏yby zostaç lepiej wykorzystane przez innych. Gdyby wi´c w spo-
∏ecznoÊci bardzo d∏ugo ̋ yjàcych organizmów pojawi∏a si´ mutacja skracajàca ̋ ycie, to
powinna si´ w takiej spo∏ecznoÊci bardzo szybko rozprzestrzeniç, gdy˝ taka grupa
mia∏aby lepszà szans´ na prze˝ycie w porównaniu z grupami z wi´kszà liczbà starszych
osobników (patrz te˝ kolejny rozdzia∏). Mo˝na ten argument te˝ sformu∏owaç odwrot-
nie: ka˝da mutacja wyd∏u˝ajàca ˝ycie jednostek w grupie powinna zmniejszaç konku-
rencyjnoÊç ca∏ej grupy i d∏ugofalowo prowadziç do jej upoÊledzenia. A to oznacza, ˝e
ka˝da mutacja prowadzàca do d∏u˝szego ˝ycia by∏aby mutacjà selekcyjnie niekorzyst-
nà i nie mog∏aby si´ w populacji utrzymaç. Kiedy tak na to popatrzymy, pytanie na-
suwa si´ jeszcze wyraêniej: dlaczego my, ludzie, tak si´ starzejemy?

W przypadku s∏oni udzieliliÊmy ju˝ odpowiedzi, przytaczajàc powy˝sze badanie:
u starszych zwierzàt nie liczà si´ ich mo˝liwoÊci reprodukcyjne, ale ˝yciowe doÊwiad-
czenie. Jest ono dla pozosta∏ych cz∏onków grupy tak wa˝ne, ˝e sukces reprodukcyjny
ca∏ej grupy jest wi´kszy, gdy grupa jest prowadzona przez starsze, bardziej doÊwiadczo-
ne jednostki. – A jak to wyglàda u cz∏owieka? Powtórzmy jeszcze raz: wi´kszoÊç kon-
stytucji paƒstwowych dopuszcza, by jedynie starszy cz∏owiek (granica oscyluje wokó∏
40 lat) móg∏ awansowaç na szefa paƒstwa. Tak˝e obserwacje antropologiczne pokazu-
jà, ˝e w prostych kulturach przywiàzuje si´ wag´ do doÊwiadczenia ˝yciowego. Przyj-
rzyjmy si´ przyk∏adowi: ˝yjàce w Nowej Zelandii plemi´ Maorysów zwyk∏o mawiaç,
˝e na wypraw´ w celu zdobycia nowych terenów nale˝y zabraç do odpowiedniej ∏odzi
6 m∏odych, silnych m´˝czyzn, 12 m∏odych, grubych kobiet i jednego starca. Senior
Maori najwyraêniej stanowi∏ dla m∏odych ludzi wa˝ne êród∏o wiedzy i doÊwiadczenia.
Ksià˝ki i internet nie istnia∏y, wi´c jedynym êród∏em informacji byli starsi ludzie i ich
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˝yciowe doÊwiadczenie. Starsi ludzie sà dlatego w wi´kszoÊci kultur bardzo cenieni
(kiedyÊ równie˝ ze wzgl´du na to, ˝e byli rzadkoÊcià). Carl Gustav Jung, na przyk∏ad,
opracowa∏ archetyp starego m´drca, który znaleêç mo˝na w wielu kulturach.

Podsumowanie: sens staroÊci

Ze wzgl´du na obecnà Êrednià d∏ugoÊç ˝ycia kobiet w wysoko rozwini´tych spo∏ecz-
noÊciach (rekord nale˝y do Japonii: Êrednia d∏ugoÊç ˝ycia kobiet przekracza znacznie
80 lat), pytanie o sens staroÊci wcale nie jest pytaniem akademickim. Raczej nakiero-
wane jest na zrozumienie podstawowych zasad ludzkiego ˝ycia w ogóle. W antropo-
logii i biologii ewolucyjnej ju˝ dawno przypuszczano, ̋ e ludzie starsi sà dla grupy cenni
ze wzgl´du na swoje doÊwiadczenie i wiedz´. Krótko mówiàc: starzejemy si´, ponie-
wa˝ potrafimy si´ uczyç.

Ten argument dotyczy w przypadku cz∏owieka (a mo˝e nie tylko) szczególnie ko-
biet, których wi´ksze kompetencje spo∏eczne wykaza∏o wiele badaƒ. Kobiety w okre-
sie ˝ycia po menopauzie przyjmujà we wspólnie ˝yjàcych grupach wa˝nà funkcj´
w wychowywaniu swoich wnuków oraz inne wa˝ne zadania. Starsze jednostki stano-
wià wartoÊç ze wzgl´du na bogactwo doÊwiadczeƒ, co jest dla grupy ogólnie przydat-
ne. Jeszcze niedawno by∏y to przypuszczenia, jednak dzi´ki coraz dok∏adniejszym ba-
daniom coraz wi´cej wiemy o znaczeniu staroÊci dla spo∏eczeƒstwa. Nie uprzedzajàc
rozwa˝aƒ z rozdzia∏u 19, mo˝na dobitnie powiedzieç: z neurobiologicznego punktu
widzenia babcia jest nieporównywalnie lepszà nianià ni˝ kolorowy telewizor!
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