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Od Redakcji
„Nie jest jeszcze przesądzone, czy dorobek memetyki stanie się zbiorem kilku przypisów w podręcznikach traktujących o historii nauki, czy też będzie ideą, która zrewolucjonizuje spojrzenie na naszą kulturę, a humanistykę przybliży do metodologii, charakteryzującej
nauki ścisłe” – pisał w 2000 roku biolog Mariusz Biedrzycki, jedyny, jak na razie, oficjalnie
zdeklarowany polski memetyk, autor jedynej także, polskojęzycznej książki poświęconej tej ciągle budzącej kontrowersje dyscypliny.1
Dziś, w pięć lat od tej wypowiedzi, właściwie nadal pozostaje ona bez jednoznacznego rozstrzygnięcia, chociaż światowe dokonania i konsekwencje poznawcze memetyki rozpoznać można już w setkach artykułów i książek z obszaru psychologii ewolucyjnej i społecznej, socjologii i socjobiologii, politologii, ekonomii a wreszcie nawet i
filozofii nauki. Z coraz większą pasją i wprawą praktykują ją badacze amerykańscy, brytyjscy, australijscy, kanadyjscy, francuscy i włoscy, sytuują w obrębie swoich dociekań
takie autorytety, jak Steven Pinker, Robert Wright, Mihaly Csikszentmihalyi, Ian Stewart,
George C. Williams, Edward O. Wilson, Eric Drexler i John Maynard Smith. To tylko
nieliczne spośród nazwisk, które należałoby tu przywołać.
Od momentu, kiedy biolog ewolucyjny Richard Dawkins zaproponował w swej,
niewątpliwie przełomowej dla teorii ewolucji książce Samolubny gen (1976) koncepcję
„memu” jako drugiego po genie i do genu analogicznego replikatora (jednostki dziedziczności kuturowej), memetyka zrobiła ogromne postępy w budowie własnego instrumentarium i własnych hipotez. Rozbudowała się do zakotwiczonej w biologii, w
epidemiologii, genetyce i neurobiologii nowej teorii kultury. Rozpoczęła także, między
innymi za sprawą prac Susan Blackmore i Richarda Brodie, budowę nowej, opartej na
ewolucji mózgu Homo sapiens s. i psychologii świadomości, memetycznej antropologii
człowieka jako „maszyny memowej” – żywiciela (the host), nosiciela memów.2
Swoisty determinizm i anty-podmiotowy charakter tych koncepcji, pozostając w
zgodzie z dyskursem przyrodoznawczym, stanowi, jak się wydaje, jeden z istotnych
aspektów braku popularności memetyki, a nawet niechęci do wdrażania jej teorii w
1

Zob. M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998; cytowane zdanie pochodzi z: Susan Blackmore,
Siła memów, przeł. M. Biedrzycki, „Świat Nauki”, grudzień 2000, s.59
2
Zob. S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Warszawa 2002; R. Brodie, Wirus umysłu, przeł.
P. Turski, TeTa, łódż 1997

szerszy dyskurs humanistyczny, który – w istocie – wiele z jej osiągnięć mógłby już wykorzystać. Od wieków tkwiący jednak w paradygmatycznych kleszczach Ludzkiej Podmiotowości, mimo prób rozwierania ich przez filozofów postmoderny, zamyka się on
przed ideą podległości, niesuwerenności myśli i dzieła. Przyjęcie hipotezy, iż kultura nie
jest efektem twórczych działań podmiotu, owocem wielopokoleniowego wysiłku obdarzonego twórczym umysłem człowieka, ale skutkiem chcących się replikować, samolubnych memów, drapieżnych i pasożytniczych wytworów ewolucji umysłu, wciąż budzi
opór „w intelektualistach o literackiej proweniencji”, jak mówił o humanistach Charles
Percy Snow.3
W pewnym sensie opór ten uznać należy za słuszny, z zastrzeżeniem jednakże, iż
memetykę postrzegać się będzie wąsko i stronniczo, bez znajomości różnych jej nurtów, bez rozpoznania jej a-redukcjonistycznych „ofert”, tworzonych na przykład przez
Jacka Cohena i Iana Stewarta, bez zgody na podjęcie próby jej falsyfikacji w dziedzinie,
ku której „rości sobie prawa”, a więc właśnie na obszarze kultury.
Dodatkową trudność w aplikacji jej koncepcji w ów humanistyczny dyskurs stanowi również obca mu biologiczna terminologia i stojący za nią paradygmat nauk przyrodniczych, z różnorakimi współczesnymi niuansami teorii ewolucji (od praw dziedziczności przez teorie samolubnego genu i fenotypu rozszerzonego, po Czerwoną Królową i
koncepcje autopoiesis oraz „porządku z porządku”). Humanistyka wciąż i na różne sposoby objawia swoją „biofobię”.
Mając na względzie złożoności kontekstu, w jakim znajduje się aktualnie memetyka, właściwie subdyscyplina biologiczna, biorąca sobie za przedmiot badań wytwory ludzkiego umysłu i kulturę jako system, ale również pozostając w przekonaniu o jej przydatności dla badań nad życiem idei, nad kulturą masową i folklorem współczesnym, nad
wpływem mediów na kształt naszej kulturowej rzeczywistości, postanowiliśmy w niniejszym zeszycie Tekstów z ulicy przedstawić niektóre jej założenia i propozycje aplikacji na
obszarze nauk humanistycznych oraz obowiązującą w niej terminologię. Temu ostatniemu służy załączony na końcu zeszytu popularny wśród memetyków Leksykon, autorstwa
kanadyjskiego memetyka Glenna Granta, od lat związanego z tą dyscypliną. Jemu też
należą się specjalne podziękowania za wyrażenie zgody, a nawet entuzjazmu dla polskiej
wersji anglojęzycznego oryginału.

3

C.P. Snow, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 130

TEKSTY z ULICY nr 9 Zeszyt memetyczny
Katowice 2005; ISBN 83-87248-11-8
http://www.memetyka.us.edu.pl ISSN 2081–397 X

DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA
SKĄD SIĘ BIORĄ MEMY?
BIOLOGIA WOBEC PROBLEMU GENEZY I ONTOLOGII IDEOSFERY *
Pytanie: skąd się biorą memy? ma oczywiście zupełnie inną rangę niż dociekania
nad drogami rozprzestrzeniania się, czy społecznymi skutkami ich działań, które stanowią pokaźną część aktualnej literatury memetycznej. Nic więc dziwnego, że nawet pośród memetycznie zorientowanych biologów tylko nieliczni podejmują próbę udzielenia
na nie odpowiedzi, wymagającej nie tylko znajomości teorii replikatorowej, ale również
instrumentarium badawczego, umożliwiającego empiryczne ich rozpoznanie.
Chociaż współczesna biologia ewolucyjna, z racji swego podarwinowskiego nastawienia bardziej na wyjaśnienie procesów niż na odkrywanie niezmiennych praw natury (podstawą teorii są tu częściej koncepcje, takie jak dobór naturalny, konkurencja,
dobór płciowy, równowaga przestankowa, strategia ewolucyjnie stabilna, etc. niż – jak
w fizyce czy chemii – prawa i doświadczalnie potwierdzone reguły) raczej niełatwo poddaje się falsyfikacji, to jednak presja obiektywności przedmiotu badań (memy dadzą się
zobaczyć pod mikroskopem – Dawkins) wyraźnie daje o sobie znać w odniesieniu do
wspomnianego zagadnienia. Jednym z jej źródeł jest niewątpliwie podstawowa w tej
teorii analogia: gen – mem, na której wspiera się cała koncepcja drugiego replikatora.
Wywiedziona i wpisana w przyrodoznawczy paradygmat memetyka, mimo swych socjologicznych zwłaszcza aplikacji, pragnie, przy wsparciu neurobiologii, powtórzyć w
jakimś sensie sukces genetyków: zobaczyć i opisać istotę informacji pozagenetycznej.
Często też postawione wyżej pytanie: skąd się biorą memy... wzbogaca dodatkowo o
ontologiczne dociekania nad tym: jak istnieją i gdzie powstają memy?
Czy istotnie, jednak, potrzebujemy laboratoriów i mikroskopów, aby potwierdzić
realność świata memów, jego obiektywny charakter jako wytworów ludzkiego umysłu?
To retoryczne w zasadzie, w obrębie przyrodoznawstwa, pytanie, w chwili przejścia ku teorii i praktyce nauk humanistycznych, budowanych przecież wyłącznie w oparciu o te, jedynie hipotetyczne z punktu widzenia biologii wytwory, brzmi wręcz prowokacyjnie. Zdaje się nie tylko podważać dotychczasowy sens humanistyki, ale także dokonywać nieuprawnionej aneksji przedmiotu, tradycyjnie uznanego za własność „intelektualistów o literackiej proweniencji”, jak o humanistach mówił zgryźliwie Charles Percy Snow,
dowodząc istnienia dwóch odrębnych, wręcz nie komunikujących się ze sobą kultur,
dwóch różnych epistemologii „uczonych” i „humanistów”1.
Kwestię tę jednak postrzegać można również inaczej, uchylając ów tradycyjny
podział i spór o paradygmatyczną przynależność przedmiotu, zwanego wytworami ludzkiego umysłu. Być może, bowiem, iż sprowokowane przez Dawkinsa zainteresowanie
biologii ideami jako dostępnymi empirii, obiektywnie istniejącymi bytami, stanowi moment zwrotny na drodze ku jedności wiedzy, ku owej, postulowanej przez Edwarda O.
Wilsona konsiliencji, którą uznaje on zresztą za „największe wyzwanie dla ludzkiego umy*
Tekst stanowi fragment przygotowywanej do druku książki: Moc narrativum. Biologia idei we współczesnym dyskursie
przyrodoznawczym
1
C.P. Snow, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 134
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słu”2. Na drodze, która wszakże, wbrew opiniom Snowa, nie jest batalią na rzecz prawdy, rozpoczętą wyłącznie przez przyrodoznawstwo.
Sam Richard Dawkins, na przykład, nie traktując kwestii odrębności paradygmatów jako nie do pogodzenia, w swym, jak się potem okazało, zasadniczym dla memetyki
dziele o Samolubnym genie, przyznaje się przecież do filozoficznych inspiracji, które w
znacznej mierze wpłynęły na jego koncepcję memu. Rozważając zaś opinie etologów na
temat zachowań kulturowych obserwowalnych w świecie zwierząt, stwierdza:
Wielokrotnie wskazywano na analogie między ewolucją genetyczną a kulturową, czasami z całkiem niepotrzebnym mistycznym zabarwieniem. Szczególnie interesujące były objaśnienia analogii między postępem naukowym a ewolucją genetyczną drogą doboru naturalnego, przedstawione przez Sir Karla Poppera. Ja chciałbym pójść jeszcze dalej....3.
Wnikliwsza analiza propozycji definicyjnych i rozstrzygnięć zawartych we wspomnianej pracy Dawkinsa, ujawnia w istocie ich bardzo wyrazisty paralelizm z teorią rzeczywistości, zaproponowaną właśnie przez Poppera na dziesięć lat wcześniej niźli koncepcja Dawkinsa. Z teorią, dodajmy, z założenia odpowiadającą właściwemu przyrodoznawstwu poszukiwaniu prawdy obiektywnej o obiektywnie istniejącej rzeczywistości. Jest to
paralelizm na tyle głęboki, że wart szerszego omówienia w tym miejscu, zwłaszcza, kiedy
weźmie się pod uwagę ostateczne konkluzje obu autorów, a także właśnie Wilsonowski
projekt konsiliencji oraz postawione wyżej pytanie o potrzebę laboratoryjnego potwierdzenia istnienia idei. Odwołując się bowiem do teorii rzeczywistości, sformułowanej przez
tego najwybitniejszego chyba spośród filozofów minionego stulecia, można byłoby na nie
odpowiedzieć następująco: ”to zależy, do którego ze światów memy przynależą”.
W 1968 roku, przeciwstawiając się kryzysowi poznania oraz zgubnej, jak twierdził,
modzie na subiektywizm i irracjonalizm, czyli, inaczej mówiąc, poddając krytyce coraz
powszechniej szerzący się relatywizm („tę zdradę rozumu i ludzkości”), Karl Popper stworzył teorię trzech światów, z których każdy, ujawniając odmienne cechy, charakteryzuje
się realnością, dostępną badaniu naukowemu i poznaniu. Wskazując właśnie na poznanie
charakterystyczne dla paradygmatu przyrodoznawstwa, jako na najlepszy i najważniejszy
sposób docierania do prawdy, rozwijał i doskonalił swoją filozoficzną teorię przez kolejne
lata, aby zamknąć ją w spójną całość w wydanej w 1984 roku pracy W poszukiwaniu lepszego świata (Auf der Suche nach tuner besseren Welt, München-Zurich 1984).
Jej zasadnicza teza przyjmuje, że:
Nasza rzeczywistość składa się z trzech wzajemnie powiązanych i oddziałujących w jakiś
sposób na siebie światów, które także częściowo zachodzą na siebie […] Tymi trzema
światami są: fizyczny świat pierwszy ciał i fizycznych stanów, procesów i sił; psychiczny
świat drugi przeżyć i podświadomych procesów psychicznych i świat trzeci tworów umysłowych4.
W koncepcji tej Świat 1 to część obiektywnie istniejącego świata, której opis i
wyjaśnienie budują fizyka, chemia, biologia i astronomia. To najbardziej rzeczywisty świat
przedmiotów materialnych, stanowiących zresztą nasze centralne i podstawowe pojęcie rzeczywistości. Zasadza się ono na poczuciu realności tego, co może stawić nam
opór i co oddziałuje na nas i inne rzeczy.
Tym samym woda i powietrze – dowodził - stają się rzeczywiste; a także magnetyczne i
elektryczne siły przyciągania oraz siła ciążenia; ciepło i zimno; ruch i spoczynek. […] Kosmos jest rzeczywisty 5.
2

E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 16
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s.264
4
K. R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat, przeł. A. Malinowski, Książka i
Wiedza, Warszawa 1997, s.22
5
Ibidem, s.23
3
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Jako świat przedmiotów (obiektów) fizycznych i fizycznych stanów rzeczy, Świat 1 Poppera nie jest materialnym światem wulgarnego materializmu, ale rzeczywistym światem
materii, rozpoznawalnym naukowo dzięki Einsteinowi, Schrödingerowi, czy Penrosowi,
lecz równie dobrze dostępny dziecku, rozbijającemu kolano o wystający kamień. Jest to
także świat, którym zgodnie z rozpoznaniem Darwina, rządzą prawa doboru naturalnego, konkurencja, dążność przetrwania. W przeciwieństwie jednak do trywialnego darwinizmu, który Popper pojmował jako determinizm i bierny adaptacjonizm, podkreśla
on aktywność organizmów wywodzących się z tego świata.
Jego zdaniem wszystkie one, tak bakterie, jak i człowiek, pochłonięte są poszukiwaniem lepszych warunków życia, rozwiązują stale problemy przeżycia przez wybór i
budowę nowej niszy ekologicznej, a dzięki pomysłowości dokonują wspaniałych wynalazków. Najlepszym tego dowodem jest ciągła żywotność pierwszej białkowej komórki
sprzed miliardów lat, wciąż obecnej w niezliczonej liczbie swych egzemplarzy. Metoda
prób i eliminacji błędów, praktykowana w świecie materii ożywionej, zajętej rozwiązywaniem problemów, tworzy, według niego, wewnętrzny nacisk selekcyjny, przyczyniając się do nakręcenia spirali sprzężeń zwrotnych na poziomie pierwszego świata, który
właśnie z racji właściwej sobie twórczej aktywności, wpływając także na otoczenie zewnętrzne, ewoluuje ku lepszemu, ku nowym i niemożliwym do przewidzenia formom.
Popper za fizykami nazywa je emergencyjnymi.
Zakłada też, że kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów przeżycia nie
są wyłączną cechą pierwszego świata, ale dotyczą każdej części naszej rzeczywistości,
co pozwala mu w ostateczności na sformułowanie interesującego, wyraźnie zresztą pozostającego pod wpływem koncepcji Erwina Schrödingera, wniosku:
Życie jest więc, jak przypuszczamy, emergencyjne; podobnie jak świadomość; i podobnie jak to, co nazywam światem trzecim6.
Za najlepszy dowód słuszności swojej teorii uznaje właśnie powstanie i istnienie trzeciego świata, świata obiektywnych zawartości myśli – wynalazku naszej świadomości i naszego umysłu. Umysł, przedmiot dociekań współczesnej neurobiologii i psychologii świadomości, ale także etologii poznawczej, jest dla Poppera funkcją świadomości, za pomocą której wchodzi ona w interakcje z trzecim światem. Ten zaś, w znacznej swej
części, został stworzony przez język – emergencyjny wynalazek aktywnych organizmów.
Jako ekspresja i komunikacja język ludzki niczym jeszcze nie odróżnia się od języka
zwierząt, podkreśla Popper. To dopiero wynalezienie zdań opisowych – funkcji deskryptywnej języka – przyspieszyło gwałtownie rozwój świadomości, pozwalając nam wyprzedzić inne zwierzęta poprzez opisywanie obiektywnego stanu rzeczy (zgodnego z faktami
lub nie). Dodatkowo, w dziejach naszego gatunku, wypracowaliśmy jeszcze funkcję argumentacyjną, ściśle powiązaną ze świadomą selekcją – sprawdzianem naszych własnych teorii za pomocą krytycznych argumentów, bez zabójczej walki na kły i pazury. Biologiczny
rozwój, w opinii tego filozofa, dzięki wynalezieniu języka, a dalej i trzeciego świata, przezwyciężył, w jakimś sensie, sam siebie, wchodząc na istotny, wyższy poziom.
Teraz możemy sobie pozwolić na to, by zamiast nas umierały nasze teorie. Z biologicznego punktu widzenia – punktu widzenia doboru naturalnego – główną funkcją umysłu i świata trzeciego jest to, że umożliwiają stosowanie świadomej krytyki, a w konsekwencji wybór teorii bez uśmiercania zwolenników7.
W tym kontrolowanym procesie kształtowania rzeczywistości świat trzeci ma decydującą rolę. Jego interakcje ze światem drugim, światem subiektywnej świadomości i
nieświadomych procesów poszukiwania i pamięciowego gromadzenia informacji (świa6
7

Ibidem, s.36
Ibidem, s. 45
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tem naszej lokalnej niszy biologicznej) stanowią klucz do rozwiązania zagadki Homo sapiens s. Wywiera on wpływ na świat drugi, a poprzez niego także na świat pierwszy,
świat materialny.
Z pewnego punktu widzenia, jak zauważyli to już krytycy tej teorii, Popperowski
Świat 3 i Świat 1 pokrywają się. Zgodnie z nią, bowiem, świat trzeci:
świat tworów ludzkiego umysłu, składa się z takich rzeczy, jak książki, symfonie, dzieła
rzeźbiarskie, buty, samoloty, komputery; a także niewątpliwie z rzeczy materialnych, które
jednocześnie należą do świata pierwszego, jak na przykład garnki i kije.8
Abstrakcyjna treść tego świata jest jednak niezależna od przedmiotów, jest obiektywna i autonomiczna; możemy ją odkrywać, podobnie jak fizyczne stany i obiekty świata pierwszego. Tak jak on (ów probierz rzeczywistości – Świat 1), powoduje ona określone skutki, wpływa na nasze życie, odrywa się od swoich twórców i wytworów, uzyskując wszelkie znamiona zewnętrzności. Przedmiotami tego świata operujemy prawie
tak samo, jak fizycznymi przedmiotami świata pierwszego. Istnieją poza nami, właśnie
jak garnki czy komputery.
Tym, wynalezionym dzięki zdaniom prawdziwym bądź fałszywym, trzecim światem, światem ludzkiej kultury, rządzą również, w myśl tej teorii, prawa selekcji, emergencji i rozwiązania problemów przeżycia, słowem, prawa ewolucji, za sprawą której
powstał i którym nadal podlega.
W Wiedzy obiektywnej (Objective Knowledge, Oxford University Press, 1972), której znaczną część poświęca Popper obronie rzeczywistego charakteru trzeciego świata,
buduje on ewolucyjną teorię epistemologiczną, gromadząc argumenty na rzecz obiektywności i autonomii tej części naszej rzeczywistości. I, co niezmiernie interesujące dla
naszych tu rozważań, porównuje on świat trzeci, świat wytworów ludzkich umysłów,
do istniejących obiektywnie, nieożywionych struktur, wytwarzanych przez zwierzęta,
takich jak ptasie gniazda, borsucze nory, pajęcze sieci czy żeremia bobrów. Zdaniem
Poppera są to zjawiska analogiczne i porównywalne, trzeci świat bowiem jest naturalnym produktem zwierzęcia ludzkiego, powołanym do życia zgodnie z prawami ewolucji,
tak jak tamy bobrów są naturalnym, choć zewnętrznym i przeto obiektywnym, wytworem tych „pomysłowych” ssaków.
Aczkolwiek znany nam już z biologii Dawkinsowski termin fenotyp rozszerzony nie
pada w tych dociekaniach (Popper niejednokrotnie powołuje się na etologa Konrada
Lorenza i innych biologów, ale nigdy na Dawkinsa, poza jednoznacznie negatywną oceną
koncepcji samolubnego genu, dokonaną w 1982), to przecież związek obu stanowisk,
memetycznej koncepcji ideosfery i filozoficznej koncepcji trzeciego świata (jak też analogii: fenotyp rozszerzony – kultura), jawi się tu jako oczywisty.
Stosując zalecaną przez Poppera zasadę obiektywnego myślenia historycznego i metodę analizy sytuacyjnej, najwłaściwszą dla naukowego rozumienia i wyjaśniania teorii
naukowych, można by, zapominając nawet o przytoczonej na wstępie uwadze Dawkinsa, podjąć teraz próbę ustalenia wzajemnych zależności i naukowego kontekstu narodzin teorii ideosfery – ewolucjonistycznej teorii memów i filozoficznej teorii trzech światów, tak ściśle ze sobą korespondujących. Wskazówkę mogą tu stanowić pierwsze daty
wydania poszczególnych dzieł: 1972 rok dla Poppera Wiedzy obiektywnej i 1982 dla Fenotypu rozszerzonego Dawkinsa; 1968 dla pierwszej wersji teorii trzech światów (gdzie
Świat 3 to… k s i ą ż k i , s y m f o n i e , s a m o l o t y , g a r n k i …) i 1976 dla Samolubnego
genu i koncepcji memów (gdzie memy to … m e l o d i e , i d e e , f a s o n y u b r a ń , s p o s o b y l e p i e n i a g a r n k ó w ) ! ! Wpływ filozoficznej koncepcji obiektywnego świata idei
8
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na koncepcję memu sięga, jak widać, nawet ku jego pierwszej definicji, w której dochodzi do ich zespolenia, a właściwie utożsamienia
Jako zdeklarowany darwinista i rasowy biolog, autor Fenotypu rozszerzonego musiał być niewątpliwie zafrapowany możliwościami wyjaśniania i opisywania kultury w znanych sobie, a zaproponowanych przez cenionego filozofa, kategoriach ewolucji. Inspiracja jest tu oczywista, chociaż subiektywne przetworzenie (Popperowski drugi świat!)
teorii rzeczywistości dokonane przez Dawkinsa, zaowocowało teorią początkowo zapewne zupełnie nieoczekiwaną przez żadnego z tych badaczy (co pozostaje zresztą w
zgodzie z Popperowskim założeniem o emergencyjności myśli).
Mając świadomość złożoności i bogactwa odmian kultury i kulturowych zachowań, z jakim spotykamy się na całym świecie, Dawkins niejednokrotnie przeczył zbyt
upraszczającym ich interpretacjom, budowanym zwłaszcza przez socjobiologię i psychologię ewolucyjną. Krytycznie podchodził też do prac Edwarda Wilsona i Jareda Diamonda, takich jak na przykład The Third Chimpanzee…(1992), sprowadzających zachowania kulturowe do ewolucyjnych adaptacji zwierzęcia zwanego człowiekiem. Wskazując na badania antropologów kultury, których szeroki diapazon wytyczają dla niego – z
jednej strony – Colin Turnbull, a z drugiej – Margaret Mead, podkreślał olbrzymią rozpiętość możliwości i różnorodności ludzkiego świata, nie dające się wyjaśnić wyłącznie
za pomocą „genetycznej smyczy”. Wszystko wskazuje na to, że poszukiwania satysfakcjonującego wyjaśnienia, wspierane świetną znajomością behawioru zwierzęcego i szeroką lekturą, nie ograniczaną, jak widać, wyłącznie do prac kolegów „po fachu”, przywiodły go do wniosków niemal zupełnie zgodnych z filozoficzną teorią trzech światów,
odpowiadającą w znacznym stopniu ewolucjonistycznemu modelowi rzeczywistości, budowanemu przez uczonych (w rozumieniu Snowa).
Co zaś prawdziwie frapujące, jego głęboko osadzona w biologii koncepcja memu
stanowi dla filozoficznej teorii Poppera taką postać falsyfikacji, jaką tylko ten zwolennik
wiedzy obiektywnej mógłby sobie wymarzyć dla swojej (i każdej innej) teorii naukowej,
której krytycy zarzucali właśnie niefalsyfikowalność.
Pozostając w zgodzie z paradygmatem nauk przyrodniczych (i teorią, i metodą),
koncepcja Dawkinsa jest równocześnie zgodna z filozoficzną teorią świata, a przynajmniej z jedną spośród takich teorii. Jednocześnie zaś, dzięki czyniącym szybkie postępy
neurobiologicznym badaniom nad mózgiem i świadomością, daje szansę empirycznego
potwierdzenia swej prawdziwości bądź jej obalenia. Co prawda realność trzeciego świata w teorii Poppera nie wymaga i nie zakłada potwierdzenia w pierwszym świecie; jak
powiedziano, obiektywność idei u Poppera nie szuka „łatwego materializmu”. Podobnie
Dawkins, mimo empiryzmu swej dyscypliny, nie upiera się przecież kategorycznie przy
konieczności ujrzenia memów pod mikroskopem, chociaż możliwość tę zakłada.. Przyjmując wszakże, że wszystko, co potrafi użyć zasobów świata dla stworzenia własnych
kopii, jest żywe i jako takie dostępne doświadczeniu, możliwości takiej właśnie nie wyklucza. Geny także, w początkowej fazie biologicznej koncepcji dziedziczności, były tylko bytem hipotetycznym.
Aktualny wynik odczytania koncepcji memetycznych w filozoficznym kontekście
teorii Poppera i vice versa, poza prawdziwie memetycznym badaniem życia pewnego
mempleksu (które Popper nazwałby analizą sytuacyjną), wiedzie jednak ku jeszcze innym wnioskom.
Odsłania spójność „pokawałkowanej” dotąd rzeczywistości, spójność bardzo
odległą od obowiązującej całkiem niedawno kartezjańskiej wizji dwoistego świata.
Obiektywny świat idei, świat ludzkiej kultury, Popperowski Świat 3, poprzez świadomość pojedynczego nosiciela (Świat 2) przynależy, być może, również fizycznie
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do Świata 1 (mem). Jest równie żywy i rzeczywisty jak cała informacja na Ziemi, o której
sądziliśmy dotąd, że jest przechowywana i powielana wyłącznie za sprawą DNA współdziałającego z RNA. I odwrotnie; podstawowa jednostka kulturowej replikacji – mem,
prawdopodobnie przynależąca fizycznie do Świata 1, poprzez świadomość pojedynczego nosiciela przynależy także do Świata 2, stając się wszakże za sprawą praw replikacji
budulcem obiektywnego i działającego na nas od zewnątrz Świata 3.
Obie teorie, budowane w obrębie różnych, odrębnych dotąd paradygmatów, wzajemnie się potwierdzają i uzupełniają, wyjaśniając narodziny ideosfery poprzez wspólne
im odwołanie do biologicznie potwierdzonych praw ewolucji. Obie buduje także wspólne, acz wyartykułowane wyraziście właśnie przez Poppera, przeświadczenie, pod którym z pewnością podpisaliby się obecnie wszyscy memetycy, przyjmujące, iż:
… niematerialna strona świata trzeciego nie tylko odgrywa rolę w naszej świadomości –
tu gra główną rolę – lecz jest realna także poza światem pierwszym i drugim. Niematerialna
(i nieświadoma) strona świata trzeciego […] wywiera wpływ na naszą świadomość i poprzez naszą świadomość, na świat materialny, świat pierwszy.9
O materialnych właśnie skutkach jej działania pisał obrazowo Richard Brodie, wskazując na miliony trupów jako rzeczywiste efekty zarażenia ideami nazizmu, czy – mniej
drastycznie – na wypełniające nasze łazienki kilogramy kosmetyków, którymi zarazili nas
producenci idei higieny i wiecznej młodości. O materialnych skutkach niematerialnej
strony trzeciego świata pisał Dawkins w Viruses of the mind, analizując wpływ religii, czy
Paul Marsden, badający efekt Werthera – falę samobójstw odradzającą się w społeczeństwie amerykańskim (i nie tylko) w sprzyjających warunkach mentalnych (Operationalising Memetics – Suicide, the Werther Effect, and the work of Dawid P. Phillips).
Rzeczywisty i obiektywny charakter świata memów, z tego punktu widzenia, nie
wymaga więc ostatecznego potwierdzenia w laboratoriach, czego świadomość miał również inżynier nanotechnologii Eric Drexler, gdy pisał o ewoluujących, przychodzących do
nas z zewnątrz ideach. Daleki jest on jednakże od unikania empirii; mało tego, sam
zmierza do stworzenia materialnych maszyn przekształcających nasze myśli.
Natomiast Sir Karl Popper, dodatkowo, rozważając rysujący się w sytuacji przyjęcia tezy o obiektywności i autonomii świata trzeciego, prawdziwie humanistyczny problem podmiotu – twórcy tego świata, czy też, jak sam to ujął, kwestię wytwarzania
struktur i samych wytworów (a więc relację między twórcą a dziełem), sformułował
pewne założenia warte – z racji swych możliwych metodologicznych konsekwencji –
wnikliwszej uwagi memetyków, którzy, poza Dawkinsem, nie zwrócili na nie na razie
specjalnej uwagi.
W swej Ewolucyjnej teorii epistemologicznej przyjmuje on, mianowicie, iż:
… możemy dowiedzieć się więcej o zachowaniu podczas wytwarzania danych struktur
przez studiowanie samych struktur, niżbyśmy mogli się dowiedzieć o wytworach, studiując
czynności wytwarzania.10
Inaczej rzecz ujmując, zgodnie z Popperowską epistemologią bez podmiotu poznającego, wytwarzanie przedmiotu przez jakiś podmiot nie daje odpowiedzi na pytanie o istotę
i sposób istnienia tego przedmiotu. Na przykład koło (znany obiekt rozważań filozofa
memetyków Dana Dennetta ) jako wytwór obiektywny, kulturowy artefakt, daje lepszy
wgląd w ideę koła niż obserwacja czynności sprawczych działającego podmiotu – kołodzieja, zdaje się mówić Popper. Źródła narodzin idei koła możemy odnaleźć badając
ewoluującą ideosferę, a nie działania jego wykonawcy; wiedza o podmiocie nie jest tu
9
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potrzebna. Idee rodzą się z idei i żyją własnym życiem, oddziałując wzajem na siebie bez
udziału swoich twórców. Czyż nie jest to w istocie założenie właściwe memetyce?
Pozostając w tym samym stopniu obiektywną, co tamy bobrów czy termitiery,
ideosfera, kiedy spojrzymy na nią w ten sposób, nie potrzebuje podmiotu sprawczego, a
jej badanie nie wymaga wnikania w osobnicze możliwości i zdolności jej twórców; nie
trzeba koniecznie wiedzieć, jak myśl powstaje, aby uznać obiektywny fakt jej istnienia.
Jako taka, mówi też więcej o swoich wytwórcach niż gdybyśmy śledzili bezpośrednio ich
zachowania przy jej wytwarzaniu..
Metodologiczne konsekwencje tych założeń Poppera, jak powiedziano, mogą być
daleko idące dla badań nad światem memów, o ile przyjmie się je wraz z całą teorią
rzeczywistości zbudowaną przez austriackiego filozofa. Pozwalają one nie tylko na bezpośrednie badanie ideosfery bez odwoływania się do jej wytwórców, ale również uwalniają od behawioryzmu i psychologii, w które wikła się niejednokrotnie memetyka, dociekając odpowiedzi na pytanie: skąd się biorą memy?
To uwikłanie widoczne jest zwłaszcza w tym jej nurcie, który nazwać by można
imitacyjnym, a który najwyraziściej prezentuje aktualnie psycholog Susan Blackmore i jej
The Meme Machine.
Poszukując odpowiedzi na wspomniane pytanie: skąd się biorą memy? buduje ona
dość złożoną koncepcję naśladownictwa, mającą poprzeć i uzasadnić tezę główną narodzin ideosfery, która w jej ujęciu, przyjąwszy kształt nieomal matematycznego twierdzenia, brzmi:
Ilekroć naśladujemy siebie nawzajem, coś nieuchwytnego wędruje od jednej osoby do
drugiej. Tym czymś jest mem.11
Prawdziwy akt naśladowczy, na który składają się: (a) decyzja, co naśladować albo
co uznaje się za takie samo lub podobne, (b) złożona transformacja jednego punktu
widzenia na inny i wreszcie (c) wykonanie stosownych ruchów ciała, odróżnia, w przekonaniu Blackmore, naśladownictwo właściwe (kopiowanie memetyczne) od zwykłego
społecznego uczenia się czy pozaświadomego imitowania zachowań. W tym właściwym
istotna jest refleksyjna obserwacja innych, uzupełnienie i udoskonalanie imitowanych
zachowań, ciągłość procesu selektywnego doboru oraz zaangażowanie mentalne, które
z udziałem naszego mózgu przeobraża postrzegane zdarzenie w imitację, jaka może być
potem przekazywana poza sytuacyjnym kontekstem, w którym pojawiła się po raz pierwszy, a więc dziedziczona przy użyciu demonstracji, pisma, mowy lub innych, bardziej
złożonych technik
Poddając krytyce dominujące teorie wielkiego mózgu, budowane przez antropologię (Barton, Wills 1993 i Dunbar 1997) i psychologię (Humphrey 1986, Greenfield 1987, Chalmers 1996, Dennett 1991, Whiten i Byrne 1997), Susan Blackmore
twierdzi, że:
Umiejętności społeczne, na które wskazują inni jako na bezpośrednią przyczynę rozrostu
naszego mózgu, w rzeczywistości odegrały główną rolę we wcześniejszym etapie nabywania zdolności naśladowczych. Gdy tylko nasi przodkowie przekroczyli próg wiodący do
autentycznego naśladownictwa, przy okazji niejako został spuszczony ze smyczy drugi replikator. Dopiero wówczas zaczęła działać memetyczna presja na zwiększanie się wymiarów mózgu.12
W proponowanym przez nią modelu ta zdolność do autentycznego naśladownictwa
wyewoluowała tylko jeden, jedyny raz, u wczesnych hominidów (ok. 2,5 miliona lat temu),
kiedy to rozpoczęła swoje oddziaływanie memetyczna presja selekcyjna, przyczyniając
11
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się właśnie do nadmiernego wzrostu naszego mózgu. Blackmore wiąże ją z ułatwiającym przeżycie nakazem bycia dobrym naśladowcą. Ponieważ naśladownictwo jest
zdolnością ogólną, obejmującą każdy sposób zachowania wspomagający przetrwanie
(wyrób narzędzi i okryć, zaplatanie włosów, przechodzenie przez rzekę, oprawianie
upolowanej zwierzyny, etc.), geny zdolności naśladowniczych rozprzestrzeniły się w
puli genowej za sprawą doboru pod kątem naśladownictwa. Od tej więc chwili zaczyna się zmieniać środowisko, w którym odbywa się dobór. Słabi naśladowcy ustępują pola lepszym naśladowcom, a ci z kolei odkrywszy, że opłaca się naśladować
najlepszych, obierają strategię łączenia się w pary z najlepszymi naśladowcami (dobór
pod kątem łącznia się w pary z naśladowcami). W ten sposób geny naśladowania najlepszych naśladowców zwiększyły swą liczebność, wytwarzając mózg zdolny do rozprzestrzeniania jednostek imitacji-memów.
Koncepcja Blackmore zakłada jednoznacznie, iż sprawne naśladownictwo wymaga dużego mózgu. Nie mamy jednak na razie żadnych empirycznych potwierdzeń tego
założenia. Przyjmując właściwy memetyce punkt widzenia memów, zgodnie z którym człowiek jest narzędziem służącym ich replikacji, konsekwentnie uznaje ona jednak rozwój
mózgu za efekt interesu memów i dowodzi (odwracając znaną tezę Edwarda Wilsona o
genetycznej smyczy, na której trzymana jest kultura), że od chwili naszego skoku w
naśladownictwo, za sprawą instrukcji „kopiuj memy” porządek został odwrócony – teraz za smycz ciągną memy. Przecząc socjobiologii i psychologii ewolucyjnej, uznającym,
że ludzki mózg wyewoluował w celu rozwiązania problemów naszych zbieracko-łowieckich przodków, a wszelkie współczesne zachowania, zwyczaje, przekonania i wierzenia
są tylko adaptacjami., Blackmore obstaje przy przekonaniu, że ten przerośnięty w stosunku do wymagań i potrzeb przystosowawczych organ zawdzięczamy naszemu swoistemu
łakomstwu na idee i przyjemności czerpanej z naśladownictwa. Tak więc memy, co prawda, mogły się pojawić dopiero wtedy, gdy geny zbudowały mózgi zdolne do naśladownictwa, ale od kiedy się pojawiły, dobór naturalny został poddany memetycznemu. Ten
zaś napędza ewolucję człowieka w interesie memów, a nie genów, czym można wytłumaczyć szereg zjawisk społecznych i zachowań ludzkich, przeczących interesom biologicznym genów (antykoncepcja, kamikadze, celibat itp.). Nieustanne myślenie nie przynosi pożytku naszym genom, ale wskutek działania presji memetycznej nie możemy już
przestać myśleć. Najbardziej skuteczne memy ustalają dyktat najbardziej skutecznych
genów. W ciągu dwóch milionów lat dziedzictwo ewolucji memetycznej utrwaliło się w
naszych strukturach neuronalnych jako w miarę trwały zapis, dzięki czemu nasze duże
mózgi stały się precyzyjnymi maszynami służącymi wybiórczemu naśladownictwu, co
niewątpliwie opłacało się naszemu gatunkowi, usprawniając przetrwanie i uczyniło z nas
istoty obdarzone umysłem – przekonuje Blackmore
Sformułowane przez nią dowodzenie „memogennej” i kulturotwórczej funkcji
naśladownictwa, mimo szerokiej analizy wszelkich możliwych, przemawiających na
jego korzyść argumentów, brzmi jednak miejscami nawet mniej przekonująco niż
obalane w The Meme Machine niektóre tezy socjobiologii. Spotkało się też z natychmiastową nieomal krytyką badaczy, nie akceptujących w całości tezy, że memy „biorą się” z naśladownictwa.
Wady rozumowania Blackmore podkreślają na przykład Robert Boyd i Peter J.
Richerson, prowadzący badania nad ewolucją kultury w interakcji z ewolucją genetyczną. Twierdzą oni, iż jeśli nawet rozpatrywać memy jako jednostki kultury przekazywane
przez naśladownictwo, to – w przeciwieństwie do genów – idee przekazywane są z
reguły w postaci zmienionej. Podlegają przemianom w trakcie kopiowania, a zmiany te
zachodzą zbyt szybko, aby mógł je „dostrzec” jakikolwiek dobór, a zwłaszcza dobór
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naturalny. O ile mutacje genetyczne zachodzą mniej więcej raz na milion powieleń, o tyle
naśladownictwo niemal każdorazowo dokonuje „mutacji”, warunkowanej na przykład
wychowaniem, zdolnościami, czy różnicami pokoleniowymi. Zmienność – typowa cecha replikatora – osiąga w przypadku memów bardzo wysoki poziom, dlatego zmiany
kulturowe są bardziej efektem transformacji idei niż ich doboru naturalnego.
Badacze ci nie negują jednak tezy o naśladownictwie tak gwałtownie, jak czynią to
psycholog Henry Potnik, czy związana z kalifornijskim Centrum Studiów nad Ewolucją i
Pochodzeniem Życia Liane Gabora. Jest to także teza, z którą na pewno nie zgodziłby się
i przywoływany tu Popper, zaprzeczający przekonaniom, że całą naszą wiedzę zdobywamy dzięki obserwacji, doświadczeniom zmysłowym i uogólnieniami tego, co powtarzalne. Jeśli przyjąć za Popperem, iż podstawą teorii indukcji jest założenie, że uczymy
się przez informacje docierające do nas z zewnątrz, to Blackmore, opierając narodziny
ideosfery na naśladownictwie, popełnia podwakroć typowy błąd indukcji. Zdaniem Poppera rzeczywiste uczenie się nie jest indukcyjnym, ale aktywnym i twórczym procesem,
pełnym prób i błędów, a cała nasza wiedza p r z e s y c o n a j e s t t e o r i ą i m a c h a r a k t e r h i p o t e t y c z n y . Dotyczy to zarówno wiedzy naukowej, jak i potocznej, tego
„co mamy w głowie”. Twórcze i aktywne rozwiązywanie problemów przejawiają nawet
bakterie, dlaczego człowiek miałby bazować jedynie na naśladownictwie?
W tym też duchu przeprowadza swoją krytykę stanowiska Blackmore Liane Gabora, odwołująca się zarówno do Plotkina, jak i (jednak!) do Poppera, choć nie wspomina o mankamentach indukcyjnych założeń imitacji. Jej dociekania nie tylko precyzyjnie
trafiają w słabe punkty prezentowanej wyżej koncepcji imitacyjnej, ale wyjaśniając genezę memów, zmierzają jednocześnie do budowy całościowej teorii ewolucji kultury i syntetycznego schematu interpretacyjnego ludzkiej aktywności memetycznej. Odwołując
się do najnowszych osiągnięć etologii, raportów Byrne’a i Russon, wykazujących powszechność zachowań imitacyjnych w całym świecie zwierząt, formułuje ona własne
hipotezy odnośnie nurtującego badaczy pytania: „skąd się biorą memy?”.
Jej zdaniem, założenie Blackmore, dające się w gruncie rzeczy sprowadzić do
stwierdzenia, iż u źródeł ludzkiej kultury leży konformizm „naśladowców najlepszych
naśladowców”, pozostaje w głębokiej sprzeczności z obserwowalną wynalazczością i
różnorodnością zachowań kulturowych człowieka. Nie wyjaśnia też ono przekonująco
genezy drugiego replikatora, rozumianego zresztą przez Gaborę nieco inaczej niż przez
Blackmore, która jednoznacznie eliminuje z pola zainteresowań memetyki indywidualne, jednostkowe i jej zdaniem nienaśladowcze doświadczenia i emocje (takie jak jedzenie, uprawianie seksu, umiejętności poruszania się po okolicy itd.), podczas gdy Gabora
je do nich włącza.
W przekonaniu Gabory uwzględnianie tego, jak doświadczanie świata zmienia się
w naszych mózgach w nowe memy i jak memetyczna nowość rozwija się dalej, daje
rzeczywistą odpowiedź na pytanie o genezę memów. Skłaniając się zdecydowanie ku
naukom empirycznym, za cenną w badaniach nad memami uznaje na przykład koncepcję neuropsychologa Kanervy, dotyczącą umysłu, w której miejsce centralne przynależy
tzw. ognisku (the focus). Jest to ta część umysłu, gdzie dochodzi do skupienia zewnątrzlub wewnątrzpochodnego uczucia (np. głodu) i przechowywanej pamięci.
Stan neuronów, znajdujących się w ognisku określa jakość i zawartość doświadczalną jednostki. Zdaniem Gabory można więc postrzegać mem jako wzór informacji zakodowany właśnie w ognisku, co oznacza, że może to być jednak subiektywne
doświadczenie – uczucie, idea, postawa, emocja lub ich kombinacje, prowadzące do
wdrożenia w życie.
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Jeśli dodamy do tego procesu formowanie się skojarzeń pomiędzy nabytymi wcześniej memami oraz kategoryzację, czyli rozpoznawanie związków semantycznych, wiodące do powstania złożonej struktury poznawczej, łatwiej nam będzie zrozumieć różnice w konstytuowaniu się memów w jednostkowym umyśle, jak i pomiędzy jednostkami
(umysłami) w czasie i przestrzeni. Kawałkowanie, tworzenie nowych konstelacji skojarzeń oraz wiązanie (łączenie) ze sobą memów i ich części stanowi właśnie źródło memetycznej nowości, czyli źródło narodzin nowych idei – dowodzi Liane Gabora.
Dla zrozumienia istoty całego zagadnienia ideosfery, jako zewnętrznego wobec
naszych umysłów a równocześnie wewnętrznego świata memów (jej subiektywności i
intersubiektywności – obiektywności) proponuje ona zachowanie uznawanego przez
biologów rozróżnienia: genotyp – fenotyp i stosowanie go nadal, nie tylko per analogiam
Kulturowym odpowiednikiem genotypu jest umysłowa reprezentacja memu, zaś analogią fenotypu jest jego wdrożenie (implementation), forma, jaką przyjmuje, kiedy zostaje
wyrażony czy zakomunikowany w postaci działania lub wokalizacji. Implementacja transformuje (przeobraża) mem, inkorporując cechy syntaktyczne charakterystyczne dla kanału, przez który mem jest przenoszony13.
Jej zdaniem, w tym rozróżnieniu właśnie i wzajemnych zależnościach fenotyp – genotyp
tkwi istota różnic w osobniczych „wykonaniach memów” (Dawkins powiedziałby: w
„fenotypowych ekspresjach”), przekładająca się na różnorodność i bogactwo kulturowych form ideosfery. Przeprowadzenie ostrej linii podziału pomiędzy kulturowo transmitowanymi memami a resztą naszego „mentalnego oprogramowania”, zdaniem tej badaczki, w ogóle mija się z celem, podobnie jak odróżnianie wirusów umysłu od memów.
Kategoria „memu” w tej koncepcji włącza nie tylko transmitowane kulturowo idee, typu:
„Bądź dobry, bo inaczej pójdziesz do Piekła” , ale i wszystko to, co na przykład Blackmore chciałaby z niej wykluczyć:
począwszy od szczególnego doświadczenia pulsującej czerwieni, po realizację najkrótszej drogi do pracy czy uczucia strachu skojarzonego z postawą lub wyrazem twarzy nauczyciela14.
Kulturowo transmitowana informacja jest wysokokontekstowa, zauważa, dlatego musimy postrzegać memy nie jako zwarte pakiety informacji o wyraźnych granicach, ale raczej jako dynamiczne wzorce w żywej przestrzeni matrix.
Kultura więc nie sprowadza się jedynie do zbiorowiska memów, jak natura nie
sprowadza się wyłącznie do osobniczych fenotypów. Podkreśla to także, krytykujący
Blackmore, psycholog Henry Plotkin, kiedy dowodzi, że ludzie nie tylko naśladują. Naśladownictwo, jak mówi, nie ma tu nic do rzeczy, nie uczymy się bowiem na przykład
prawa na drodze imitacji, ale dzięki wyspecjalizowanym w swoistej sprawności obliczeniowej określonym partiom naszego mózgu, dzięki złożonym operacjom pamięci i myślenia abstrakcyjnego, angażującym naszą aktywność, przez co kultura to najbardziej
złożone spośród wszystkich innych zjawisk na Ziemi, jakie pojawiło się na niej za sprawą
sił ewolucji.
Stanowisko „imitacyjne”, chociaż wskazuje na istotną dla powstawania niektórych
zjawisk kulturowych zwierzęcą zdolność Homo sapiens s. do naśladownictwa, prowadzi
jednak do zawężonego pojmowania kulturowej transmisji. Zdaniem Gabory, nie czyniąc
wyrazistego rozróżnienia pomiędzy informacją kulturową, jako umysłową reprezentacją
(genotyp) a informacją, jako wdrożonym zachowaniem lub artefaktem (fenotyp), pomija
się to, co najważniejsze – strategiczną, sterowaną kreatywność.
13
L. Gabora, The Origin and Evolution of Culture and Creativity. Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information
Transmission, 1., http:// jom-emit.cfpm.org/voll/gabora_1.htlm , 1997, s. 6 (tłum. DWZ)
14
L. Gabora, MemeStreams. The Weaving of a Conceptual Tapestry, http://www.vub.ac.be/CLEA/liane/MemeStreams/
Chapter AndOutline.htlm, 1999, s.9 (tłum. DWZ)
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W istocie, Blackmore rozważając drogi transmisji memów, dostrzega złożoność
tego procesu i nie upraszcza kwestii aż tak bardzo, jak sugerują to jej krytycy. Trzymając
się przyjętej linii dowodzenia wskazuje na odmienność genotypowego (właściwego naturze) darwinowskiego dziedziczenia instrukcji i dziedziczenia typu lamarckowskiego,
które w odniesieniu do ideosfery nazywa „kopiowaniem produktu”.
Przyjmuje, że kulturze właściwe są obydwa te procesy, a więc tak samo możliwe
jest kopiowanie instrukcji (w rodzaju przepisu na zupę, czy nutowego zapisu jakiejś muzycznej kompozycji), jak kopiowanie gotowego produktu (powtórzenie usłyszanego utworu lub posmakowanej potrawy). Blackmore odróżnia więc to, co wewnętrzne i istniejące jako reprezentacja w umyśle (zapamiętany przepis na zupę pozwala ją wykonać powielekroć bez obserwowania tego, jak robi ją ktoś inny) od tego, co jest odwzorowaniem obserwowanego artefaktu (produktu), który sytuuje się poza nami.
Rzecz jednak w tym, iż w obu przypadkach budowania wyjaśnień zachowań kulturowych Blackmore odwołuje się do „kopiowania”, naśladowania.
Tymczasem, co podkreślają zarówno Popper, jak Plotkin czy Gabora, transmisja idei łączy ich przetwarzanie w subiektywnym świecie z intersubiektywnym ewolucyjnym doborem zachodzącym w samym obiektywnym świecie abstrakcji. Idee i
wynalazki, jakie wytwarza jednostka, „nadbudowują” się nad ideami i wynalazkami
innych, ale memy – według Gabory – nie zawierają instrukcji kopiowania siebie samych. Działają one jedynie (lub „aż”) jako wskazówki i wytyczne dla pamięci, które
nakłaniają do dynamicznej rekonstrukcji kolejnego memu tak, by był subiektywnie
doświadczony jako podobny do tego, który go sprowokował. Tylko w tym sensie
memy są samoreplikującymi się.
Wszelkie rodzaje interakcji ze środowiskiem dostarczają nam nowych reprezentacji lub zmieniają już istniejące, dlatego też mogą potencjalnie wpływać na wewnętrzną
grę między ideami i emocjami. Tym samym posiadacz umysłu, można byłoby powiedzieć, idąc tropem rozważań Gabory, nie jest biernym nosicielem – imitatorem (the
host), ale aktywnym transformatorem idei, i – co znów warte podkreślenia – pozostaje
w zgodzie z Popperowskim widzeniem ewolucji jako dynamicznego procesu aktywnych
działań organizmów pochłoniętych rozwiązywaniem problemów.
To właśnie owa kreatywność, a nie zdolności imitacyjne, zdaniem Gabory, zdecydowała o ewolucyjnym skoku naszego gatunku w kulturę. Jest ona zresztą zgodna z
samą istotą natury, wspaniale kreatywnej, rozrzutnie generującej maksymalną ilość wariantów na drodze mutacji i adaptacji; spośród tych wariantów niektóre okazują się lepsze, bardziej skuteczne niż inne i przechodząc przez sito selekcji – wygrywają, inne zaś,
tak naprawdę niezliczone rzesze innych – giną.
Skoro jednak nawet bakterie kreatywnie podchodzą do problemów środowiska, dlaczego właśnie człowiek prześcignął inne zwierzęce gatunki w wyścigu do ekologicznych nisz?
Kreatywność natury jest w znacznym stopniu przypadkowa, oparta (co podkreślał także Drexler w Engines of Creation) na metodzie prób i błędów15. Natura to „ślepy
zegarmistrz”, jak celnie ujął to Dawkins. Natomiast ludzka kreatywność jest w wysokim
stopniu nieprzypadkowa; to kreatywność ukierunkowana – odpowiada Gabora
W tym kreacyjnym procesie istotna rola przypada drugiemu replikatorowi, ale też
z niego bierze on swój początek. Uczynił on możliwym myślenie, jednak musimy mieć
świadomość, że ma charakter społeczny, zbiorowy, wynika z biologicznej stadności naczelnych. Kreatywność, twierdzi autorka The MemeStreams, jest sprawą kolektywną, a
15

Zob. E. Drexler, Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology, Doubleday, New York 1986
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nie jednostkową. Zgodnie z prawami ewolucji, innowacja tworzy więcej innowacji, ale w
odniesieniu do kultury innowacje te pochodzą z zewnątrz, a dzięki mowie mogą szybko
rozprzestrzeniać się dalej. W przeciwieństwie do naturalnych początków życia, które
zdaniem większości biologów ewolucyjnych zaszły spontanicznie tylko raz, proces powstawania memów odbywa się każdorazowo w mózgu każdej jednostki; kulturowym
analogiem początków życia na Ziemi jest początek inicjalnego, samouwieńczającego się,
potencjalnie kreatywnego strumienia myśli w mózgu jednostki, musi więc mieć miejsce
w każdej nowonarodzonej jednostce i zachodzić w każdym ludzkim niemowlęciu.
Jak powstaje ów pra-mem, inicjator procesu myślowego, pretendent do ewentualnej replikacji?
Zgodnie z hipotezą Gabory, skłaniającej się w tym aspekcie ku teorii dynamicznych układów złożonych, początek ów musi wyglądać analogicznie do procesu właściwego samoorganizacji autokatalicznych polimerów, jaki – w teorii Stuarta Kauffmana –
może stanowić także wyjaśnienie zagadki narodzin życia na Ziemi. Kauffman metodą
doświadczalną wykazał, że kiedy katalityczne polimery współdziałają ze sobą, ich przeciętna długość wzrasta. Kiedy zaś wzrasta długość polimerów, wzrasta również liczba
reakcji, dzięki którym polimery mogą się zmieniać, przy czym liczba reakcji wzrasta szybciej niż rośnie długość samych polimerów. W specyficznych warunkach wzrostu długości
polimerowego łańcucha i liczby reakcji, musiał nastąpić punkt krytyczny przejścia katalizy w autokataliczne samonapędzanie się – kumulacja wiodąca do samoreprodukującego
się metabolizmu.
Zdaniem Gabory analogiczny proces zapoczątkował samoreprodukujący się strumień myśli w mózgu hominidów, który nadal funkcjonuje w taki właśnie sposób, uaktywniając samopodtrzymującą się reakcję molekularną. Dzięki niej każde niemowlę ludzkie
kreatywnie integruje nowe doświadczenie z poprzednimi doświadczeniami, których
dostarcza mu społeczne środowisko. Umysłowa reprezentacja memu w mózgu – maszynie zaprojektowanej przez geny do bycia modyfikowaną przez doświadczenie, opiera się więc, w jej przekonaniu, na autokatalicznym procesie synaptycznego wzmocnienia
długotrwałego oraz na projektowaniu przestrzeni informatycznej. Nagromadzenie pramemów w mózgu (dla ludzkiego niemowlęcia, jej zdaniem, takim pra-memem jest „matka”) tworzy wstępny wzorzec informacji, dzięki któremu może nastąpić pierwsza wewnętrzna logiczna operacja na zgromadzonych memach, właśnie na drodze kreacyjnego
przekształcenia, a nie naśladownictwa zewnętrznych bodźców, jak chce Blackmore.
Zacieśnianie powiązań między neuronami zagęszcza przestrzeń informacyjną i wzmaga
podatność na stany autokataliczne.
Ujmując to nieco prościej, można powiedzieć, że tym więcej i sprawniej myślimy (i wymyślamy), im więcej dane nam jest do myślenia. Dane napływają do nas z
zewnątrz w postaci fenotypowych ekspresji myśli innych ludzi, transformują się w sieci
konceptualnych abstrakcji, tworzą nowe powiązania i generują warianty, stale zwiększając próg aktywności neuronalnej naszych mózgów. Dla tej maszynerii nie jest jednak ważne, czy sztukę obierania banana opanujemy przyglądając się własnej matce,
małpie czy bohaterowi kreskówki na ekranie telewizyjnym; możemy również sami
rozwiązać ten problem. Ważne jest, że uzyskujemy umysłową reprezentację, model
radzenia sobie z wyzwaniem.
Jeśli przyjmiemy, że naturalna ewolucja naszego gatunku trwa przynajmniej od
jakichś 2 milionów lat, a tezy niektórych psychologów ewolucyjnych, na przykład Stevena Pinkera o wrodzonych zdolnościach językowych są słuszne, łatwiej nam będzie zrozumieć cały ewolucyjny kontekst pojawienia się i funkcjonowania memów. Jednak w
przeciwieństwie do genów, podkreśla Gabora zgodnie ze stanowiskiem Dawkinsa:
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…memy nie przychodzą wyposażone uprzednio w instrukcje dotyczące swej reprodukcji. Polegają one na […] maszynerii mózgów, które je goszczą, aby je tworzyć, selekcjonować i kopiować. Ponieważ wolimy rozsiewać idee, które zaspokajają potrzeby, to nasze
potrzeby określają zdatne do życia memów nisze, ku którym one ewoluują16.
Natura krępuje więc myśli, uprzywilejowując rozprzestrzenianie się tych, które satysfakcjonują biologiczną ewolucję. Nie jest to jednak proces jednoliniowy. Nie powinniśmy i nie
możemy wyjaśniać pojawienia się komputerów prawami ewolucji biologicznej, ponieważ
jej prawa nie mają mocy wyjaśniającej ich zaistnienie; są one manifestacją innej reguły –
reguły ewolucji kulturowej, eksploatującej bez wytchnienia potencjał informacyjny w sobie
tylko właściwy sposób. Kultura nie tylko wpływa na dostosowanie biologiczne poprzez
wpływ na zachowania, ale w znacznym stopniu modyfikuje świat natury, toteż możliwość,
iż wspomniane przykładowo komputery, wyrosły spontanicznie z przestrzeni informacyjnej, nie pozostającej pod wpływem ewolucji kulturowej jest równie niewielka, jak możliwość pojawienia się długiej szyi żyrafy bez udziału ewolucji genetycznej.
Nowości, zarówno biologiczne, jak memetyczne, rozwijają się w kreatywnym procesie, a to, które z nich umierają, a które przeżywają i rozprzestrzeniają się dalej,
odzwierciedla dynamikę całego ich wewnętrznego i zewnętrznego środowiska. Nowości biologiczne są jednak efektem przypadkowej mutacji, utrwalonej za sprawą genetycznego sukcesu zmutowanego genu, natomiast nowości memetyczne pojawiają
się na drodze kreatywnych przekształceń myśli ludzkiej, swoistej kombinatoryki potencjału informacyjnego (kombinacja, transformacja, reorganizacja). Człowiek po prostu nie może sobie pozwolić na luksus przypadkowej kreacji w rozwiązywaniu problemów, generuje nowości strategicznie. Używając wiedzy o tym, jak koncepty (idee)
odnoszą się wzajem do siebie, formułuje abstrakcje i buduje teorie. Nie przyswaja też
nowego memu, jeśli ten nie wpasowuje się w logiczną strukturę wizji świata lub przynajmniej nie przystaje do „conceptual tapestry”, jak mówi autorka MemeStreams17. Korzyści płynące ze stałego podtrzymywania ciągu myśli, jaki pojawił się u początków
narodzin ideosfery, okazały się skuteczną nowością w walce o przetrwanie gatunku, a
artykulacyjne możliwości naszego aparatu głosowego dodatkowo je wzmocniły. Skok
w kulturę został dokonany za sprawą reguł ewolucji (nowość – selekcja – replikacja),
które nadal w niej działają, dlatego mówienie o kulturze jako drugiej formie ewolucji
jest uprawnione.
Kultura jest jedynym systemem porównywalnym do natury, ponieważ jest jedynym systemem przedstawiającym imperatywne cechy ewolucji – adaptacyjną eksplorację i transformację przestrzeni informacyjnej poprzez wariację, selekcję i transmisję18.
Aczkolwiek zarówno zmiana, jak transmisja i selekcja zachodzą w systemie kultury według innych zasad niż w samej naturze, to jednak z wszystkimi tymi procesami mamy w
nim do czynienia. Być może właśnie dlatego, że memy muszą polegać na biologicznej
maszynerii naszych mózgów i stosować się do ich możliwości, by móc się pomnażać i
transformować, analogia obu systemów jest tak wyrazista?
Ponieważ kulturowa transmisja memów nosi wszelkie cechy dziedziczenia lamarckowskiego, a fenotypowy przekaz idei dostępny jest zewnętrznej obserwacji, wykazując
cechy obiektywności, memetyka (inaczej niż biologia), nie musi badać i do końca rozumieć wewnętrznych procesów powstawania umysłowej reprezentacji memów.
Szczególnie powyższe stwierdzenie na temat lamarckizmu (lecz także szereg innych, sformułowanych przez Liane Gabora) stanowi wyraźną polemikę ze stanowiskiem
16

L. Gabora, The Origin... op.cit., s.8
Por. L. Gabora, MemeStreams... op. cit
18
L. Gabora, The Origin... op. cit., s.22
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wskazywanego już Stevena Pinkera, którego prace nad ewolucją umysłu i kultury są nie
do pominięcia przez memetykę, jeśli miałaby ona budować jakąś nową teorię kultury.
Ten błyskotliwy uczony bowiem, dyrektor Center for Cognitive Neuroscience w
Massachusetts Institute of Technology, nie tylko krytycznie odnosi się do przyjmowanych przez niektórych memetyków założeń o ukierunkowanej zmianie i dziedziczeniu w
kulturze. Te kwituje jednoznacznie negatywnie i dowodzi bezużyteczności teorii Lamarcka,
w żaden sensowny sposób nie wyjaśniającej twórczych mutacji przyrody, ani pomysłowości, piękna i prawdy wytworów kultury.
Mówiąc, że ewolucja kulturowa jest lamarckowska, przyznajemy, iż nie mamy pojęcia, jak
ona działa19.
Zdolność posługiwania się wiedzą, czyli inteligencja, nie jest – zdaniem Pinkera – prezentem makromutacji, czy losowego dryfu, ani też boskim darem w olśnieniu wykorzystanym
przez któregoś z hominidów, od którego inne uczyły się drogą naśladownictwa. Nasza
wiedza nie zawiera się po prostu w konkretnych instrukcjach, ani w biernym i wiernym
odtwarzaniu cudzych słów i działań. Idee nie krążą tylko za sprawą kopiowania; są dyskutowane, odrzucane, zmieniane, przepracowane przez umysł, zaprojektowany przez
naturę jako procesor informacji, symulator budujący wyobrażenia i projekty.
Ludzie analizują świat, stosując intuicyjne teorie w obiektach, siłach, torach, miejscach,
sposobach, stanach, substancjach, ukrytych biologicznie treściach i – w odniesieniu do innych ludzi i zwierząt – przekonaniach i pragnieniach […] Ludzie tworzą nową wiedzę i
plany, rozgrywając w swojej wyobraźni kombinatoryczne interakcje tych praw20.
Musimy zgodzić się z faktem, że nasz umysł i tryb życia wyewoluowały jednocześnie, a
poznawczy wyścig zbrojeń – źródło rozwoju inteligencji według tzw. teorii makiawelicznej, ku której skłania się Pinker – nie miałby szans mimo selekcyjnego nacisku na inteligencję, gdyby nie zaistniała równocześnie biologiczna możliwość zwiększenia pojemności energochłonnego mózgu (powiększonego z 450 cm3 u wczesnych australopiteków
do 1800 cm3 u kromaniończyka). Bez zmian w trybie życia i środowisku biologiczne
koszty inteligencji (przerośnięty mózg) zniwelowałyby z pewnością zaistniałe sprzężenie
zwrotne. Nie stało się tak dzięki wsparciu wzrastającego aparatu wiedzy przez uwolnione ręce, postrzegające perspektywę oko i życie stadne, w którym cudze błędy i dobre
pomysły zmniejszały ryzyko indywidualnych eksperymentów i skracały czas dochodzenia do pożytecznych rozwiązań.
Koszty dzielenia się wiedzą są daleko mniejsze niż koszty dzielenia się żywnością,
bo informacja to jedyny towar, który można przekazać innym, a równocześnie zatrzymać dla siebie. Lepiej udzielić komuś informacji, gdzie i jak zdobyć rybę, niż dzielić się
samą rybą, przekonuje Pinker, stąd ewolucyjne preferencje dla rozwoju informacji wydają się całkowicie zrozumiałe bez tajemniczej presji „chcących się powielać” memów..
To z tego niewątpliwie powodu skutecznie utrwalały się wszelkie nowe, nawet niezwykłe rozwiązania, wspomagające ten aparat i służące jako środek wymiany wiedzy, takie
jak język, ewidentnie mnożący korzyści z wiedzy21. Oparcie funkcjonowania w świecie na
korzystaniu z informacji, właściwe wszystkim organizmom, połączone z życiem w grupie, przekazywaniem i gromadzeniem wiedzy, coraz łatwiejszym dzięki językowi, skierowało nasz gatunek ku kulturze nie tylko dzięki wrodzonemu darowi naśladownictwa.
Ludzka ewolucja jest oryginalną zemstą kujonów – dowcipnie stwierdza Pinker22. Zmiany
kulturowej nie możemy postrzegać jako efektu błędów kopiowania idei, co poniekąd
19 S. Pinker, Jak działa umysł, przeł. M. Koraszewska, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 230
20 Ibidem, s.207
21 Ibidem, s.209
22 Ibidem, s. 203

DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA. Skąd się biorą memy?

21

mogłoby wynikać z założeń Blackmore, lecz jako skutek oddziaływania umysłu na umysł,
idei na ideę. Powstaje ona:
... ponieważ ktoś zabiera się do roboty, wytęża umysł, wysila pomysłowość i coś komponuje, pisze, maluje czy wynajduje […] Wartość dodana przy każdej powtórce pochodzi z
koncentracji pracy mózgu na ulepszaniu produktu, a nie z powtarzania czy kopiowania
setki tysięcy razy…23
W jego więc przekonaniu dobór genetyczny to jedynie dobra analogia dla doboru
kulturowego (memetycznego), ale idee powstają i replikują się według innych reguł niż
geny, dlatego w analogię ową nie powinniśmy brnąć nazbyt daleko. Memetyka, budująca
modele transmisji idei i ukazująca, w jaki sposób niektóre z nich stają się popularne, dając
wgląd w demografię idei, bliższa jest w gruncie rzeczy epidemiologii niż ewolucyjnej
nauce o kulturze. Nie znajduje też odpowiedzi na pytanie o jej genezę, bezpodstawnie
anektując prawa ewolucji biologicznej do jej wyjaśniania.
Ten właśnie aspekt Pinkerowskiej krytyki memetyki zdaje się stanowić główny
przedmiot polemiki, jaką podejmuje Liane Gabora.
W poszukiwaniu źródeł narodzin memów-idei zwraca się ona, jak wspomniano, ku
teorii złożoności, budowanej od początku lat siedemdziesiątych przez Stuarta Kauffmana i
Murraya Gell-Manna. Sam Kauffman, a obok niego – na innym gruncie – Francisco Varela,
Humberto Maturalna i Dick Lewontin eksperymentalnie dowiedli prawdziwości koncepcji
wyłaniających się jakości wyższego rzędu, zakładającej samoorganizację, spójność i wewnętrzny porządek jako wrodzoną właściwość niektórych systemów złożonych. Varela i
Maturalna, badający automatyzmy komórkowe, już w 1970 roku sformułowali tę koncepcję, tworząc – wciąż trudne do przełknięcia dla biologów – pojęcie autopoiesis, nazywające
spontaniczne tworzenie się uporządkowanej struktury komórkowej. W oparciu o nie zbudowali także wizję umysłu jako wyłaniającej się jakości o konstytutywnej funkcji dla organizmu. Do podobnych wniosków doszli także Drexler i Dennett, każdy w innej dziedzinie
nauki, podkreślając wagę reakcji cyklicznych, budujących system powiązań, które doprowadzają do zaistnienia sprzężenia zwrotnego (autokataliczne reakcje Kauffmana, a także
„porządek z porządku” Schrödingera). Bliską tych koncepcji jest też teoria eksteligencji Iana
Stewarta i Jack’a Cohena, odwołujących się do teorii chaosu i rekurencyjności jako własności układów nieliniowych. W ten sposób stworzone zostały główne zręby teorii, którą
jedni uznają za negację darwinizmu, opartego na idei adaptacji do warunków środowiska,
inni zaś za oryginalne spojrzenie na adaptację wewnętrzną.
Pinker dostrzega w tej teorii możliwość wyjaśnienia ogólnych zasad powstania
replikatorów, choć na razie dość sceptycznie odnosi się do jej wyników, natomiast Gabora przenosi ją właśnie w obszar rozważań memetycznych, wzmacniając tym samym
ich wartość eksplikacyjną, przynajmniej w zakresie teorii.
Jej dyskusja z Pinkerem wiedzie w stronę interesujących konkluzji, zresztą wcale
nie tak odległych od wniosków autora The Language Instinct. Podobnie jak on, Gabora
nie zakłada bowiem, że ewolucja kulturowa zastąpiła biologiczną, stanowiąc dziś jej naturalne przedłużenie, uważa natomiast, że jest to druga, inna forma ewolucji.
Jej źródłem jest jakość wyższego rzędu – idea wyłaniająca się zgodnie z zasadami
teorii złożoności i organizowana w umyśle dzięki kreatywności ukierunkowanej, co wydaje się potwierdzać Pinkerowską tezę o kulturze jako efekcie zemsty kujonów. Nie
zakłada też, jak powiedziano wyżej, że pojawienie się komputerów można tłumaczyć
prawami ewolucji biologicznej, a długiej szyi żyrafy tą samą regułą, co pojawienie się
samochodów. Podobnie jednak, jak króliki dla kapusty i drapieżników, tak samochody
tworzą istotny element środowiska dla... garaży, warsztatów naprawczych i ruchu „Zie23
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lonych”, toteż – jej zdaniem – mówienie o zjawiskach kulturowych w kategoriach ewolucji biologicznej jest zasadne.
Na ile zaś uprawnione jest postrzeganie świata idei w perspektywie doboru lamarckowskiego, tak negatywnie oceniane przez Pinkera?
Niewątpliwie, nie miałoby ono sensu, gdyby idee przenoszone były drogą płciową. Wiemy jednak, że tak nie jest, choć mówimy niejednokrotnie o zapładniającej idei
oraz o pokoleniowym przekazie (pionowym transferze) tradycji kulturowych – mempleksów. Lamarckowskie dziedziczenie cech nabytych, stale podważane w odniesieniu
do biologii, kiedy odnieść je do idei i transferu poziomego, nie wygląda już tak niedorzecznie. Nabywamy idee w trakcie trwania jednostkowego życia i nie potrzebujemy
zmiany pokoleniowej ani płciowej dojrzałości, aby przekazać je innym. Mało tego, rodzice częstokroć uczą się od swoich dzieci, dzieci od innych dzieci, a nawet od pozbawionych płci nośników – mediów! Przekaz jest błyskawiczny. Jak rozważnie zaznacza to,
krytykowana przez wielu, Susan Blackmore:
Należy pamiętać, że choć zarówno geny, jak i memy są replikatorami, pod każdym innym
względem różnią się od siebie. Nie musimy, i nie powinniśmy, spodziewać się, że wszystkie
pojęcia z ewolucji biologicznej dadzą się gładko przenieść na ewolucję memetyczną. Gdy o
tym zapominamy, natrafiamy na problem...24
Problem ten, niewątpliwie, dotyczy części memetyków, ale w większości – co ważne –
mimo częstego popełniania grzechu utożsamienia memów z genami na poziomie ich własności i reakcji adaptacyjnych, nie mówią oni o „dziedziczeniu”, ale o z a r a ż e n i u,
odpowiadającemu właśnie transferowi poziomemu. Interesujące jest, iż Popper, powołując
się na koncepcje Jamesa Marka Baldwina (1896), Lloyda Morgana, ale także teorie Erwina
Schroödingera, również broni doboru darwinowskiego pozorującego lamarckizm, jako zasadnej wizji wyjaśniającej ewolucyjną funkcję aktywności pojedynczego organizmu. Jego zdaniem każda indywidualna inicjatywa, na przykład skłonność do nowego rodzaju pożywienia,
pęd poznawczy zwierzęcia, niechęć czy upodobanie do nowej niszy ekologicznej ma twórcze i często rewolucyjne następstwa oraz wpływ na filogenetyczny rozwój genetyczny. Ta
symulacja lamarckowskiej ewolucji, jak dowodzi w Wiedzy obiektywnej, może służyć za dobre wyjaśnienie pozornej teleologiczności ewolucji, a już na pewno odpowiada procesom
doboru w świecie idei, przywracając poniekąd znaczące miejsce kreatywności podmiotu.
Tak rozumiany lamarckizm (obecny także w rozważaniach Gabory), wspiera Pinkerowską koncepcję ludzkiej ewolucji jako zemsty kujonów i w tym kontekście zdumiewająca jest wręcz niechęć tego ostatniego do uznania „efektu Baldwina” za przekonujący argument wzmacniania genetycznej odrębności Homo sapiens s. W istocie, przyjęcie
hipotezy lamarckowskiej para-dziedziczności, a więc koncepcji adaptacjonizmu ludzkiego jako „intencjonalnej” (przyczynowej) kreatywności przystosowawczej żywych organizmów rozwiązujących problemy i wywierającej wpływ na filogenezę, przekonująco
wyjaśnia genezę pierwotnych memów – wprawiających w ruch maszynerię umysłu idei
dotyczących przetrwania i przystosowania (z czym zgadza się przecież Pinker, jak i inne
autorytety psychologii ewolucyjnej – Leda Cosmides czy Jerome Barkow) nie przecząc
teorii ewolucji idei na wzór Popperowski (lamarckowski).
Memetyczna etiologia idei, zwłaszcza w tym jej nurcie, który bezpośrednio
podejmuje zagadnienia narodzin ideosfery (Blackmore, Drexler, Gabora, Brodie), mogłaby się bez protestu podpisać pod wyłuszczonym w How the Mind Works przekonaniem Pinkera, że:
Umysł jest neuronowym komputerem, wyposażonym przez dobór naturalny w kombinatoryczne algorytmy do przyczynowego i probabilistycznego rozumowania o roślinach,
zwierzętach, przedmiotach i ludziach. Wprawiają go w ruch stany celowe, które służyły
24
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biologicznemu przystosowaniu w środowisku przodków, takie jak żywność, seks, bezpieczeństwo, rodzicielstwo, przyjaźń, status i wiedza25.
Czy nie tłumaczy to narodzin ideosfery?
Analogiczne wyjaśnienia funkcji umysłu i rozwoju zdolności memetycznych prezentuje Richard Brodie, gdy dowodzi, że pierwotnym przeznaczeniem mózgu było
wspieranie przeżycia i rozmnażania się. Tak samo twierdzą inni26. W walce o przetrwanie większe szanse mieli ci, którzy sprawniej odbierali i przetwarzali informacje o
zagrożeniu, zdrowym pokarmie, obecności osobnika gotowego do reprodukcji, ci którzy
sprawniej komunikowali się ze sobą. Zamiast zdobywać samodzielnie i na własny rachunek wiedzę o tym, co najważniejsze, jacyś przedstawiciele hominidów, pokonawszy trud koncentracji uwagi, poczęli obserwować swych towarzyszy i wyciągać wnioski z efektów ich działań. Zwłaszcza tych dotyczących czułych punktów biologicznego
przetrwania – właśnie zagrożenia, pożywienia i seksu.
Gabora uzupełnia tę teorię o koncepcję samoreplikującej się myśli utrwalonej w pamięci, prowokowanej (pobudzanej) i ukierunkowywanej przez bodźce zewnętrzne do kolejnych
replikacji, nastawionych na eksploatację niszy poznawczej poprzez uczenie się i kreację, chociaż, gdyby być w zgodzie z tezami Vareli, pierwszą myślą, powstałą wskutek działania praw
autopoiesis, powinna być raczej jakaś „myśl myśli”, typu: „oto ja – myśl, różna od czegokolwiek
innego poza mną” niż pra-mem: „matka”, jak sugeruje autorka MemeStreams.
Psychologia ewolucyjna, idąc drogą inżynierii odwrotnej, zakłada adaptacyjny charakter
(funkcję) głównych części umysłu – dobrze zaprojektowanej przez dobór uniwersalnej konstrukcji, wspierającej reprodukcję. Dlaczego, jako taki, umysł nie miałby wspierać także reprodukcji myśli, a jedynie reprodukcję gatunku? Na to pytanie Pinker jednak nie odpowiada.
Natomiast przywołany tu niejednokrotnie Daniel Dennett, formułuje wręcz hipotezę, iż geny w rezultacie ewolucji mogły nawet wyposażyć mózg w wewnętrzne modele
budowy świata, tak aby możliwym stało się wyobrażanie przyczyn i skutków. Nie oznacza
to dla niego jednak, że wiedza jest wrodzona. Pinker, rozważający zagadnienie owych
modeli – modułów, wskazuje, iż częściowo dzielimy je z innymi naczelnymi (szympansy),
ale też stale podlegają one modyfikacji dzięki uczeniu się i specyficznym właściwościom
ludzkiej myśli opartej na kombinatoryce (łączeniu się prostych części) oraz rekursywności
(wstawianiu jednych części w drugie), czego brakuje szympansom. W dyskusji nad dziedzicznością wiedzy ten zwolennik istnienia instynktu językowego stoi na stanowisku, że:
Odziedziczyliśmy bloczek formularzy, na których zapisane są najważniejsze cechy dla
kontaktu obiektów z siłami i innych następstw warunków życia człowieka, takich, jak bójki,
żywność i zdrowie. Wymazując pierwotną treść i wypełniając puste rubryki nowymi symbolami, możemy przystosować nasze dziedziczone formularze do bardziej zawiłych dziedzin. Niektóre z tych przeróbek, które mogły się dokonać w trakcie naszej ewolucji, dały
nam, dzięki formularzom przeznaczonym początkowo na potrzeby intuicyjnej fizyki, podstawowe kategorie umysłowe, takie jak własność, czas i wola. Inne przeróbki następują w
trakcie naszego życia, w miarę jak borykamy się z nowymi dziedzinami wiedzy27.
Ten sam fenomen ludzkiej natury Edward O.Wilson wyjaśnia, odwołując się do koncepcji reguł epigenetycznych.
Czy ze stwierdzeń tych wynika, iż nowe idee, wypierając stare, wciąż trafiają w
naszych umysłach na podatny grunt, że z jednych można budować inne, wciąż odwołując się do konkretnych myśli – starych formularzy?
25

S. Pinker, Jak działa... op. cit., s. 566
Ale na przykład Geofrey Miller, autor koncepcji mating mind przeczy tym tezom, argumentując, iż inteligencja jest
efektem doboru płciowego, a nie adaptacja poznawczą powstałą w wyniku działania doboru naturalnego, z czego wyniknąć
może jeszcze inna teoria ideosfery, na razie nie dostrzeżona przez memetykę. Zob. G. Miller, Umysł w zalotach. Jak wybory
seksualne kształtowały naturę człowieka, przeł. M. Koraszewska, Rebis, Poznań 2004.
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S. Pinker, Jak działa... op. cit., s.388
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Czy z racji wspólnego genotypu mitochondrialnej Ewy nie możemy zakładać, że
jednak dziedziczymy także jakieś pierwotne memy?
Współczesna neurobiologia i nauki poznawcze zrezygnowały już zdecydowanie z
tezy o ludzkim umyśle pojmowanym jako tabula rasa. Przychodząc na świat dzięki kopiowaniu się informacji gatunkowej, dysponujemy według nich zdolnością do nabywania informacji z teraźniejszości społecznej, jesteśmy bowiem organizmami informacjożernymi,
cierpimy na głód epistemiczny, wciąż wykorzystując środowisko do jego zaspokajania.
Bazujemy przy tym jednak na pewnych instynktach, przetworzonych przez nasze mózgi w
synaptyczne układy i sprzężenia. Jeżeli temu biologicznemu aparatowi potrzebne były i
przydatne w przetrwaniu jakieś formularze wypełnione symbolami, dlaczego nie możemy
zakładać, że dziedziczyły się one na drodze selekcji, zmienności i reprodukcji?
Eric Drexler, skoncentrowany na badaniu praw funkcjonowania molekularnych
maszyn tworzenia, jednoznacznie przyjmuje, że tak samo, jak ewoluują modele i bazowe standardy poznawcze, tak ewoluują również cele. To, co z punktu widzenia owych
modeli bazowych przynosi pożytek, staje się celem samym w sobie. W miarę, jak myśli i
mentalne modele ukierunkowują (selekcjonują) kolejne czynności i myśli, celem staje się
precyzja i odpowiedniość samego myślenia, co – w przeświadczeniu Drexlera – wiedzie
ku swoistemu upodobaniu dla wiedzy, właściwemu właśnie gatunkowi ludzkiemu. Tak
więc ewolucja celów przesuwa struktury myślowe człowieka w stronę kontroli własnych myśli (świadomość!), co zachodzi także na drodze kopiowania, mutacji i selekcji –
pozostawiania przy życiu, w dosłownym znaczeniu, przydatnych i odrzucania zbytecznych elementów wiedzy.
Damasio, w pełni świadom, iż kultura, nie będąc tworem jednostki, ale zbiorowości, nie daje się zredukować do mechanizmów biologicznych, stwierdza również:
Choć owe konwencje i reguły [kulturowe – DWZ] mogły być przekazywane z pokolenia
na pokolenie jedynie przez edukację indywidualną i społeczną, to podejrzewam, iż neuronowe reprezentacje tego rodzaju wiedzy, jak i sposobów jej stosowania, są nierozerwalnie
powiązane z neuronowymi reprezentacjami wrodzonych procesów regulacji biologicznej.[...]
Naturalnie powiązania te to połączenia neuronowe28.
Wracamy więc, poniekąd, do punktu wyjścia w dyskusji, czy memy dadzą się zobaczyć pod mikroskopem i czy – w jakimś stopniu – nie są jednak dziedziczone drogą płciową?
Nasze umysły osiągnęły zdolność wykonywania operacji na formularzach i treściach
za pomocą symboli dzięki temu, iż nasi najodleglejsi przodkowie – wirusy i bakterie –
objawiali nakierowanie informacyjne. To ono stało się podstawą całej ludzkiej kultury. W
tym względzie nauki przyrodnicze i biologicznie zorientowani filozofowie (od Poppera
do Denneta) oraz logicy (Devlin) i neurobiolodzy wydają się być zgodni. Jesteśmy i myślimy, a myślimy tylko w tym stopniu, w jakim jesteśmy, gdyż myślenie opiera się w istocie na
funkcjonowaniu struktur bytu - dowodzi jeden z najwybitniejszych współcześnie badaczy
świadomości, Antonio Damasio29.
Ideosfera w swej ontologii jest więc tak samo materialna, jak Świat 1; jest „bitem z
bytu”, jak dowodzą Stewart i Cohen30, ale:
U Shakespeare’a memy staja się sztuką [....] Potęga opowieści. Nie wychodźcie bez niej
z domu. I nigdy, ale to nigdy nie popełniajcie błędu, jakim jest jej niedocenianie31.
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TOMASZ KOZŁOWSKI
WSPÓŁCZESNE MEDJA. MIĘDZY NAŁOGIEM A NAMYSŁEM.
CZY DO UCZESTNICTWA W DZISIEJSZEJ ROZRYWCE POTRZEBNA JEST
SAMOŚWIADOMOŚĆ?
WSTĘP I KILKA SŁÓW O ROLI JA

Memetyka, czyli replikatorowa teoria kultury1 dokonała w łonie nauk humanistycznych znacznego przełomu. W olbrzymim skrócie, wraz z pojawieniem się pojęcia memu zmienił się sposób postrzegania człowieka jako twórcy kultury. Nauki społeczno-humanistyczne (takie jak socjologia czy antropologia kulturowa) cechują się
jednak pod tym względem szczególnym konserwatyzmem. Za pewnik przyjmowane
są twierdzenia, w których to kultura jest w całości rezultatem działalności człowieka,
podczas gdy pojęcie memu praktycznie nie występuje, a nawet jeśli, traktuje się je
niejako z obawą, a przynajmniej z pobłażaniem.
Powody takiej rezerwy i zachowawczej postawy nietrudno nazwać: memetyka
niejako detronizuje człowieka, odmawia mu monopolu na rolę twórcy kultury. Człowiek jako ów twórca jest aksjomatem nauk humanistycznych (dalej NH). Żaden szanujący się humanista nie będzie owej tezy kwestionować, a co dopiero bezczelnie jej
negować. Konsekwencje podejścia, za jakim optuje memetyka (że jedynym obecnie
twórcą kultury jest ślepa selekcja najlepiej przystosowanych memów), są dla NH katastrofalne. Oznacza to bowiem, że kultura, jaką szczyci się Homo sapiens sapiens, i której istoty zgłębianie nauki stawiają sobie za cel, jest budowana przez bezwzględne,
ślepe i bezrefleksyjne mechanizmy, te same, które z grona mikrobów wyłaniają najbardziej śmiercionośnego wirusa2; że omawiając treść kultury z powodzeniem można zrezygnować z tego, kto ją tworzy (a raczej już tylko – korzysta): z człowieka.
„Niebezpieczeństwa”, które przynosi memetyka nie obalają tylko jednego
aksjomatu NH. Pod ich naporem zdaje się padać również drugi aksjomat, który
stwierdza, że człowiek jest podmiotem samoświadomym (o czym będzie mowa w
dalszej części pracy). W pył obraca się również trzeci aksjomat, który za pewnik
przyjmuje aktywną rolę samoświadomości w kierowaniu zachowaniem podmiotu –
zamiast tego memetyka usiłuje nas przekonać, że zachowaniem naszym w dużej
mierze kierują pleniące się w nas pasożyty umysłów. Za sprawą memetyki cała
nauka o kulturze zostaje brutalnie (i nie bez ofiar) zredukowana do opisu działania
„Dawkinsowskiego ślepego zegarmistrza”. Kultura za sprawą nowej nauki jest już
tylko polem walki, w pełni samodzielnym i niezwykle dynamicznym, nie oglądającym się na człowieka i wykorzystującym go. W zasadzie ową rewolucję można
streścić w jednym zdaniu: wcześniej – człowiek to aktywny twórca kultury, teraz –
nic więcej jak tylko bierny nosiciel.
Mój tekst będzie próbą zmierzenia się z pewnym problemem, próbą zarysowania
jego granic, zwrócenia nań naszej uwagi: czy dzisiejsze media oraz rozrywka, którą serwują, rzeczywiście nie potrzebują już samoświadomego podmiotu? Czy podczas ogląda1
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nia telewizji i surfowania po internecie „ja” ma o wiele mniejszą rolę do spełnienia, niż się
posiadaczom „ja” powszechnie wydaje? Moja praca będzie jedynie próbą odpowiedzi na
to pytanie, nie ukrywam, że odpowiedzi twierdzącej. Postaram się wskazać tylko kilka,
ale za to istotnych według mnie szczegółów dzisiejszego przekazu medialnego, które
mogą o tym świadczyć. Zanim jednak dotrzemy do meritum sprawy, postarajmy się
prześledzić relację pomiędzy memami a ludźmi, spójnie przedstawioną przez brytyjską
badaczkę, Susan Blackmore.
Jak argumentuje Susan Blackmore, memy, aby zacząć się upowszechniać, potrzebowały człowieka i jego wynalazczości tylko na początku3. Nie byłoby przecież
memów, gdyby nie przyrodzona człowiekowi, genetycznie zakodowana zdolność do
myślenia symbolicznego4.
Nie sposób wyobrazić sobie kultury w oderwaniu od symbolu. Gdyby chcieć
podać jej najbardziej zwięzłą definicję, kultura jest zbiorem zachowań upowszechnianych przez naśladownictwo, nie zaś – jak wiadomo – poprzez dziedzictwo genetyczne. Naśladownictwo w tym rozumieniu należy jednak oddzielić wyraźną kreską od
procesu, który nazwać możemy „społecznym uczeniem się”, a więc nabywaniem pewnej
umiejętności dzięki obserwacji innych osobników swojego gatunku, która to obserwacja prowadzi li tylko do uaktywnienia zakodowanego genetycznie mechanizmu. Ptaki
dzięki społecznemu uczeniu się prawidłowo przyswajają umiejętność śpiewu. Choć
śpiew ich, również w ramach jednego gatunku, może różnić się ze względu na obszar
występowania, co daje powody by interpretować ich zachowania w kategoriach zachowań kulturowych, to jednak nie są zdolne do naśladownictwa sposobów śpiewu
innych ptaków5. Wzorzec raz przyswojony pozostaje niejako wdrukowany w ptasi
umysł, który był na przyswojenie takiegoż wzorca naturalnie przygotowany.
Naśladownictwo z kolei opiera się na o wiele bardziej subtelnych mechanizmach. Aby coś naśladować, trzeba wiedzieć, co jest istotą obserwowanej czynności. Aby, przykładowo, naśladować jedzenie bułki, nie trzeba chwytać jej zawsze w
taki sam sposób, jest to nieistotny szczegół. Istotnym jest, aby ją po prostu chwycić.
Aby naśladować ruch skrzydeł ptaka nie wystarczy samo machanie rękami – można
przecież machać nimi przed sobą, aby jednak obserwator zorientował się, że chodzi
o ruch skrzydeł trzeba jeszcze ów ruch odpowiednio zorientować względem tułowia. Trzeba wiedzieć, kiedy dana czynność jest rozpoczęta, a kiedy zakończona; zdawać sobie sprawę, do czego prowadzi, aby móc ją adekwatnie stosować. Słowem,
aby umiejętnie naśladować, potrzebny jest świadomy zamysł, albowiem tylko świadomość umożliwia tak dokładne i wyszukane skupienie się na szczegółach danej czynność, przeinterpretowanie jej w kategoriach intencjonalności i uchwycenie jej sensu,
w tym również – jak jawi się ona z punktu widzenia wykonującego ją właśnie podmiotu6. To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby naśladowca nie był w stanie stworzyć
w umyśle symbolicznej reprezentacji wykonywanej czynności, jej „typu idealnego”,
3
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który w codziennym życiu stosowany jest w różny sposób i w różnych kontekstach.
Dzięki temu możliwe jest zarówno poprawne rozumienie działań innego, jak i adekwatne odpowiedź na te działania. Ten krótki wywód miał za zadanie udowodnienie
i tak dość oczywistej tezy, że u podstaw kultury leżą zdolności do naśladownictwa i
myślenia symbolicznego.
A zatem, możemy wnioskować, że początki memów leżą w umysłowej konstytucji gatunku. Mem jest cząsteczką idei, jest pewnym symbolem, jest znaczeniem7, idee
zaś są wytworem umysłu, a symbole i znaczenia są świadomie nadawane. Sytuacja, w
której te warunki nie są spełnione – jest nieprawdopodobieństwem.
Susan Blackmore prowadzi jednak swój wywód dalej. Memetyczna selekcja
potrzebowała człowieka tylko na początku. Wtedy to bowiem świat memów pozostawał związany ze światem genów i oba te światy nawzajem się warunkowały. Zdolność do wytwarzania memów lub jej brak decydował o życiu lub śmierci osobnika w
grupie społecznej. „Mem łuku” w dużym stopniu przyczyniał się do zwiększenia wartości przystosowawczej posługującego się tą bronią. To wtedy właśnie selekcja memów w dużym stopniu kierowana była przez człowieka. Później jednak, kiedy to
człowiek nauczył się skuteczniej kierować światem natury i podporządkowywać sobie rządzące nim prawa i de facto, kiedy już jego przeżycie nie zależało od czyhających na niego drapieżników, memy zaczęły coraz bardziej napinać genetyczną smycz,
aż wreszcie doprowadziły do zerwania jej i tym sposobem, ich samodzielna ewolucja
stała się faktem. Dziś, aby mem skutecznie się upowszechnił, nie musi już być przydatny w polowaniach, płodzeniu dzieci, uprawie roli, zbieraniu korzonków czy łowieniu ryb. Czytanie książek, czy dodawanie do potraw bazylii, nie decyduje o naszym życiu w sensie czysto darwinowskim, jest natomiast zwykłym, bardziej lub mniej
pożytecznym zwyczajem, który na zasadzie naśladownictwa upowszechnia się i jest
przekazywany innym członkom zbiorowości.
Blackmore dowodzi, że w dzisiejszych czasach żyjemy w świecie dwóch selekcji: selekcji genetycznej i selekcji memetycznej, przy czym nie do końca pewnym jest,
czy oba te światy utrzymują ze sobą jakieś związki, a przynajmniej jak ścisłe te związki
są w istocie8. Jedną z niebywałych konsekwencji takiego podejścia, czyli utrzymywania, że człowiek (zarówno jego budowa biologiczna, jak i zdolności stricte umysłowe)
jest rezultatem współwystępowania genów i memów, byłoby twierdzenie, że cecha, z
której ludzie uczynili dogmat człowieczeństwa, nasze poczucie ja, niekoniecznie jest
wytworem ewolucji biologicznej, ale że może być tworem wykreowanym dla potrzeb
memu, a nie samego człowieka.
Jeżeli do wyjaśniania fenomenu ja zaprząc psychologię ewolucyjną i neurobiologię (dwa bodaj najpotężniejsze instrumenty współczesnej neuroscience), szybko okaże się, że:
1) psychologia ewolucyjna napotyka na niesłychane problemy przy próbach odpowiedzi na pytanie, w jakiż to sposób poczucie ja pomagało w przeżyciu, skoro reszta
świata ożywionego doskonale sobie bez niego radzi9;
2) neurobiologia, z kolei, nie potrafi na razie znaleźć reprezentacji czy też konkretnego miejsca występowania ja w ludzkim mózgu, a wszystkie wyjaśnienia, jakich
zdolna jest udzielić, sprowadzają się do trywialnego stwierdzenia, że najwyraźniej poczucie ja jest rozmytym w całym mózgu rezultatem odbierania bodźców, bez konkret7
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nego umiejscowienia!10 Sam opis działania mózgu pozostaje kompletny bez konieczności
odwoływania się do świadomych procesów decyzyjnych.
Nie wiadomo zatem, który „samolubny gen” korzystałby, wyposażając organizm
w samoświadomość; nie jest również jasne, czy jest ona immanentną cechą ludzkiego
umysłu, a przynajmniej co sprawia, że za taką cechę możemy ją uznać. Jeżeli zatem
przyjmiemy, że człowiek (w tym również jego umysł), jako twórca kultury jest rezultatem selekcji genetycznej i memetycznej, być może na ludzkie ja należy spojrzeć nie jako
na efekt naszej konstrukcji biologicznej, ale jako na nabywany przez umysł, wyjątkowo
uporczywy mem: wirus o nazwie ja, który zadziwiająco dobrze czuje się w naszych
umysłach i z którym również nasze umysły czują się niesłychanie komfortowo (pomijając
może niektóre wnioski płynące z refleksji filozoficznych nad sensem życia). Tezie tej
można przeciwstawić dość poważny argument z pogranicza psychologii poznawczej i
rozwojowej, który mówi, że typowe dla człowieka poczucie ja pojawiać się może w
przybliżonym wieku u wszystkich ludzi. Nie można przecież podać przykładów ludów u
których ja wykształcane jest dopiero u osobników dorosłych. O pojawianiu się ja, w
największym skrócie, mówić możemy w przypadku dzieci w wieku 3-4 lat. Pytanie jednak, czy jest to tylko konsekwencja ich rozwoju umysłowego – pozostaje. Zwrócić bowiem należy uwagę, że wielu autorów, na przykład Michael Tomasello, podkreśla fakt,
że właśnie wtedy następuje u dziecka wzmożony rozwój języka11. A czyż język nie jest
medium memów? A zatem samoświadomość może być tak samo rezultatem odpowiednich struktur neuronalnych, jak i działania memów. Jeżeli przyjmiemy drugi wariant, pojawia się pytanie, które, przyjmując zasady selekcji memetycznej, jest nie do pominięcia:
w jaki sposób ja pomaga przetrwać memom?
Autorka Maszyny memowej twierdzi, że ja jest zdolnością, która w olbrzymim stopniu ułatwia przetrwanie memom z tego powodu, że przekształca memy w osobistą opinię. Na poparcie swoich słów przytacza argument, zgodnie z którym o wiele łatwiej
zapamiętać coś wtedy, jeżeli ma się o tym wyrobione zdanie. A zatem, muzyka Bacha,
rzecz jasna, zapadnie nam w mózgi, jeżeli dokładnie przyswoimy sobie zasady polifonii,
prowadzenia linii melodycznej w dobie Baroku, tajniki kontrapunktu czy fugi itp. Jednak
ta sama muzyka utkwi nam w pamięci o wiele szybciej i łatwiej, jeżeli po prostu stwierdzimy, że się nam podoba albo nie podoba. NAM. MNIE. JA lubię muzykę Bacha. Innymi
słowy, wywód Blackmore sprowadza się do twierdzenia, że ja jest tylko złudzeniem
wywołanym przez memy dla ich własnej reprodukcyjnej korzyści – pomaga w ich przyswajaniu, pamiętaniu i rozpowszechnianiu.
Po głębszej analizie roli ja w życiu człowieka można dojść do wniosku, że ja zabiera głos zasadniczo w dwóch sytuacjach: pierwsza to ta, w której ustosunkowujemy się
do czegoś, druga zaś to moment kontaktu społecznego (konkretnie – komunikacji).
Zwróćmy teraz uwagę na to, że obie z wymienionych sytuacji są niezbędne, a przynajmniej bardzo pomocne, właśnie przy upowszechnianiu memów! Czy jest to jedynie przypadek? Mem zostaje łatwiej przyjęty, jeżeli wytworzy w nas poczucie ja (przyczyni się do
powstania opinii, wejdzie w skład pamięci autobiograficznej itd.), a najłatwiej rozpowszechnia się go spotykając drugiego człowieka.
10
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CZY WSZYSTKIE MEMY POTRZEBUJĄ JA?

Po nakreśleniu memetycznej koncepcji ja, przyjrzyjmy się, jakie konsekwencje mogą z niej wypływać przy próbach opisu kształtu dzisiejszej rozrywki. Obserwacja mediów (czyli niewyczerpanego źródła memów) w dzisiejszej postaci pozwala, jak sądzę, przypuszczać, że ja, jako doskonały wynalazek memów przyczyniający się do ich trwania, zaczyna powoli tracić na znaczeniu. Można nawet wysunąć śmiałą tezę, że, w przypadku mediów, większe znaczenie od świadomej refleksji nad przekazem zyskuje bezrefleksyjne i nieświadome, niemal behawiorystyczne
warunkowanie. Kto wie, czy w dzisiejszych czasach większy sukces w zawirusowywaniu pamięci odgrywa nie namysł, ale nałóg, nie rozmyślanie nad memem, ale
uzależnienie od niego, nie opinia na jego temat, a raczej zwykła habituacja? Zostawmy jednak wnioski na koniec.
Skupmy się na chwilę nad kształtem TVP przed rokiem 1989. Na początku,
jeszcze na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, program zwykł startować
głębokim popołudniem, kończył wieczorem. W soboty i niedziele wyjątkowo rozpoczynał się rano, zwykle programem dla dzieci. W dni powszednie dominował Dziennik TV, Wieczorynka, „Kobra” i „Kabaret starszych panów”. Z biegiem czasu przyszedł czas na pierwsze seriale, takie jak „Stawka większa niż życie” czy „Czterej
pancerni i pies”. Nie ulega wątpliwości, że ówczesna telewizja różniła się w olbrzymim stopniu od dzisiejszej, przy czym pragnę zaznaczyć, że nie chodzi mi w tym
miejscu o brak koloru, jeden kanał, brak reklam, czy zerową „interaktywność”. Chodzi przede wszystkim o treść. Przypuszczam, że można wprost powiedzieć, że wówczas mniej było agresji, zdecydowanie mniej seksu i uciążliwych powtórek programów. Humor również stał na zupełnie innym poziomie. Wysublimowany dowcip
Przybory i Wasowskiego, pierwszych telewizyjnych produkcji i komedii, różni się
diametralnie od ordynarnych kawałów serwowanych przez dzisiejsze sitcomy.
Co prawda nie jestem krytykiem, ani nie roszczę sobie pretensji do przyznania mi takiego tytułu, ale chyba śmiało można rzec, że przez ostatnie 15-20 lat
jakość przekazu serwowanego przez telewizję bardzo się obniżyła. Inaczej: zmieniła, lub jeszcze inaczej – zbrutalizowała. Jak można by tłumaczyć podobny stan
rzeczy? W jednym ze swych tekstów pt. „Popnatura i masowa nuda” starałem się
udowodnić tezę, że wszelka rozrywka, a przynajmniej jej lwia część funkcjonuje
dzięki aktywowaniu uśpionych przez cywilizację mechanizmów stanowiących część
naszego wyposażenia mentalnego 12. Homo sapiens sapiens jest gatunkiem naczelnych, który wyewoluował i jest świetnie przystosowany do środowiska afrykańskiej sawanny. Według psychologii ewolucyjnej nasz mózg zaprojektowany jest do
przeżycia właśnie w tych warunkach, najlepiej sprawdza się w niewielkich, koczowniczych grupach łowców-zbieraczy, nie zaś w wielomilionowych, osiadłych społeczeństwach Zachodu 13.
Wynika z tego, że istota ludzka żyjąca w XXI wiecznej metropolii nie żyje w
warunkach dla niej naturalnych. W związku z tym, nie może ona w pełni odpowiadać
za zachowania, które są jej wytworem, tak jak nie mogą za nie odpowiadać wychowywane w niewoli zwierzęta. Etolog Desmond Morris uważa, że w tym wypadku analogia jest pełna, że pomiędzy ludźmi w miastach a zwierzętami w ZOO nie ma praktycz12
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nie żadnej różnicy. Umysły jednych i drugich przystosowane są do życia w zupełnie innych
warunkach, a zatem siłą rzeczy muszą funkcjonować na całkiem innych zasadach14.
Życie w społeczeństwie wymaga od człowieka pewnych poświęceń. Cywilizacja
to etap w historii społeczeństwa, które nie tylko posiada kulturę, prowadzi osiadły tryb
życia, ale również odkryło pismo i spisało przy jego pomocy prawo. A prawo nie tylko
zezwala. Prawo przede wszystkim zabrania. A skoro zabrania, oznacza to, że nie można
robić wszystkiego, na co przychodzi nam ochota. A ochota nieraz przychodzi na to,
czego domaga się od nas nasza natura. Nie wolno się bić, zabijać, okradać, zdradzać itd.
Trzeba się od tego powstrzymywać. A zatem, mechanizmy umysłowe, które nakłaniają
nas do zakazanych czynności, pozostają nie usatysfakcjonowane.
Sądzę, że w dużej mierze rozrywka powołana jest właśnie w celu usatysfakcjonowania niezaspokojonych mechanizmów. W wielu formach rozrywki dostrzec można
dążenie do „włączania” w naszej naturze tego, co wyłączyła w niej kultura i zasady współżycia społecznego. Świat rozrywki we współczesnym świecie jest swego rodzaju kompromisem, rekompensatą za bariery stawiane istocie ludzkiej przez społeczeństwo, w
którym zmuszona jest funkcjonować. Owo „aktywowane uśpionych mechanizmów” ma
jednak charakter czysto zrytualizowany i całkowicie bezpieczny, a więc pierwotny cel
zostaje zastąpiony celem wtórnym – chęcią dobrego zabawienia się. Na przykład leżąca
u podstaw organizacji grupy łowiecko-zbierackiej potrzeba rywalizacji, która wcześniej
decydowała o miejscu zajmowanym przez osobnika w grupie, dzisiaj, kiedy miejsce w
społeczności jest człowiekowi przypisywane często jeszcze przed narodzeniem, a perspektywa awansu nie zależy od tego, czy spuścimy lanie szefowi, realizowana jest masowo w zrytualizowany i niegroźny sposób: przez teleturniej i sport. Zarówno uczestniczenie w takich wydarzeniach, jak i bierne przyglądanie się im dostarczają nam tajemniczego dreszczu pierwotnej ekscytacji. Po jednej i po drugiej stronie szklanego ekranu
adrenalina nie pozostaje bez znaczenia.
Jeszcze ciekawszym sposobem walki z masową nudą, przy wykorzystaniu ewolucyjnego bagażu, są formy spędzania wolnego czasu, które z założenia mają przypominać,
choć odrobinę, niegdysiejszą „walkę o byt”. Coraz popularniejsza staje się agroturystyka. Lubianą formą wypoczynku tysięcy rodzin jest „powrót do natury”, niektórzy marzą
nawet o pozostawieniu ich w martwej głuszy, w nadgnitej chatce, ale z paleniskiem, by
choć przez chwilę posmakować „uroków” życia antenatów. W jeszcze bardziej przewrotny sposób z naturą pragną się godzić myśliwi, którzy, choć z dobrze zaopatrzoną
lodówką w domu, wolą hasać po borach i lasach za „rogacizną”. Mają prócz tego szereg
obrzędów, obyczajów łowieckich i, nie waham się użyć tego słowa, wierzeń. Na uwagę
zasługuje też sport ekstremalny. Chęć zmierzenia się z żywiołem i przynajmniej pozorne
ryzyko utraty życia – to jest to! Niebezpieczne spływy kajakowe, rajdy itp. (i ciągłe nimi
zainteresowanie) dobrze to obrazują
O podobnej sytuacji mówić możemy również w przypadku dyscypliny zwanej
paint-ballem, zapewniającej zdrową porcję bezpiecznego wyładowania agresji i poczucia
grupowej więzi ze sprzymierzeńcami z drużyny. Zalegalizowany, codzienny „wyścig szczurów”, również będący przejawem rywalizacji, najwyraźniej nie wystarcza. Wolny czas
zostaje często przeznaczany na symboliczną walkę wręcz z dosłowną eliminacją przeciwnika w starciu. O stopniu znudzenia w naszej kulturze najlepiej jednak świadczą nie
polowania i sporty ekstremalne, ale dyscypliny, które na prawdziwą próbę wystawiają
nasz instynktowny strach przed śmiercią – sporty spadochronowe, bungee-jumping i inne
tym podobne. Często również konsument z Zachodu ma ochotę na własnej skórze po14
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czuć oddech dzikiej przyrody, jej potęgę i grozę. Bez tego przedsiębiorstwa zajmujące
się organizacją samochodowych safari bez wątpienia splajtowałyby. Ale i na mniej zamożnych czyhają podobne atrakcje, oparte na pobudzaniu dokładnie tych samych instynktów. „Dreszczy dla ubogich” mogą dostarczać np. wagoniki do tunelu strachu w
wesołym miasteczku... Myślę, że za taki stan rzeczy odpowiadać może coraz mniejsza
liczba możliwości realizacji swych ewolucyjnie zaprogramowanych instynktów. Możliwe, że to właśnie z tego powodu doczekaliśmy się zbrutalizowania rozrywki i przekształcenia jej niekiedy w formy ekstremalne.
Wszystkie zwyczaje zabawowe, które przedstawiliśmy przed chwilą mogą aspirować do miana memu – każdą z tych czynności można naśladować, powielać i dyskutować o niej. Zapadają w pamięć, a zatem są memami. Pytanie jednak, czy, zgodnie z
poglądami Blackmore, rozprzestrzeniają się one tak dobrze z tego powodu, że człowiek
wyposażony jest w ja? Sądzę, że w wielu przypadkach dzisiejszej rozrywki, ja nie jest
potrzebne do zapewnienia wysokiej „łącznej memetycznej wartości przystosowawczej”.
Teleturnieje, paint-ball, fast-food, internet nie są tworami powoływanymi do życia po to,
by zajmować względem nich stanowisko lub żeby skłaniać do zadumy. Służą rozrywce, a
w tradycyjnym znaczeniu tego słowa polega ona przecież właśnie na oddaniu się robieniu czegoś bez konieczności zastanawiania się nad tym czymś. Robimy coś, ponieważ
sprawia to nam przyjemność. Jeżeli robimy coś, ponieważ skłania nas to do namysłu, nie
jest to już rozrywką w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, a przynajmniej nie jest to
rozrywka, która w dzisiejszych czasach jest lansowana przez media. Media muszą zajmować się tym, co się dobrze sprzedaje, a więc tym, co jest łatwo przyswajalne, zabawne i nie wymagające głębszego zastanowienia, ponieważ szkoda nań czasu antenowego.
Zanim jednak przystąpię do argumentacji na rzecz tezy o zanikaniu ja podczas percepcji
współczesnego przekazu medialnego, w celu uniknięcia dalszych nieporozumień, szybko nakreślę różnicę pomiędzy pojęciem świadomości i samoświadomości.
Samoświadomość, oprócz wyposażania podmiotu w pojęcie ja, charakteryzuje
się, między innymi tym, że posiada wolny dostęp do zasobów pamięci długotrwałej,
pozwala skupić się na małym szczególe otaczającego świata, a jednocześnie nie traci
obrazu całej sceny. Gerald Edelman15 dla podkreślenia różnicy między organizmami świadomymi i samoświadomymi przytacza metaforę reflektora. Organizmy świadome wiedzą, że świat jest. Widzą świat tak, jak oświetlający go snop światła, który pada na wybrany fragment, podczas gdy reszta bezpowrotnie umyka. Dlatego też, aby zorientować
się w otoczeniu, zmuszone są one do nieustannego przerzucaniu tegoż reflektora z miejsca
na miejsce. Podmiot samoświadomy pozbawiony jest tych braków. Potrafi skupić uwagę
na jednym szczególe, będąc jednocześnie świadom innego i znając jednocześnie swoje
miejsce w tym ogólnym układzie. Konsekwencje takiego stanu rzeczy dla podmiotów
nie-samoświadomych są różnorakie, te najbardziej istotne to: bierna, oparta na warunkowaniu nauka, skupienie na miejscu i chwili obecnej, a co za tym idzie – niezdolność do
abstrahowania, w tym, do myślenia symbolicznego (co z socjologicznego punktu widzenia owocuje niemożnością internalizacji norm i wartości).
Zobaczmy, czy skutki nieposiadania samoświadomości uwzględnione są przez dzisiejsze media. Mowa była o niezdolności podmiotów nie-samoświadomych do aktywnej
nauki. Przez aktywną naukę rozumiem przyswajanie pewnej wiedzy z jednoczesnym
rozumieniem jej istoty. Nauka bierna zaś to „powtarzanka” aż do skutku, czyli zwykłe,
behawiorystyczne warunkowanie. Sądzę, że dzisiejsza telewizja świetnie spełnia się jako
medium, które swych widzów warunkuje. Zwróćmy uwagę na liczbę powtórek. Po15
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wtórki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych cech dzisiejszej telewizji, zarówno publicznej, jak i prywatnej. W ciągu roku tylko na jednym kanale można zobaczyć kilka razy
ten sam film. Zaryzykowanie twierdzenia, że możemy ten sam film obejrzeć 2-3 razy w
roku nie jest chyba wielką przesadą. Jeszcze częściej (do kilku razy na tydzień) możemy
natknąć się na propozycje, co prawda nie identyczne same w sobie, ale o identycznej
formule. Za przykład posłużyć mogą teleturnieje. Jest co najmniej zastawiające, z jaką
lubością większość społeczeństwa oddaje się oglądaniu wybranych teleturniejów, których kolejne odcinki nie różnią się od poprzednich. Zasady się nie zmieniają, zmieniają
się tylko uczestnicy i wyniki. Powstaje zatem pytanie – po co oglądać ciągle to samo? Czy
podmiot samoświadomy nie powinien w tym miejscu „uruchomić zasobów pamięci” i
uświadomić sobie, że przecież już to widział, albo że przynajmniej łudząco przypomina
to, co widział wcześniej i że zazwyczaj nie wynikają z tego żadne spektakularne i nieoczekiwane rezultaty? Niestety, w większości przypadków się tak nie dzieje: widz dalej,
urzeczony, raczy się identycznymi bodźcami. Wie, czego może się spodziewać, jednak
nie poprzestaje na tym, musi się przekonać. Ernst Pöppel przytaczał przykład szczura,
który warunkował się sam16. Zwierzę przyciskało dźwignię, w tym momencie do mózgu
gryzonia, dzięki elektrodom, wędrował słaby impuls, wystarczający jednak do pobudzenia szczurzych ośrodków przyjemności. Rezultat zadziwił nawet samych badaczy: zwierzak całkowicie zapomniał o jedzeniu, piciu a nawet śnie – bez przerwy sam aplikował
sobie przyjemne bodźce, choćby nawet miał paść z wycieńczenia, nie mógł przestać.
Czy widz siedzący przed telewizorem oglądający łudząco podobne programy nie przypomina trochę naszego gryzonia? Myślę, że tak. Co prawda nie zapominamy o śnie,
jedzeniu i piciu, nie wiem jednak czego moglibyśmy się spodziewać, gdyby tylko bodziec
uczynić kilka razy silniejszym i przyjemniejszym. Dla równowagi można jedynie dodać,
że zatracając się w telewizyjnej ułudzie często zdarza się nam zapominać o innych rzeczach: o ważnym telefonie, czy o gotującej się wodzie. Można, jak mniemam, przypuszczać, że tego typu sytuacja obrazuje rozprzestrzenianie się memów przy zupełnym pominięciu ja. Mem nie stara się już skolonizować naszego umysłu wytwarzając w nas wrażenie ja i ustosunkowując nas do danego problemu. Dzięki telewizji memy zaczynają
stosować zupełnie inną taktykę, prostszą: uzależniają. Starają się w naszych umysłach
znaleźć te braki, które można wykorzystać. Niczym szczur dawkujący sobie niezliczoną
liczbę impulsów, widz musi dawkować sobie kilkaset odcinków jednej telenoweli, niechętnie akceptując jej ewentualny koniec (dziś zaobserwować możemy fascynację nie
tylko serialem, ale nawet „meta-serialem”, czyli serialem o kręceniu ulubionego serialu,
o jego kulisach). Powstają zatem kontynuacje, których jedynym celem jest zaspokojenie
wykreowanych przez memy potrzeb (klasyczne już wenezuelskie „tasiemce” różnią się
między sobą tylko tytułami). Potrzeby te, jeżeli nie są zaspokojone, potrafią człowieka
doprowadzić na skraj obłędu – pojawiająca się na horyzoncie możliwość pominięcia choćby
jednego odcinka wytwarza poczucie niepokoju, stresu, który trzeba rozładować, zaspokoić (i również tutaj jest miejsce dla zbawiennych powtórek). Czy nie tak właśnie wygląda typowe uzależnienie?
Dla wielu telewidzów, gdyby nie powtórki, sezon ogórkowy byłby prawdziwym
koszmarem. Okazuje się, że, z pewnością w przypadku telenoweli, na nic zdają się w
pełni racjonalne tłumaczenia, że od września serial wraca na antenę, wystarczy tylko
poczekać i dać wytchnąć aktorom i reszcie ekipy filmowej. Zauważyć warto w tym
momencie jeden fakt: oglądanie czegoś wbrew swej woli nie jest odosobnionym przypadkiem! Często spotykałem się z twierdzeniami w stylu: „wiem, to głupie, ale nic na to
16
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nie mogę poradzić, muszę obejrzeć i koniec”. Czy nie jest to ostateczny dowód przemawiający na korzyść twierdzenia, że ja nie odgrywa już istotnej roli w rozpowszechnianiu
memów? Memy rozpowszechniają się nie tylko mimo ja, rozpowszechniają się nawet
wbrew ja. Ja zdaje się czasem nawet nie akceptować pewnych memów, nie przepadamy
za pewną treścią, daną ideę uważamy za pustą, a jednak poddajemy się, mało tego, sami
mamy o to do siebie pretensję.
Jakkolwiek człowiek jest uzależniony, bardzo często potrafi przyznać, że jego nałóg jest czymś złym i że chciałby się od niego uwolnić, że on sam jest jego niewolnikiem
i że go nienawidzi. Sądzę, że nałóg jest dobrą analogią w przypadku telewizji i jej konsumenta w XXI wieku. Konsument doskonały to konsument uwarunkowany i bezwolny.
Brak potrzeby posługiwania się ja podczas oglądania telewizji widoczny jest również w zupełnie innych okolicznościach i sytuacjach. Wspomniałem wcześniej o reflektorowym postrzeganiu otoczenia przez istoty świadome (nie samoświadome!). Posługując się takim „reflektorem świadomości” organizm zmuszony jest do ciągłego przerzucania go z obiektu na obiekt, jeżeli chce być dobrze poinformowany o otoczeniu.
W filogenezie osobnika, którego wachlarz zachowań stawał się coraz bardziej rozłożysty i dla przeżycia którego duże znaczenie miało wiele środowiskowych zmiennych,
presja na wykształcenie świadomości mogła być zatem dość duża. Percepcję takich
zwierząt łatwo scharakteryzować, a nawet sobie wyobrazić. W umyśle zwierzęcia co
chwila pojawiają się coraz to nowe obiekty, przemykają przezeń, nie powiązane ze
sobą, wyrwane z kontekstu. Dopiero zwierzęta samoświadome zdolne są do uchwycenia szerszego kontekstu i całości sceny17. Większość świata ożywionego nie ma jednak takiej możliwości. Jakie są skutki tego stanu rzeczy? Zwierzę, które jest „tylko”
świadome, nie może być na przykład przez dłuższy czas skupione na jednym szczególe. Przyciąga jego uwagę to, co najbardziej zmienne, co najbardziej różnorodne, zróżnicowane, co niesie dużo informacji, od dużej ilości informacji zależy bowiem jego
przeżycie. Słowem, zwierzę bardziej zaciekawione będzie obrazem rodem z kalejdoskopu niż spokojnym błękitem nieba. I tym samym, jego uwaga zawsze szybciej będzie
kierowana na zewnątrz, niż do wewnątrz.
Myślę, że o podobnej sytuacji, czyli nastawieniu na odbiór jak najbardziej różnorodnych i zmieniających się bodźców możemy mówić nie tylko w przypadku większości
zwierząt, ale i ludzi. Zwłaszcza podczas oglądania reklam i poruszania się w internecie.
Zacznijmy jednak od zjawiska zappingu, czyli monotonnego przeskakiwania z kanału na
kanał przy pomocy pilota. Zapping jest codziennością wielu telewidzów. Zmęczony człowiek wraca z pracy (oczywiście równie dobrze można „zappować” i „na bezrobociu”, z
nudów), siada przed telewizorem i każdemu kanałowi poświęca kilkanaście sekund. Nic
nie potrafi przyciągnąć jego uwagi na dłużej. Wszystko, choćby i miało trwać kilka sekund, jest nudne i nieciekawe. Potrzeba zmiany, czegoś innego. Przypomina to właśnie
przerzucanie reflektora świadomości. Nie dokonuje się jednak ono przy pomocy ruchów głowy i oczu, ale przez wciskanie guzików pilota. Kanałów do „przezappowania”
zwykle jest kilkadziesiąt, spamiętać, co widziało się na którym, jest praktycznie niemożliwością – czy i ten fakt nie zbliża nas do zwierząt bez poczucia ja, które nie mają świadomego dostępu do magazynów pamięci? Nie potrafimy zdać dokładnej relacji z tego, co
zapamiętaliśmy z migających dziesiątek obrazów, a, jak pamiętamy, samoświadomość
charakteryzuje się tym właśnie, że ma dostęp do pamięci epizodycznej, który przejawia
się w możliwości zrelacjonowania tego, co się działo. Zapper tego nie potrafi, wie tylko,
że nie trafił na nic ciekawego.
17

Por. G.M. Edelman, op. cit., s. 155-172; A.R. Damasio, Tajemnica... op. cit., s. 143-180.
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Czymś, co de facto przypomina zapping, choć to zapping bez użycia pilota, jest
rzeczywistość reklamy. Przeciętna reklama trwa kilkanaście sekund, po niej następuje
następna. Reklamy, owszem, potrafią być bardzo uciążliwe, ale często i tak zdolni jesteśmy bez większych problemów obejrzeć cały blok, nie wspominając już o dzieciach,
które reklamy wprost uwielbiają. (Często nawet przełączają kanały z jednego na drugi
właśnie w poszukiwaniu reklam). Reklama ma mnóstwo kolorowych, poruszających się
szczegółów, jest chyba najmniej stabilną formą, na którą można natrafić w telewizji. Nawet kamera jest w ruchu. Dzięki temu uwaga może zostać do niej skutecznie przykuta;
reklama niesie ze sobą masę informacji, na które głodny umysł z łatwością się otwiera i
które z lubością chłonie. Te kilkanaście sekund wystarcza, by złośliwy mem reklamy
wessał się w nasz umysł. Skondensowana informacja, podana w krótkiej formie potrafi
bardzo skutecznie się nas uczepić i uporczywie dawać o sobie znać.
Wydaje się, że wyjątkowo podatna na tego typu zabiegi jest młodsza część
widowni, nie tylko dzieci, ale i młodzież. Programy, emitowane z myślą o nich, są
zwykle niezbyt długie (by nie nużyć) i roi się w nich od szczegółów. Kamieniem
milowym stała się tutaj, przynajmniej według mnie, stacja muzyczna 4FunTV, która
za dogmat obrała sobie, by ŻADEN program tam emitowany nie trwał dłużej niż
30 minut. Prawdę mówiąc, niewiele programów trwa tam dłużej niż choćby kwadrans, a niektóre kreskówki zamykają się w minucie. Mało tego, przez ekran w
jednej chwili przewija się wiele informacji, również w formie tekstu, przy czym
emitowany teledysk zajmuje często tylko część ekranu. Reszta zarezerwowana jest
dla danych o artyście, aktualności, a także dla ciągle zmieniających się wpisów z
forum dla internautów.
Pewną ilustracją może być tutaj także ewolucja formy teledysku, rzec można –
ikony naszych czasów. Początki teledysku również w Polsce nie były czymś nadzwyczajnym. Obraz był czarno-biały, dość monotonny, artysta przechadzał się na spokojnym tle
i ze stoickim spokojem odśpiewywał kolejne frazy. Jeżeli ten nad wyraz spokojny obraz
pokazywany był dajmy na to z dwóch, lub trzech kamer można by mówić o galopującym
tempie. I to wystarczało. I nagle, po półwieczu, okazuje się, że tamten teledysk w dzisiejszych mediach byłby nie do przełknięcia na poważnie. Nie bez sentymentu. Że jest śmiertelnie nudny. Dzisiaj dobry teledysk to dzieło kilkunastu rozpędzonych kamer, feerii barw,
migającego obrazu, hałasu i tańca. Reflektor świadomości przerzucany jest wtedy z jednego punktu na drugi, zmniejszone jest prawdopodobieństwo nudy. Czyż tego typu program nie stanowi prawdziwej powodzi memów? I czy rzeczywiście widza można wtedy
z czystym sumieniem określić mianem „samoświadomy”? (nie muszę chyba dodawać, że
podobnie rzecz się ma w czasie surfowania po cyberprzestrzeni. Portale internetowe
dosłownie zalewają nas horrendalną liczbą linków, ikon, obrazków, filmów, dźwięków i
tekstów. Przy okazji przedostania się do internetu jakiejś informacji, nawet na jednej
stronie możemy znaleźć do niej kilka linków.)
***
David Hume dość trafnie zauważył, że nawet przy najbardziej usilnych próbach
introspekcji i wyciszania umysłu nie udaje się przyłapać własnego ja, dociera się tylko do
pewnego pojedynczego wrażenia: ciepła, bólu, ciszy itd. Nie ma jednak uczucia ja18. Czy
zatem nie ma ja? Pewne światło na to pytanie rzuca prosty eksperyment myślowy: wystarczy spróbować skupić się na wszystkich bodźcach docierających do naszego umysłu,
tak, by jak najmniej nam umknęło. Rezultat? Ja powoli rozpływa się w powodzi dociera18

S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 340.
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jących do nas impulsów! Znika. Czy z analogiczną sytuacją nie mamy do czynienia właśnie w przypadku tak przeładowanych wszelaką informacją kanałów? Sądzę, że tak.
Niniejsze rozważania nie są próbą definitywnego rozstrzygnięcia tematu. Są one
jedynie próbą zadania kilku pytań, wskazania na określony problem, który, jak mniemam
wiąże się z coraz mniejszym wpływem autorefleksji na rozprzestrzenianie memów. Coraz mniejszym powodzeniem (przynajmniej w mediach) cieszą się długie, sprzyjające
rozmyślaniom i dyskusjom filmy (wcześniej niż przed północą nie sposób się nimi raczyć), coraz częściej zamiast tego i to w czasie najwyższej oglądalności, natrafić można
na gwałtowne filmy akcji, w których mnóstwo się dzieje i które namysłowi nie sprzyjają... Zanika czytanie książek. Ludzie coraz mniej chętnie siadają do lektury. Bawi nas to,
co chwilowe, doczesne, różnorodne, męczy to, co wymaga zastanowienia. Mem, który
odwołuje się do naszego ja, traci na wartości. Powoli zaczyna zyskiwać przewagę mem,
który nie angażuje ja, tylko wybiera drogę na skróty – instrumentalne uzależnienie. Nie
zastanawiamy się nad treścią przekazu (pierwsza z brzegu fabuła filmu sensacyjnego jest
bardzo schematyczna i bardzo zbliżona do innych z tego gatunku; chłoniemy ją bez najmniejszego namysłu). Czy nie o to chodzi memom? Z perspektywy memu najważniejsze
jest zasiedlić jak największą liczbę umysłów. Skoro dzisiejsza forma rozrywki jest tak
popularna, widocznie im się to udaje. Nie twierdzę, że to źle. Mam jednak wrażenie, że
dziś, bardziej niż kiedykolwiek, to właśnie widz stał się zabawką telewizji, a wydaje mi
się, że powinno być odwrotnie.

TEKSTY z ULICY nr 9 Zeszyt memetyczny
Katowice 2005; ISBN 83-87248-11-8
http://www.memetyka.us.edu.pl ISSN 2081–397 X

SEBASTIAN SKOLIK
EWOLUCJA PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ W KONCEPCJI MEMETYKI.
ROZCIĄGANIE SMYCZY

1. WPROWADZENIE

Jednym z problemów ujmowanych na pograniczu nauk społecznych i biologicznych jest kwestia koewolucji, czyli problem wzajemnych relacji między ewolucją kulturową i ewolucja biologiczną. Mimo że wielokrotnie nauki społeczne zapożyczały pojęcia
i koncepcje wypracowane na obszarze biologii, koncepcja ewolucji nie często traktowana była poważnie jako przydatna do opisu rozwoju społeczeństw. W tym artykule chciałbym zaprezentować możliwość zastosowania bazującej na teorii ewolucji koncepcji memetyki do badania przestrzeni zurbanizowanej, a właściwie w szerszym ujęciu przestrzeni społecznej. Koncepcje ewolucjonistyczne wykorzystywane były do tej pory do
badania np. orientacji przestrzennej1, jednak warto byłoby też przyjrzeć się ewolucji
form, sposobów kreowania przestrzeni.
W historii nauk społecznych zauważyć można cykliczne podejmowanie i odchodzenie od problemów ewolucji. Wcześniej tacy uczeni jak Herbert Spencer, Edward
Tylor czy przedstawiciele szkoły chicagowskiej, próbowali włączać dokonania ewolucjonistów działających na obszarze biologii do socjologii i antropologii. Dzisiaj zauważyć
można, że koncepcja ewolucji, po latach odrzucenia, znowu w naukach społecznych jest
eksploatowana. We wznowionym wydaniu Struktury teorii socjologicznej Jonathan J. Turner kończy część poświęconą teoriom ewolucyjnym w następujący sposób:
Człowiek ewoluował jak każde inne zwierze, toteż musimy na równi z innymi gatunkami
adaptować się do środowiska. Pojęcia czerpane z bioekologii mogą okazać się użyteczne w
coraz większym stopniu, jednak – co jest być może jeszcze ważniejsze – teorii socjologicznej potrzebne jest takie nastawienie intelektualne, które wymusi uznanie prostej prawdy,
że podstawowym problemem dla istot ludzkich i ich wytworów społeczno-kulturowych
pozostaje nadal dostosowanie i adaptacja do środowiska.2
Niniejszą pracę poświęcić chciałbym właśnie kwestii ewolucji owych wytworów społeczno-kulturowych człowieka, a dokładnie przestrzeni, która jest nośnikiem znaczeń.
2. ARCHETYPY I FORMY PRZESTRZENNE
W UJĘCIU STRUKTURALNYM I MEMETYCZNYM

Dla omówienia problemu ewolucji przestrzeni społecznych jako wytworów kulturowych przyjąłem, że formy przestrzenne wytwarzane przez człowieka mają charakter socjotypów, czyli są one wynikiem reakcji memów na środowisko. Socjotypy są wynikiem ekspresji memów, podobnie jak organizmy biologiczne są wynikiem ekspresji
genów. Biorąc pod uwagę, to iż pojęcie memu jest w różny sposób definiowane, przyją1

Wzmianki na ten temat można znaleźć np. w pracy Davida M. Bussa, Psychologia ewolucyjna, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s.74-75 i dalsze.
2
Jonathan J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 174
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łem że memy są replikatorami, a dokładniej informacjami zapisanymi w strukturach naszego mózgu. Jeżeli jednostką doboru w biologii jest gen3, a rywalizacja między genami
prowadzi w końcu do tworzenia się wyspecjalizowanych fenotypów (czyli organizmów i
przejawianych w świecie ożywionym zachowań tych organizmów, wynikających z podłoża
genetycznego), które są ich nośnikami, to w przypadku kultury jednostką doboru jest mem,
a jego nośnikami są wyspecjalizowane socjotypy, takie jak nakazy religijne, melodie, slogany itd.4 Przestrzeń miasta, przestrzeń Internetu, mieszkanie czy pozycja książkowa jest
więc wynikiem ekspresji memów zawartych w mózgu/mózgach jednostek ludzkich.
W chwili obecnej nie znamy wystarczająco struktury informacji kulturowej zapisanej w mózgu, czyli struktury memów. Znajdujemy się w sytuacji, w jakiej znajdowała się
XIX-wieczna biologia, póki Mendel nie odkrył praw dziedziczenia, co umożliwiło prowadzenie badań w dziedzinie genetyki. Potrzebne jest więc odkrycie dokładnych praw
dziedziczenia informacji kulturowej. Badanie ewolucji kulturowej czy społeczno-kulturowej mogłoby być możliwe poprzez badanie ewolucji socjotypów, podobnie jak badanie ewolucji biologicznej było możliwe poprzez analizę zmian cech fenotypowych przed
odkryciem struktury DNA.
W podejściu strukturalnym Claude Lévi-Staussa memy byłyby odpowiednikiem
struktur głębokich, natomiast socjotypy struktur powierzchniowych, danych w obserwacji bezpośrednio osobom badającym ewolucję kulturową.
Pojęcie to [ewolucji] nabiera pełnego sensu na terenie socjologii i historii, jednakże pod
warunkiem, że elementy, do których się ono odnosi, nie ujmowane są w terminach „kulturalistycznej” typologii korzystającej wyłącznie z modeli mechanicznych. Należałoby natomiast uchwycić te elementy na poziomie tak głębokim, by dawał on pewność, iż pozostaną
one identyczne bez względu na kontekst kulturowy, w jaki są uwikłane (jak geny będące
identycznymi elementami, zdolnymi występować w różnych kombinacjach (…) Trzeba móc
wreszcie dysponować długimi seriami statystycznymi.5
Koncepcja memetyki wydaje się odnosić właśnie do owych struktur głębokich, które nie
są dostępne bezpośredniemu doświadczeniu, lecz mogą one być wywnioskowane poprzez analizę zmian kulturowych, poprzez badanie ewolucji socjotypów. Podobnie zresztą
wczesne badania z zakresu genetyki odnosiły się do obserwacji ewolucji form fenotypowych w biologii, natomiast wnioski z tego typu badań odnosiły się do poziomu genów.6
Strukturalizm w ujęciu Lévi-Straussa był niezbyt doceniany na obszarze nauk społecznych, a niejednokrotnie niezbyt dokładnie interpretowany, np. Umberto Eco w Nieobecnej strukturze7 odnosząc się do jego koncepcji zakładał, że istnienie prastruktur prowadzi do paradoksów, gdyż analizował on znak, formę socjotypową, natomiast strukturalizm Lévi-Straussa zaczął się skłaniać ku rozumieniu wzorów kulturowych i społecznych w
kategoriach uniwersalnych procesów umysłowych, zakorzenionych w biochemii ludzkiego
mózgu8, czyli bliższy był idei memetyki.
Założyć tutaj można, że
•Struktury głębokie w ujęciu strukturalistycznym ujmować można jako struktury
informacji zapisanej w mózgu, czyli memy bądź mempleksy w ujęciu memetyki.
3
Stanowisko takie zaprezentowane zostało przez Richarda Dawkinsa w pracy Samolubny gen, Prószyński i ska, Warszawa 1996.
4
Tego typu przykłady socjotypów opisuje Mariusz Biedrzycki, Genetyka kultury, Prószyński i s-ka, Warszawa
1998, s. 38.
5
Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, KR, Warszawa 2000, s. 253
6
Po raz pierwszy szeroko ten problem opisany został w pozycji R. Fisher, The Genetical Theory of Natural
Selection, Clarendon Press, Oksford, 1930
7
Umberto Eco, Nieobecna struktura, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996 s. 64-68 i dalsze.
8
Jonathan Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 560
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•Struktury powierzchniowe, bezpośrednio obserwowane znaki, morfemy itd.
przedstawić można jako socjotypy, przy czym w przypadku przestrzeni zurbanizowanej,
jak i cyberprzestrzeni będą to m.in. archetypy przestrzenne.
•Zależności syntaktyczne ująć można jako wynik koalicji memów, oczywiście zakładając punkt widzenia, że jednostką doboru w ewolucji kulturowej jest mem. W innym
przypadku metaforyczne określenie „koalicja memów” traci sens.
Badania struktur przestrzennych są już wystarczająco dobrze rozwinięte w socjologii miasta i obecnie, w – będącej jej kontynuatorką – socjologii przestrzeni. Jako proste
socjotypy ująć tutaj można archetypy przestrzenne, funkcjonujące jako powszechniki
kulturowe (uniwersalnia kulturowe). Założyć można byłoby, że istnienie memów archetypów przestrzennych jest uwarunkowane genetycznie, co by oznaczało, że w tym przypadku z memami, których socjotypami są archetypy przestrzenne człowiek się rodzi.9
Kilka typologii archetypów przestrzennych podaje Raimondo Strassoldo.10 Jedna z nich
określa postrzeganie kierunków w przestrzeni: góra-dół, przód-tył, lewa-prawa strona,
co wynika z orientacji względem ciała. Wymienia on też takie archetypy jak: krzyż, koło,
krawędź, spirala, labirynt itd. Christian Norberg-Schulz podaje takie archetypy jak centrum, węzeł, oś, droga, miejsce i dzielnica, natomiast Kevin Lynch wyróżnia krawędź,
dzielnicę (district), linię, punkt orientacyjny i węzeł.11. Można by powiedzieć, iż są to
pewnego rodzaju składowe kompozycje ustawionych według pewnych reguł obiektów.
W większych jednostkach osiedleńczych, takich jak miasta, te proste formy mogą tworzyć większe, bardziej złożone kompozycje. W ten sposób uzyskiwane mogą być różne
kształty miast, osiedli, dzielnic czy układów mieszkań wewnątrz bloków. Archetypy, które tu podałem za Strassoldo, Lynchem i Norbergiem-Szulzem są zapewne prostą typologią, która z pewnością będzie rozbudowywana, ale już w niej można zauważyć, iż
poszukuje się bardziej skomplikowanych form, takich jak chociażby labirynt. Równie
dobrze można tu dodać zakręt, spad, klin itd. W historii architektury takich form da się
znaleźć o wiele więcej. Nie oznacza to jednak, iż memy pewnych form przestrzennych
równie dobrze się replikują. Najczęściej powinny być spotykane ewolucyjnie najstarsze
memy, a więc i najstarsze formy, chociaż wraz z coraz większym dostępem do literatury
dotyczącej kształtowania własnego domu i mieszkania replikują się kolejne memy lub
mempleksy.
W przypadku replikowania się memów odpowiedzialnych za wytwarzanie socjotypów przestrzennych założyć też można dodatkowo trzy różne sposoby replikacji. W
literaturze poświęconej memetyce zazwyczaj przedstawia się dwie formy: kopiowanie
produktu i kopiowanie instrukcji.12 Jednak wydaje się, że w przypadku przestrzeni zurbanizowanej, czy w ogólności kultury materialnej, należałoby jeszcze wyróżnić kopiowanie
memów poprzez antycypację. W przypadku kopiowania produktu jednostka postrzega
czyjeś zachowanie i je naśladuje, jednocześnie poprzez wzmacnianie memy tego zachowania utrwalają się w mózgu jednostki. Przy tak prostym naśladownictwie jednostka nie
musi konotować informacji z innymi i może powtarzać czynności automatycznie. Jeżeli
9
O powszechnikach kulturowcyh (kulturowych uniwersaliach) jako wyniku ewolucji biologicznej można
znaleźć informacje w pracy Edwarda O. Wilsona, Konsiliencja, Zysk i s-ka, Poznań 2002, w szczególności
problem ten podjęty jest w rozdziale 7 Od genów do kultury, s. 189 i dalsze.
10
Raimondo Strassoldo, The Social Construction and Sociological Analysis of Space (w:) red. Bernd Hamm,
Bohdan Jałowiecki, The social nature of space, PWN, Warszawa 1990, s. 34 - 42
11
Kevin Lynch, The Image of The City, Cambridge Mass, 1960.
12
Te dwie formy kopiowania memów opisane zostały w pozycji Susan Blackmore Maszyna memowa, Rebis,
Poznań 2002, s. 320-323
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chodzi o kopiowanie instrukcji, replikacja następuje poprzez przekaz symboliczny – jednostka musi zdenotować przekaz, po czym następuje jego konotacja z innymi informacjami i z danej instrukcji informacje zakodowane mogą być w sposób selektywny. Trzeci
typ replikacji memów polegałby na kopiowaniu poprzez antycypację. Stykając się z obiektem przynależącym do kultury materialnej jednostka nie otrzymuje informacji w formie
instrukcji, jak należy dany obiekt stworzyć, ani nie obserwuje w jaki sposób jest on wykonywany. W zależności od kompetencji kulturowych tej osoby, jej zakresu wiedzy w
danej dziedzinie może ona antycypować działania, jakie przyczyniły się do powstania
danego elementu kultury materialnej. Trzeci spośród wymienionych typów replikacji memów wydaje się być narażony na podleganie częstszym mutacjom, czego efektem jest
to, że formy urbanistyczne są bardziej zróżnicowane w przypadku, jeżeli nie są one
wytwarzane zgodnie z przekazywanymi instrukcjami, natomiast jednolitość zabudowy
miast w oparciu o wielką płytę jest właśnie wynikiem tego, że mutacja memów w tym
przypadku była mniejsza.
Forma przestrzenna jako socjotyp ujmowana może być jako przetrwalnik memu
właśnie w tym znaczeniu, że jej memy replikują się na drodze antycypacji. Natomiast w
przypadku projektów architektonicznych czy planów zagospodarowania można mówić,
że memy replikują się poprzez kopiowanie instrukcji. W tym przypadku są one w większym stopniu niż sama architektura istotnym przetrwalnikiem memów. Ewolucja socjotypów będących formami przestrzennymi z kolei może zachodzić na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony może to być ewolucja algorytmu działania, wytwarzania danej
formy przestrzennej, wzoru kulturowego, czyli signifie, z drugiej może to być ewolucja
znaczeń, czyli konotacji jakie wiąże się z tą formą, signifiant. Pojawianie się tych samych
struktur architektonicznych nie musi oznaczać tych samych znaczeń, jakie są im nadawane. To oznacza, że socjotypy będące archetypami przestrzennymi w różnych kulturach
mogą mieć inne znaczenia, jakie są im przypisywane.
Jeżeli przyjrzeć się prostym socjotypom, takim jak koło, linia czy krzyż, to same
w sobie nie niosą one żadnych dodatkowych znaczeń, o ile nie są związane z nadanymi
im funkcjami. Można to rozpatrzyć, biorąc pod uwagę chociażby słup, który występuje
w pierwotnych kulturach jako słup totemiczny, a we współczesnych miastach jako kolumna będąca częścią pomnika. W obu przypadkach wydaje się, że funkcja tego archetypu jest podobna, ale w pierwszym przypadku odnosi się on do zjawisk nadprzyrodzonych, takie wrażenia wywołuje też na przykład wieża kościelna, czy klasztorna, natomiast kolumna pomnika czy szerzej pomnik odnosi się do świeckiej historii miasta. Oczywiście formy tego archetypu także ewoluują, jednak dla osób o świeckim światopoglądzie także wieża kościelna wiąże się z innymi znaczeniami niż np. u osób będących wyznawcami danej religii.
Z archetypem tym (archetypem słupa, linii) wiążą się takie socjotypy, jak portal
(brama), a w dalszej kolejności próg i drzwi. O ile pierwszy socjotyp (słup) jest prosty, o
tyle w przypadku portalu mamy do czynienia z dwoma słupami i leżącą na nich belką czy
skałą, jak w przypadku Stonehange. Drzwi, brama wejściowa to także archetyp, który
pojawił się wraz z pierwszymi budowlami, jednakże z kolei próg wydaje się elementem,
jaki pojawił się na późniejszym etapie ewolucji kulturowej. W przypadku progu można
powiedzieć, że nie był on powszechnikiem kulturowym, a więc nadane mu w kulturze
znaczenia słabiej się replikują, niż te, które powszechnie nadaje się prostszym socjotypom. Przetrwanie memów tworzenia progu pod drzwiami jest więc mniej prawdopodobne niż kwestia budowania pomników w miastach.
Trudno jednoznacznie określić, jakie formy przestrzenne pojawiały się jako pierwotne, a więc które socjotypy mają dłuższą historię w ewolucji kulturowej. Porównywanie z
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kulturami pierwotnymi np. kultury zachodniej dało możliwość określenia powszechników kulturowych, ale trudno ustalić, jak ewolucja kulturowa kształtowała się w przypadku znaczeń nadawanych obiektom przestrzennym. W tym miejscu dobrze byłoby
postawić dwa pytania w odniesieniu do kwestii przebiegu tejże ewolucji:
•Czy w przypadku ewolucji kulturowej, podobnie jak w ewolucji biologicznej można znaleźć takie przypadki, że ontogeneza powtarza filogenezę?
•Które działania jednostek kreujące przestrzeń zurbanizowana wynikają z ich uwarunkowań genetycznych, a które są wynikiem akulturacji?
3. KWESTIA ONTOGENEZY I FILOGENEZY W EWOLUCJI KULTUROWEJ.

Pozytywna odpowiedź na pierwsze pytanie oznaczałaby, że wraz z rozwojem jednostki podejmuje ona działania typowe dla wcześniejszych ewolucyjnie kultur, a dopiero
w późniejszym okresie przyjąć może memy kreowania form przestrzennych, typowych
dla współczesnej kultury. Dla zweryfikowania tej hipotezy w miarę prosty sposób można przeprowadzić badanie zachowania dzieci w różnym wieku, obserwując, jakie typy
zachowań związanych z kreowaniem przestrzeni przyjmują one w różnych stadiach rozwojowych. W psychologii rozwojowej można byłoby, na przykład, poddać obserwacji
dzieci w naturalnym środowisku, jakim jest „zabawa klockami” i zaobserwować, jakie
formy przestrzenne są przez nie kreowane w kolejnych etapach styczności z tego typu
obiektami. Założyć można, że wpierw będą się pojawiać proste konstrukcje, jak np.
ustawianie klocków do pionu, co byłoby potwierdzeniem, że słup jest jedną z podstawowych form.
W przypadku odpowiedzi na drugie pytanie, założyć można, że nie tylko indywidualne uwarunkowania genetyczne będą miały wpływ na kształtowanie przez jednostkę otaczającej ją przestrzeni, jednak wpływ ten należy podkreślić. W toku ewolucji mężczyźni
byli predystynowani do tego, by, jako jednostki silniejsze i w mniejszym stopniu obciążone
opieką nad potomstwem, stać się konstruktorami budynków mieszkalnych. Tendencja do
kreowania przestrzeni zurbanizowanej jest dzięki temu silniejsza u mężczyzn od początku
ich rozwoju osobniczego, podczas którego przyswajają informacje, jak tę przestrzeń kształtować. Z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę kopiowanie memów odnoszących się
do praktyk wychowawczych. W analizie transakcyjnej przykładowo Eric Berne zauważył,
że gry przyswajane są przez jednostkę w wieku dziecięcym i najczęściej to dziecko jest
inicjatorem. Natomiast poprzez wzmacnianie stosowane przez rodziców stosuje je przez
całe życie, przy czym gry te są dziedziczone przez kolejne pokolenia.13 Hipotetycznie
przyjąć można, że także w przypadku kreowania przestrzeni dzieci będą inicjować zabawy
związane z kreowaniem przestrzeni, przy czym założyć należałoby dodatkowo, że wczesne akty kreacji mogą wynikać nie z przyjętych od rodziców memów, lecz będą to spontaniczne wzorce zachowań, jako wynik ekspresji genów.
Jeżeli pojawiają się u dzieci spontaniczne i trwałe wzorce zachowań, mimo iż nie
miały one możliwości kreowania przestrzeni, wówczas można przyjąć, że będą to zachowania uwarunkowane genetycznie. Jednak trudno byłoby określić, czy dana forma
zachowań to wynik pewnych kulturowych wzorców wychowania, czy ujawniająca się w
późniejszym wieku ekspresja genów. Problem ten przekłada się na pytanie o to, czy i
które formy przestrzenne są fenotypem rozszerzonym14 i czy w przypadku koewolucji
można mówić, że fenotyp rozszerzony jest też socjotypem. Według Richarda Dawkin13

Eric Berne, W co grają ludzie, PWN, Warszawa 1987, s. 54-61.
Zagadnienie fenotypu rozszerzonego szeroko jest omówione w pracy Richarda Dawkinsa Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, Prószyński i s-ka, Warszawa 2003
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sa konstrukcje budowane przez bobry zaliczone zostały do fenotypu rozszerzonego,
gdyż ich tworzenie wynika z instrukcji zapisanych w ich materiale genetycznym. Tym
samym pojawia się pytanie, które formy przestrzenne tworzone przez człowieka są
fenotypami rozszerzonymi i czy w ogóle socjotyp można traktować jako fenotyp rozszerzony? Do pytania tego powrócę w dalszej części pracy.
4. OD PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ DO CYBERPRZESTRZENI.

Ewolucja form przestrzennych i architektonicznych jest znamienna z punktu widzenia ewolucji kultury w ogóle. Zauważyć można, że przyspieszenie ewolucji kulturowej i rozwój cywilizacji nastąpił w wyniku rozpoczęcia osiadłego trybu życia, a w szczególności od momentu powstawania pierwszych miast. Susan Blackmore analizując ewolucję wynalazków stwierdza, że
memy mogły się pojawić dopiero wtedy, gdy geny wytworzyły zdolne do naśladowania mózgi – a
natura tych mózgów musiała mieć wpływ na to, które memy utrzymają się, a które nie. Jednak odkąd
powstały, należało oczekiwać, że prędzej czy później zaczną żyć własnym życiem.15

Samo istnienie mózgów z rozbudowana korą mózgową jednak nie było przyczyną nagłego przyspieszenia ewolucji kulturowej, przez co rozumiem powstawanie nowych sojotypów. Dopiero osiadły tryb życia, powstawanie mniejszych skupisk ludności, a w końcu
miast tę ewolucje przyspieszyło. Osadnictwo sprzyjało interakcji z większą liczbą ludności niż w grupach koczowniczych. Co więcej, w wielkich strukturach społecznych istnieje silniejsza tendencja do rozpadania się na podgrupy posiadające własne normy i wartości oraz istnieją w nich słabsze więzi społeczne, z czym związana jest słabsza kontrola
społeczna. Z punktu widzenia memetyki w większych grupach społecznych istnieje więc
większa możliwość mutacji memów. Słabsza kontrola społeczna pozwala na częstsze
pojawianie się dewiacji społecznych, a w szczególności innowacji. Tak więc nie samo
pojawienie się mózgu, lecz wytworzenie dużych społeczności dawałoby możliwość pojawiania się częstych mutacji w puli memetycznej.
Urbanizacja byłaby więc tutaj kluczowym czynnikiem przyspieszającym ewolucję
kulturową. W miejskich społecznościach powstawały nie tylko nowe idee, ale także bardziej złożone formy architektoniczne, które były nośnikami znaczeń (a więc z interesującego nas punktu widzenia przetrwalnikami memów). O ile wieś była w miarę jednolitą pod
wpływem zabudowy jednostka osiedleńczą, o tyle każde miasto posiadało swoją odrębną
specyfikę. Struktura przestrzenna miasta wraz z jego ewolucją stawała się coraz bardziej
skomplikowana. Kolejne, jeszcze większe przyspieszenie ewolucji form przestrzennych
miasta pojawiło się wraz z rozwojem przemysłu i ukształtowaniem się społeczeństwa
przemysłowego. Paradoksalnie, wówczas właśnie socjotypy przestrzenne zaczęły tracić
swoje znaczenia. Przekazywane wcześniej informacje w formie przekazu ustnego na temat progu, drzwi i innych elementów architektonicznych straciły wtedy znaczenie. Przekaz ustny bowiem został zastąpiony przez przekaz pisemny wraz z koniecznością „walki z
analfabetyzmem” dla potrzeb rozwijającego się przemysłu. Architektura od tego momentu – można powiedzieć – traci funkcję przetrwalnika memów, a przetrwalnikiem takim
staje się prasa, książka, a w końcu wszelkie środki masowego przekazu. W XX wieku
wraz z pojawieniem się wielkiej płyty, elementy architektoniczne nadal ewoluują; ewolucja
ta dotyczy jednak przede wszystkim formy (signifie), a nie znaczenia (signifiant).
Dzisiaj można z kolei powiedzieć, że tradycyjne media jako przetrwalniki memów, zastępowane są przez media elektroniczne, w szczególności przez Internet. Można by w tym miejscu dokonać podziału na pewne okresy ewolucji socjotypów, będących
przetrwalnikami memów i ich wytworami.
15

Susan Blackmore Maszyna... dz. cyt., s. 62-63.

42

TEKSTY z ULICY nr 9 Zeszyt memetyczny

•Etap I – okres do wynalezienia alfabetu i pisma – przetrwalnikami memów jest
tylko przestrzeń architektoniczna i narzędzia wykonywane przez człowieka oraz elementy środowiska, któremu człowiek nadawał znaczenia (toponimia), a także dzieła sztuki.
•Etap II – okres od wynalezienia pisma do pojawienia się mediów masowych –
przetrwalnikami memów staja się zwoje, książki. Informacja kulturowa zaczyna być zapisywana w nowej przestrzeni. Pojawiają się opisy projektów architektonicznych, czy
opisy konstruowania narzędzi.
•Etap III – okres od pojawienia się prasy do epoki Internetu – wraz ze spadkiem
analfabetyzmu następuje degradacja znaczeń przyznawanych do tej pory socjotypom
przestrzennym. Wiedzę o znaczeniu elementów architektonicznych posiada coraz węższa liczba ludności i nie jest ona przekazywana z pokolenia na pokolenie.
•Etap IV – epoka Internetu i cyberprzestrzeni – tradycyjne nośniki informacji kulturowej zastępowane są przez globalną sieć Internetu. Zewnętrzna, czyli istniejąca poza
Internetem, przestrzeń jest coraz bardziej marginalizowana.
Wracając do kwestii koewolucji, wspomnieć warto w tym miejscu koncepcję smyczy
zakładającą, że wytwory kulturowe mają swoje funkcje z punktu widzenia interesu genów.
W tradycyjnym ujęciu socjobiologicznym, czy w ujęciu psychoewolucyjnym, to ewolucja
biologiczna ciągnie za sobą na smyczy ewolucję kulturową; w ostatecznym rozrachunku
przeważy interes genów.16 Susan Blackmore staje wobec tego stanowiska w opozycji:
Smycz może się z czasem wydłużyć – i to bardzo – ale zawsze na drugim końcu znajduje
się pies. W ujęciu memetycznym psem mogą się okazać geny, podczas gdy meny przejmą rolę pana – albo być może ukażą się nam dwa psy, jeden na jednym, drugi na drugim
końcu smyczy, gnające na oślep ku własnej, egoistycznej replikacji.17
Odnosząc się do etapów rozwoju społecznego i zaprezentowanych wyżej etapów ewolucji kulturowej, podkreślić można tu kwestię rozciągania się smyczy, co dobrze oddaje
powyższy cytat z Maszyny memowej Susan Blackmore. W społeczeństwach tradycyjnych, rolniczych, smycz jest w miarę sztywna, dominuje w nich pionowy transfer memów, czyli przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie w mniej więcej stałych „pakietach”18. Ewolucja kulturowa w tego typu społeczeństwach zachodzi w wolnym tempie.
W tego typu społeczeństwach można powiedzieć, że to ewolucja biologiczna trzyma na
smyczy ewolucję kulturową. Jednakże wraz z rozrastaniem się struktur społecznych i
rosnącym podziałem pracy, z czym związana jest konieczność odmiennego typu socjalizacji (mniejszą rolę odgrywają rodzice, a większą powołane do tego formalne instytucje), przeważać zaczyna poziomy transfer memów. Jednostki społeczne coraz częściej
mają możliwość stykania się z grupami rówieśniczymi, rola krewnych w socjalizacji staje
się coraz bardziej marginalna. W tego typu społeczeństwach smycz rozciąga coraz bardziej, a ewolucja kulturowa przyspiesza.
5. CO DALEJ ZE SMYCZĄ W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM?

Zamiast prezentacji wniosków, co byłoby w tej chwili dość trudne ze względu na
brak badań empirycznych, chciałbym postawić istotne moim zdaniem pytanie o kształt
dalszej ewolucji kulturowej, a właściwie o dalsze etapy koewolucji. Problem ten wydaje
się ważny do podjęcia właśnie dzisiaj, na początku formowania się nowego typu społeczeństwa określanego jako społeczeństwo poprzemysłowe, postmodernistyczne czy
informacyjne.
16
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Pojawienie się nowego typu mediów, jakim jest Internet i w szerszej mierze technologie informacyjne, umożliwiło człowiekowi jako istocie biologicznej wymianę informacji bez
konieczności kontaktu bezpośredniego w fizycznej rzeczywistości. To oznacza, że nasi partnerzy interakcji coraz częściej nie są nam dani jako jednostki biologiczne, a właściwie mamy
coraz mniej danych z komunikatów, jakie nam przesyłają o wzajemnym pokrewieństwie
genetycznym. Pozornie mogłoby się wydawać, iż jest to już bliskie zerwania smyczy, jednakże komunikowanie się wyłącznie za pomocą mediów w chwili obecnej (i zdaje się w najbliższej przyszłości), nie jest możliwe. Jako jednostki społeczne bowiem nadal potrzebujemy, dla
sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, względnie stałego kontaktu z biologicznymi
rodzicami, czy innymi biologicznymi opiekunami podczas socjalizacji pierwotnej.
Druga możliwość to smycz odwrócona, czyli sytuacja, w której człowiek ma możliwość modyfikowania własnego materiału genetycznego, co oznaczać może, że w takiej sytuacji to ewolucja kulturowa może zacząć ciągnąć za sobą ewolucję biologiczną i
przy okazji ją przyspieszać. W takiej sytuacji fenotyp może po prostu stać się rozszerzonym socjotypem w rozumieniu (rozszerzenia) Dawkinsa. Inżynieria genetyczna nie
wyznacza oczywiście trwałości nowych struktur w społeczeństwie informacyjnym explicite, jednak biorąc pod uwagę coraz szybsze tempo ewolucji kulturowej (w bardzo
wielu dziedzinach zresztą, czego wskaźnikiem może być po prostu tempo wzrostu nowych idei, wynalazków i innego typu socjotypów), może ona po prostu pociągnąć za
sobą ewolucję biologiczną, tak więc pojawić może się presja w kierunku większych
nakładów na rozwój gałęzi medycyny umożliwiających w przyszłości kształtowanie materiału genetycznego potomków zamiast naturalnego zapłodnienia. Wydaje się, że ten
wariant jest bardziej prawdopodobny, chociażby z tego względu, że właśnie ewolucja
memetyczna przebiega szybciej i może poprzez to zyskiwać przewagę nad ewolucją
opartą na pierwszym replikatorze. Czy to będzie oznaczało możliwość pojawienia się
nowych typów działania w przestrzeni i jej kreowania, wynikającą ze sztucznie wykreowanego człowieka jako jednostki biologicznej wraz z jej nowym bagażem genetycznym? Na to pytanie w tym miejscu nie dam, niestety, odpowiedzi.
Pozostaje jeszcze jedna interpretacja tego procesu, zbliżona do stanowiska E. O. Wilsona. Paul Levinson w Miękkim ostrzu przywołuje sformułowaną przez siebie tendencję
antropotropiczną19, według której media ewoluują w kierunku coraz bardziej zbliżonych
do naturalnego komunikowania się. Przykładowo książka czy fotografia są socjotypami
„przedłużającymi zmysły”, jednakże radio, telewizja, a w chwili obecnej Internet są mediami, dzięki którymi odbierać możemy komunikaty mniej abstrakcyjne (jak alfabet) i mniej
statyczne (jak fotografia). Wskazywać by to mogło, że smycz jednak działa, a jednostki
ludzkie poszukują nośników informacji kulturowej, które byłyby bardziej naturalne w odbiorze, czyli bardziej dopasowane do naszej biologicznej natury. Teza Levinsona wydaje się
jednak być zbyt wcześnie postawiona. Biorąc pod uwagę najpopularniejsze strony internetowe, są one raczej stronami, w których tekst przeważa nad plikami multimedialnymi.
Podobnie tekst wdziera się do telefonii dzięki SMSom. Walka między replikatorami trwa i
jakikolwiek arbitralny werdykt w tym miejscu nie zmieni kierunku tej ślepej w końcu koewolucji. Smycz może rozciągać się przez pewien czas, (ewentualnie może odwracać się
relacja między oboma wspominanymi w tym artykule typami ewolucji), by w następnym
okresie znów na zasadzie struny stawać się bardziej sztywną. W ujęciu długofalowym jednakże wydaje się, że smycz staje się coraz bardziej rozciągnięta.
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WOJCIECH BORKOWSKI, ANDRZEJ NOWAK
WPŁYW SPOŁECZNY JAKO MODEL ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ MEMÓW

DEFINICJA MEMU

Tak jak dobra bajka zaczyna się zwykle zwrotem „bardzo dawno temu, za siedmioma górami...” lub jakiś jego memetycznym wariantem, tak memetycy – czyli badacze
memów czują się z obowiązku nawiązać do chrzestnego ojca dziedziny – biologa ewolucjonisty Richarda Dawkinsa, który w swojej książce Samolubny gen w jednym z końcowych rozdziałów zdefiniował alternatywny dla genu replikator „mem”1:
Memes are units of cultural transmission eg. tunes, ideas, catch phrases, clothes fashions,
ways of making pots or of building arches2.
Nie było to pierwszy ani ostatni raz, gdy zauważono podobieństwo ewolucji
biologicznej i ewolucji kultury3, jednak żadna inna próba nie wyszła poza lokalne środowisko specjalistów - lingwistów, antropologów, filozofów czy też socjobiologów4, i
to termin Dawkinsa odniósł sukces. Być może był to znaczący przypadek – efekt zaistnienia w publikacji popularnonaukowej, która zdobyła ogólnoświatową popularność,
liczoną w dziesiątkach, jeśli nie setkach tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Być może
znaczenie miało też to, że w odróżnieniu od „kulturgenu” Wilsona, jest mniej dosłowny i dopuszcza nie tylko proste skojarzenie z genem, ale i z mimesis (gr. naśladownictwo), z même (fr. „taki sam”), albo z memory (ang. pamięć). Być może też trafił na
właściwy czas, gdy wielu badaczy z różnych dziedzin potrzebowało wspólnej nazwy
dla zjawisk, które obserwowali, a być może chodziło o zbieg tych czynników... Dość,
że termin się przyjął, a w ciągu 30 niemal lat od powstania stał się centralnym pojęciem
nowej dziedziny nauki wyrastającej na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych,
biologicznych i „informatycznych”.
O ile słowo „mem” jest ogólnie przyjęte, o tyle jego desygnat bywa przedmiotem polemik – niekiedy zażartych. Klasyczna definicja memu Dawkinsa nie jest zbyt
precyzyjna. Zarówno samo pojęcie „jednostki transmisji” jak i pojęcie kultury może
mieć bardzo różne znaczenia, zależnie od przekonań osoby, która go używa. Dla
lingwisty taką jednostką może być rdzeń słowa, typ końcówki fleksyjnej, albo struktura gramatyczna; dla kulturoznawcy nawet cały utwór literacki. Transmisja może
oznaczać słowny przekaz, albo dedukcje informacji z obserwacji jej działania na inne
żywe osobniki lub nawet artefakty. Wreszcie sama „kultura” jest czym innym dla
humanisty, a czym innym dla biologa zajmującego się zwierzętami społecznymi. Co
1

R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (oryginał: The Selfish
Gene, Oxford University Press 1976)
2
„Memy to jednostki kulturowego przekazu np. melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby
tworzenia ceramiki czy wykonywania łuków”
3
W. James, Great Men, Great Thoughts, and the Environment, „The Atlantic Monthly” 46(267):441-459. 1880;
G. K. Zipf, Psychobiology of Languages, The M.I.T. Press, Cambridge, MA. 1965 (1935); A. O. Lovejoy, The Great
Chain of Being: A Study of the History of an Idea, Harvard University Press, Harvard, MA. 1936.
4
F. T. Cloak, Is a cultural ethology possible?, „Human Ecology” 3:161-182. 1975; C.J. Lumsted, E.O. Wilson,
Genes, Mind and Culture, Harward University Press, Cambridge MA 1981; W. H. Durham, Coevolution: Genes,
Culture and Human Diversity, Stanford University Press, Stanford CA 1991
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prawda Dawkins tworząc termin miał na myśli głównie ludzi, podał jednak przykład
ptasich pieśni, co pozwoliło skorzystać z idei memu nie tylko naukom społecznym i
humanistycznym, ale i szeroko rozumianej socjobiologii, której własny termin „kulturgen” nie okazał się tak nośny. Liczni badacze dostarczyli przykładów elementów
kulturowych, i całych ich systemów, użytkowanych nie tylko przez kultury ludzkie,
ale przez różne inne gatunki – od szympansów5 i innych naczelnych6; orek i innych
waleni; poprzez słonie, ptaki7, aż po mrówki i inne bezkręgowce nawet8! W gruncie
rzeczy prawie każdy wystarczająco wnikliwie badany gatunek społeczny, lub choćby
wychowujący potomstwo, dostarczył przykładów. Takie potraktowanie pojęć memu
i kultury ożywiło jednak datującą się jeszcze sprzed Dawkinsa niechęć humanistów
do socjobiologii i doprowadziło do „humanistycznej reakcji”, której najsilniej dała
wyraz Susan Blackmore. W Maszynie memowej9 definiuje ona memy, jako „zachowania i
idee powielane między ludźmi na drodze naśladownictwa” i takim postawieniem sprawy
anektuje pojęcie „memu” dla bardzo wąskiego kręgu zastosowań, definicyjnie izolując
„memetykę” od wszelkich dziedzin, które w swoich zainteresowaniach śmią wychodzić
poza człowieka, przy okazji tracąc jednak jej podstawową zaletę - wspólną, interdyscyplinarną płaszczyznę porozumienia różnych nauk. Ponadto Blackmore usuwa tym sposobem z obszaru zainteresowań swojej memetyki także znaczną część ludzkiej kultury, żeby zaś ponownie umieścić w jej obrębie „charakterystycznie ludzką” komunikację językową, ucieka się do użycia karkołomnych sztuczek retorycznych. Choć tak
skrajne podejście nie przyjęło się w pełni nawet w humanistyce, pozbawiło jednak
badaczy przyznających się do memetycznych inspiracji wspólnej definicji kluczowego
terminu. Podobnie jak w wypadku genetyki, której pojęcie „genu” ewoluowało znacznie przez ostatnie stulecie nie hamując wcale rozwoju dziedziny, tak i w memetyce
problem nie okazał się, na szczęście, aż tak poważny – ścisła definicja okazała się mniej
konieczna niż by się mogło wydawać. Jednakże z niejasności terminologicznych wynikają często nieporozumienia i puste polemiki, dlatego zanim przejdę do dalszych rozważań sprecyzuję, co osobiście rozumiem pod kluczowym terminem „mem”:
Mem to najmniejsza10, wyróżnialna i użyteczna w danym kontekście jednostka informacji
dająca się wyrazić semantycznie i w dowolny, nie genetyczny sposób przekazać pomiędzy
5
W. C. McGrew, Chimpanzee material culture. Cambridge University Press 1992; A.Whiten, J. Goodall,
W.C. McGrew, T. Nishida, V. Reynolds, Y. Sugiyama, C.E.G. Tutin, R. W. Wrangham, C. Boesch, Cultures in
chimpanzees. „Nature” vol. 399: 682-685. 1999; A.Whiten, C. Boesch, Kultury szympansów. „Świat Nauki”
3:44-51. 2001
6
M. Reader, K. N. Laland, Social intelligence, innovation, and enhanced brain size in primates. “PNAS” vol. 99
no. 7:4436-4441. 2002
7
R. Dawkins The extended phenotype. Freeman, Oxford 1982; S. M. Reader, K. N. Laland, Do Animals Have
Memes? „Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission” 3. 1999 (http://jomemit.cfpm.org/1999/vol3/reader_sm&laland_kn.html)
8
E. J. Godzińska, Etologiczna analiza zachowania się i uwarunkowań przyczynowych. „Kosmos” Tom 46 Nr. 2
(235) str. 18-192. 1997
9
S. Blackmore, Maszyna memowa. Dom Wydawniczy Rebis 2002 (oryginał: The mem machine. Oxford University Press 1999)
10
Odpowiedź na pytanie, co jest genem a co grupą genów, co jest memem a co grupą memów jest raczej
arbitralna. Naprawdę niepodzielne memy są bardzo rzadkie – nawet pojedyncze słowa są podzielne, a w technologii „atomem memetycznym” może być conajwyżej pojedynczy ruch noża czy młotka. Także w wypadku genów bywa to sprawa umowna. Np. u organizmów eukariotycznych zarówno sama sekwencja DNA jak i powstające na jej podstawie białka mają budowę modularną (introny i ekzony DNA, domeny białek), co umożliwia
kombinatoryczne zwiększenie liczby białek powstających z danej sekwencji DNA przez tzw. „alternatywne składanie” (alternative splicing), ale znakomicie utrudnia określenie, gdzie kończy się jeden gen, a zaczyna drugi.
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gospodarzami – mózgami dowolnych zwierząt, a nawet sztucznymi tworami na nich
wzorowanymi.
Taka definicja jest bardzo szeroka - mieszczą się w niej zarówno bardzo prymitywne
memy „zwierzęce” (prememy) jak i bardzo złożone i zaawansowane memy (a właściwie mempleksy) ludzkiej kultury technicznej, a także jednostki informacji przekazywanej sobie przez, na razie jeszcze bezpośrednio związane z kulturą ludzi, twory „sztucznej
inteligencji”...
Przykładem prememów może być „miejsce zbierania spadzi”, które mrówki „nestorki” pamiętają z zeszłego sezonu i po przezimowaniu „pokazują”11 nowemu pokoleniu zbieraczek12, czy też dobrane arbitralnie miejsca, gdzie ryby danego gatunku będą się
zbierać w celu wyboru najlepszego partnera13. Na „drugim biegunie” znajdą się złożone
ludzkie technologie np. technologia budowy samolotu czy komputera, które jako całość
są tak skomplikowanymi memami14, że nie mieszczą się w jednym ludzkim mózgu, ale
mogą zostać zmagazynowane na półce z książkami lub zmieścić się w odpowiednio zaprojektowanej bazie danych.
Przekazanie prememów odbywa się najprostszymi możliwymi mechanizmami
uczenia społecznego, do przekazania złożonych nie wystarcza czasem nawet język naturalny – potrzebne są także silnie sformalizowane sztuczne języki matematyki i inżynierii.
Tak w jednym, jak i w drugim przypadku, mamy jednak do czynienia z jednostką informacji, która spełnia teoretyczne wymagania dotyczące replikatora – może zostać powielona, ulec spontanicznej modyfikacji i podlega selekcji. Różnica jest więc jedynie ilościowa, a nie jakościowa, podobnie jak w przypadku genomu wirusa i genomu ssaka,
zatem forsowany przez Blackmore podział na ludzkie memy i zwierzęce jednostki „niememetycznego uczenia społecznego” okazuje się tylko przejawem antropocentryzmu,
który, jak to już wielokrotnie w historii bywało, nie służy naukowej prawdzie.
GEN I MEM JAKO REPLIKATORY

Jak już napisałem, użyteczność memów w nauce polega głównie na dostarczeniu
spójnej interpretacji zjawisk i wspólnej płaszczyzny komunikacji dla różnych nauk, które
spotykają się w obrębie memetyki. Głównym motorem tego podejścia jest daleko posunięta analogia memów do genów – najdogłębniej poznanych naturalnych replikatorów,
która pozwala naukom społecznym i humanistyce czerpać filozoficzne i metodologiczne
inspiracje z biologicznego ewolucjonizmu i porównywać ulotne, mentalne obiekty swoich badań ze znacznie bardziej materialnymi15.
Gen jest abstrakcyjną informacją genetyczną. Dlaczego abstrakcyjną? Co prawda zwykle informacja ta związana jest z typowym nośnikiem jakim jest DNA umiesz11
Nie jest to oczywiście „pokazywanie” w dosłownym, ludzkim sensie. Stara zbieraczka, udając się do znanego sobie miejsca pozostawia ślad zapachowy, po którym trafiają tam młode robotnice.
12
R. Rosengren, Foraging strategy of wood ants (Formica rufa group). I. Age polytheisms and topographic traditions. „Acta Zool. Fenn.” 149:1-30. 1977
13
R. Warner, Traditionality of mating-site preferences in a coral reef fish. “Nature” 335:719-721. 1988
14
Złożone memy nazywane też mempleksami mogą mieścić się w całości w jednym umyśle jak np. bajka o
sierotce Marysi, ale bardzo często wymagają więcej pojemności, czyli wielu mózgów zawierających różne
porcje częściowo wspólnej informacji. Jest to analogiczne do starej teorii specjalizacji tkanek – kiedyś myślano,
że komórki w różnych tkankach mają inny materiał genetyczny i specjalizacja komórek polega na pozbywaniu
się niepotrzebnej informacji.
15
Biologia, a szczególnie genetyka i ekologia dostarcza licznych dobrze udokumentowanych przykładów,
które przez analogię mogą być użyteczne dla nauk społecznych, szczególnie, że uzyskanie analogicznych danych dla społeczeństw ludzkich bywa niemożliwe lub nieetyczne, a w najlepszym razie kosztowne.

WOJCIECH BORKOWSKI, ANDRZEJ NOWAK. Wpływ społeczny jako model...

47

czone we wnętrzu żywych komórek16, i w tej postaci bezpośrednio replikowana, ale
ta sama informacja jest przepisywana przez maszynerię komórkową na RNA, a potem
często tłumaczona na zupełnie inny „język” – sekwencję aminokwasów w białku. W
mniej „typowych” sytuacjach informacja genetyczna np. wirusa mozaiki tytoniowej może
być zapisana wyłącznie na RNA, a wirusowe RNA może być przepisywane na DNA jak
to jest u retrowirusów takich jak HIV, wreszcie ludzie zajmujący się inżynieria genetyczną potrafią na podstawie odczytanej sekwencji aminokwasów utworzyć całkowicie syntetyczną cząsteczkę DNA, którą można umieścić w komórce, by zmusić ją do
produkowania nieznanego jej wcześniej białka. Taki sztuczny proces jest właściwie
otworzeniem genu na podstawie najprostszej postaci jego fenotypu – pierwszorzędowej struktury białka, a co więcej, taka sekwencja pomiędzy odczytaniem a syntezą
musi być przechowana na papierze albo w komputerowym pliku, czyli zupełnie niebiologicznych mediach (nośnikach), a wszystkie te procesy nie zmieniają sensu informacji zawartej w genie.
Podobnie mem jest abstrakcyjną informacją kulturową. Normalnie rezyduje w
„umyśle”, a właściwie w mózgu pod postacią kontaktów między neuronami czyli
synaps. Może jednak zostać sformułowany w postać komunikatu językowego, a ten
z kolei utrwalony – zapisany w niemal dowolnym kodzie i niemal dowolnie długo
przechowany poza mózgiem, by potem w sprzyjających okolicznościach znowu wrócić
do postaci neuronalnej. Memy też powszechnie manifestują swoje istnienie w postaci zachowań i artefaktów zwanych czasem przez analogię efektami „femotypowymi”. Na ich podstawie może jednak powstać w mózgu obserwatora efektu femotypowego kopia memu – być może nieco inaczej skonstruowana, ale realizująca ten
sam (niemal) efekt. Taki proces analogiczny do sztucznej resyntezy DNA na podstawie białka, dla memów jest raczej regułą niż wyjątkiem, dlatego Szathmary17 tworzy
dla memów odrębną kategorię replikatorów – „imitatory”.
Zarówno geny jak i memy mogą ulegać spontanicznej modyfikacji. Geny zmieniają się najczęściej podczas replikowania materiału genetycznego, a u wirusów
także podczas odwrotnej transkrypcji (RNA na DNA), ale też mogą zmieniać się
spontanicznie w trakcie przechowywania na skutek takich mało prawdopodobnych
zdarzeń, jak np. trafienie wysoko energetyczną cząstką promieniowania kosmicznego. Tak czy inaczej mutacje genów są bardzo rzadkie – w najgorszym razie, podczas odwrotnej transkrypcji18 retrowirusów (jak HIV) mylona jest jedna na ok. 2000
kopiowanych „liter” – zasad azotowych, a przy normalnej replikacji DNA poziom
-5
-7
błędów wynosi 19 ok. 10 -10 . W dodatku część błędów jest od razu naprawiana
przez dodatkowy system enzymatyczny, a zmiany „sensu” informacji genetycznej
są jeszcze rzadsze od zmian samej sekwencji ze względu na dużą redundancję kodu
genetycznego - znacznie różniące się sekwencje DNA mogą kodować dokładnie
16
W komórce prokariotycznej DNA głównie tworzy kolisty genofor czyli tzw. chromosom bakteryjny, ale
może tez występować w postaci mniejszych „kółek” zwanych plazmidami. W komórce eukariotycznej gro
DNA występuje pod postacią chromatyny w jądrze komórkowym, ale małe koliste cząsteczki są też w organellach komórkowych – mitochondriach i chloroplastach (u roślin), możliwe są też plazmidy.
17
J. Maynard-Smith, E. Szathmary, The major transitions in evolution. New York. Oxford University Press.
1997; E. Szathmary, Units of evolution and units of life. Niepublikowane materiały szkoły letniej Santa Fe Institute w Budapeszcie 2002.
18
Wirus HIV swoją informacje genetyczną przechowuje w postaci RNA, które podczas infekcji komórki musi
zostać przepisane na DNA przez specjalny enzym – odwrotna transkryptazę i dopiero taka kopia jest wprowadzana do jądra komókowego gospodarza i służy za matrycę do produkcji nowych wirusowych RNA.
19
Z. Lassota Red., Biologia molekularna - informacja genetyczna. PWN Warszawa 1989
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identyczną sekwencję białka, albo dokładnie identycznie „wyglądające” i działające RNA 20.
Ostatnim źródłem zmienności genów są delecje (wypadanie – „zapominanie”)
oraz rekombinacje różnych sekwencji. W większości przypadków jest to rekombinacja sekwencji homologicznych – czyli i tak niemal jednakowych, dlatego
nabiera ona poważniejszego znaczenie
dopiero na poziomie całych genomów,
gdzie odpowiada za zestawianie kombinacji cech powstałych niezależnie w
różnych „liniach ewolucyjnych” oraz
zmiany lokalizacji i liniowego porządku genów w chromosomach.
W porównaniu do genów memy
zmieniają się znacznie chętniej i na więcej sposobów. Memy rezydujące w umyśle powszechnie ulegają zatarciu (zapomnieniu) w całości, albo zostają przekształcone lub uproszczone na skutek
Rysunek 1: Mem jako sieć aktywacji elementarnych pamięci
utraty elementów składowych. Duże
rozproszonych w korze mózgowej
znaczenie ma też przekształcanie informacji zawartej w memach na obiekty zewnętrzne w stosunku do umysłu – mowę,
pismo, sztukę plastyczną czy wytwory inżynieryjne, co można traktować jako proces
zmiany medium - fizycznego nośnika informacji, który wiąże się zawsze z mniejszymi
lub większymi modyfikacjami treści. Już samo wypowiedzenie memu może prowadzić do jego zubożenia, gdyż część informacji zawartej w neuronach nie może być
dokładnie wyrażona i znika. Np. w toku życia umysł zdobywa dosyć precyzyjne dane
o prawdopodobieństwie różnych zdarzeń w rzeczywistości. Są one mniej lub bardziej nieuświadomione i „zaszyte” w sile poszczególnych połączeń nerwowych, lecz
werbalizowane zwykle do postaci znacznie mniej precyzyjnych wyrażeń typu „często”, „zwykle”, „rzadko” itp..
Ponowne przyswojenie memu przez jakiś umysł jest także zmianą medium, i
także prowadzi do kolejnych przekształceń, a sam proces przyswajania może być
długotrwały, niepełny i wielokrotny, co się w przypadku genów raczej nie zdarza.
Ponadto ten sam mem w różnych umysłach znajduje się w różnych memetycznych
środowiskach, ma szanse zetknąć się z innymi memami i ulec z nimi rekombinacji,
która tutaj oznacza nie tylko wymianę „homologicznego” elementu w rodzaju zastosowania innego słowa w powszechnie znanym tekście literackim lub powiedzonku,
ale może też znaczyć inkorporację całego memu do innego mempleksu, jak w wypadku zapożyczeń i „cytatów” w literaturze i plastyce21.
20
W przypadku RNA pełniących funkcje strukturalne, regulacyjne czy nawet enzymatyczne konserwowana
jest głównie nie tyle struktura pierwszorzędowa – sekwencja zasad, co struktura drugorzędowa – układ odcinków wewnętrznie komplementarnych tworzących charakterystyczne „agrafki”.
21
Jest to proces przynajmniej w części świadomy, związany z dokonywanym przez umysł wyborem kombinacji potencjalnie użytecznych ze znacznie szerszego zbioru potencjalnie możliwych, oraz wzajemnym dopasowaniem elementów aż do utworzenia spójnej całości. Dlatego często pojedynczy umysł może być uznany za
autora danego memu czy mempleksu, choć przy obecnej liczebności ludzkiej populacji niemal identyczne
kombinacje („pomysły”) mogą się niezależnie pojawiać w różnych umysłach.
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Wreszcie, zarówno geny jak i memy podlegają selekcji. Może ona zależeć od
bezpośredniej skuteczności replikacji – jak to jest w przypadku „samolubnego” czy
„śmieciowego” DNA oraz prymitywnych, lecz łatwo „wpadających w ucho” piosenek.
Jednak ogromna większość genów i memów tylko w powiązaniu z innymi genami i
memami ma znaczenie funkcjonalne22, zatem selekcja odbywa się najczęściej na podstawie użyteczności genu czy memu dla obejmującego go większego systemu – komórki czy organizmu - „maszyny genowej” Dawkinsa, czy też umysłu - „maszyny memowej” Blackmore. Dopiero sukces jednostki wyższego rzędu decyduje o sukcesie
(replikacji) składających się na nią memów czy genów. Dla memów, których wielkie
kompleksy mogą nie mieścić się w jednym mózgu jednostką selekcji mogą być systemy
jeszcze wyższego rzędu – szkoły naukowe, prądy artystyczne, społeczeństwa, narody
– w gruncie rzeczy wszystko to, co zwykliśmy nazywać mianem kultur czy subkultur.
Oczywiście, jest to proces bogaty w interakcje, dynamiczny, długotrwały i obejmujący kilka pięter hierarchii systemów – stąd trudno niekiedy ustalić dla poszczególnych elementarnych replikatorów, czy, i w jaki sposób, są one dla danego systemu użyteczne, szkodliwe czy obojętne, czy odnoszą właśnie sukces, czy tracą na znaczeniu, czy
odgrywają jeszcze jakąś rolę, czy też są po prostu pozostałością wcześniejszej historii,
która nie została jeszcze usunięta, bo presja selekcyjna była zbyt słaba.
ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ MEMÓW - ZAŁAMANIE ANALOGII

Gdy rozważamy mechanizmy transmisji genów i memów analogia zawodzi. Co
prawda zarówno geny jak i memy prawie nigdy nie występują i nie rozprzestrzeniają się
„w pojedynkę” – do działania – powielania się potrzebują współpracy innych jednostek,
ale już mechanizmy tej „współpracy” są bardzo odmienne. Bezpośrednim „środowiskiem życia” genów są inne geny „zamieszkujące” tę samą komórkę, oraz ewentualnie
ten sam organizm wielokomórkowy. Dopiero na dalszym planie są geny innych osobników danego gatunku i wreszcie innych gatunków. Komórka już u zarania dziejów życia
została przez ewolucje uformowana w niemal idealną maszynę genową. Nie tylko przechowuje cenne geny w postaci mało aktywnego chemicznie związku (DNA) a do celów
roboczych wykonuje ich tymczasowe kopie zapisane na aktywnym chemicznie RNA lub
tłumaczone na białka, nie tylko naprawia spontanicznie pojawiające się w DNA uszkodzenia, ale także zapewnia dokładną duplikację całej informacji genetycznej, jej precyzyjne rozdzielenie i „natychmiastowe” umieszczenie w komórkach potomnych, powstałych częściowo z części starej komórki (macierzystej). W naturze geny bez komórki nie
mogą działać, a właściwie nie mogą istnieć, i poza specyficznym przypadkiem wirusów
są całkowicie uzależnione od obecności w tej samej komórce ogromnego zbioru innych,
ściśle dopasowanych i współpracujących genów. Dlatego dla genów dominującym sposobem transmisji jest transmisja pionowa – kopia całości informacji jest w jednym kroku
przekazywana ze starej „maszyny genowej” na jej „maszyny potomne”, by te od razu po
rozdzieleniu mogły podjąć działanie23.
22

Za genowe odpowiedniki mempleksów można uznać występujące u organizmów prokariotycznych funkcjonalnie i fizycznie powiązane zestawy genów nazywane operonami. U eukariontów, ze względu na znacznie
bardziej złożone powiązania trudno oddzielić od siebie kompleksy genów. Na pewno są nimi geny enzymów
zaangażowanych w konkretnych szlakach metabolicznych czy sygnalizacyjnych, czy tzw. geny homeotyczne
odpowiedzialne za formowanie się zarodka zwierząt.
23
Choć takie komórki istnieją już zapewne ponad 3 mld. lat, musiały kiedyś istnieć ich prymitywniejsze wersje, które dopiero ewolucyjnie udoskonaliły swoje funkcje aż do uzyskania niemal idealnej całości. Część tego
procesu odbyła się zapewne jeszcze na etapie świata RNA.
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Znaczenie „transmisji poziomej” jest dla genów bardzo ograniczone. W pewnym sensie stosują ją wirusy, ale trzeba pamiętać, że dla wirusa komórka żywiciela
jest środowiskiem życia, a informacja zawarta w pojedynczym wirionie jest kompletnym i dopasowanym zestawem genów wystarczającym do replikacji w tym środowisku34. Prawdziwa transmisja pozioma, choć ma wielkie znaczenie w skali ewolucyjnej, w rzeczywistości jest zjawiskiem raczej rzadkim. Pobieranie nieautonomicznych
fragmentów informacji genetycznej od innych organizmów lub bezpośrednio ze środowiska zachodzi względnie często u bakterii. U organizmów wyższych może się
zdarzać raczej wyjątkowo, szczególnie, że specjalizacja komórek na linię płciową
(względnie nieliczne komórki) i linię somatyczną (cała reszta) bardzo skutecznie niweluje skutki większości takich transferów.
Ze względu na nietrwałość nośnika i niską jakość transmisji memy są w o wiele
gorszej sytuacji niż geny. Ich naturalne środowisko „życia” – mózg, choć również na
swój sposób doskonały, nie jest tak idealnie dostosowany do ich potrzeb, jak komórka do potrzeb genów. Memy w mózgu są jednocześnie zapisem archiwalnym i roboczym, cały czas są narażone na modyfikację lub całkowite zapomnienie, a ich przekazywanie do innych mózgów odbywa się wyłącznie w procesie transmisji poziomej.
Mózg noworodka jest właściwie memetycznie pusty35 i całą zawartość musi uzyskać
przez mozolne pobieranie mem po memie od rodziców, a potem innych członków
społeczeństwa. Mało to przypomina jednorazowy akt duplikacji genomu, a raczej
sukcesję ekologiczną na nowo powstałą wyspę – gdy inwazje jednych gatunków przygotowują środowisko na inwazję kolejnych, formując w końcu sieć ekologiczną podobną jak na sąsiednich wyspach czy kontynentach36, ale niekoniecznie identyczną i
cały czas otwartą na nowe inwazje. Pod tym względem memy przypominają być
może jakiś wczesny, przedkomórkowy37, a na pewno „przedchromosomalny” etap
istnienia genów, gdy współpracujące zespoły rybozymów musiały formować się ciągle od nowa38.
Zatem prawa rządzące memetyczną transmisją i sukcesją nie mogą być ani
trywialne, ani wyjaśnialne na bazie samej tylko intuicji i analogii. Są właśnie tym, co
memetyka może i powinna opisywać i badać, i faktycznie to robi, aczkolwiek, opierając się często na zbyt uproszczonych mechanizmach i pomijając istotne aspekty
(o czym dalej).

34
Aczkolwiek znane są egzotyczne wirusy, których materiał genetyczny jest podzielony na kilka osobnych
zestawów, które nawet niezależnie muszą infekować komórkę – ale z rzadkości występowania można wywnioskować, że nie jest to rozwiązanie skuteczne.
35
Mózg noworodka i dziecka jest przez ewolucję ukształtowany tak, by jak najlepiej mógł wchłaniać różne
memy, ale prawdopodobnie niektóre właściwości jego architektury są odbiciem memów, które w toku ewolucji trafiły w końcu do „hardwaru”, co przyspiesza proces przystosowywania się właściciela mózgu do świata
(tzw. efekt Baldwina). O ile Chomsky ma rację, dotyczy to np. mechanizmu mowy lub jego części.
36
Sztandarowym przykładem jest sukcesja, jaką można obserwować na wyspie Anak Krakatau powstałej ok.
1920 r. w miejscu po wulkanie Krakatau zniszczonym przez monstrualny wybuch w 1883 r.. Jednak takie procesy
sukcesji zachodzą ciągle w niezliczonych miejscach świata i są jednym z istotnych obszarów badań ekologii.
37
W. Martin, M. Russell, On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells. „Philosophical Transactions of
the Royal Society B” published online, doi:10.1098/rstb.2002.1183. 2002; E. Szathmary, In search of the simplest cell. „Nature” 433:469-470, 3 Feb 2005
38
E. Szathmary, L. Demeter, Group selection of early replicators and the origin of life. „J. theor. Biol.” 128:
463–486. 1987
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Tabela 1: Zestawienie głównych właściwości genów i memów

Gen – abstrakcyjna, z definicji niematerialna
informacja genetyczna

Mem - abstrakcyjna informacja kulturowa

Nośnik – sekwencja DNA lub RNA o dobrze
poznanym, cyfrowym kodzie.
Głównie w komórkach organizmów żywych

Nośnik – połączenia synaptyczne w mózgach
ludzi i ich (bliskich) krewnych
Kodowanie wciąż słabo poznane, w znacznym
stopniu analogowe, ale można je interpretować na poziomie sieci semantycznej

Równoważna sekwencja wykonawcza RNA i/
lub białka, ale dzięki inżynierii genetycznej
można też odtworzyć gen z sekwencji zapisanej na papierze lub w komputerze

Równoważne nośniki zastępcze np. pismo,
nagranie, nośniki cyfrowe

Efekty fenotypowe

Efekty „femotypowe”, lub „socjotypowe”

Cała informacja dotycząca danego organizmu
mieści się w jednej komórce i jest conajwyżej
selektywnie wyłączana
Rzadkim, choć pouczającym wyjątkiem są mutualistyczne symbionty (np. grzyby i glony w
porostach)

Złożona informacja memetyczna – mempleks
nie musi w całości zmieścić się w jednym mózgu i w rzeczywistości takie sytuacje są bardzo powszechne – wszelka rozbudowana wiedza i technologia wymaga takiego „rozczłonkowania”

Transmisja pionowa przekazująca w jednym
kroku kompletny zestaw funkcjonalny pomiędzy starymi i nowymi „maszynami genowymi”
Replikacja - mechanizmy bezpłciowe (de facto

Wyłącznie transmisja horyzontalnie. Nowa
„maszyna memowa” – mózg noworodka jest
memetycznie (niemal) pusty. Każdy mem musi
się tam dostać z zewnątrz – z innych „maszyn
memowych”

naturalne klonowanie np. rozmnóżki roślin doniczkowych!)

Procesy płciowe – u organizmów wyższych
najczęściej rozmnażanie płciowe. U pierwotniaków większa różnorodność, np. koniugacja orzęsków to „genetyczna rozmowa”, po której uczestnicy, choć wciąż ci sami już nie są tacy sami40.

Transmisja „wektorowa” – najczęściej informacja genetyczna wirusów. Także funkcjonalnie
kompletna
Bardzo rzadka transmisja horyzontalna głównie
pobieranie wolnego DNA przez bakterie, rzadko przypadkowy transport DNA gospodarza zapakowanego w kapsydy wirusów (o ile dojdzie
potem do połączenia z aparatem genetycznym biorcy)

Czasem międzygatunkowe zapożyczenia (np.
geny bakteryjne w DNA człowieka)

Memy replikują się i przenoszą addytywnie i
grupowo - konieczność wielokrotnego powtarzania, powszechne gubienie składowych

Konieczność zagnieżdżenia się w zastanej
strukturze
Tylko wczesna transmisja do małych dzieci jest
funkcjonalnie niemal odpowiednikiem transmisji pionowej
Zapożyczenia z innych kompleksów są powszechne – nawet z innych kultur, które można
uznać za memetyczny odpowiednik gatunków

40
Kolejne etapy koniugacji to: fizyczne połączenie uczestników koniugacji, degradacja makronukleusów – „bibliotek
kopii roboczych” informacji genetycznej, mejoza mikronukleusów obu uczestników – przygotowanie „genetycznej
wypowiedzi”, wymiana haploidalnych jąder i ich fuzja do diploidalnych mikronukleusów – integracja „wiedzy” posiadanej i nabytej, rozdzielenie uczestników i odtworzenie makronukleusów na matrycy nowych mikronukleusów.
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JAK ROZPRZESTRZENIAJĄ SIĘ MEMY?

Rozprzestrzenianie się memów jest zjawiskiem względnie łatwym do badania ilościowego i modelowania, stąd jest niemal od zawsze jednym z ważnych nurtów memetyki.
Opisuje się zarówno rozprzestrzenianie pojedynczych memów (np. internetowych dowcipów czy tzw. legend miejskich - urban legends), jak i ich mutacje i wzajemne zapożyczenia –
rekombinacje, niekiedy prowadzone są bardziej kontrolowane eksperymenty, w których
mem jest stworzony sztucznie przez badacza, można więc lepiej obserwować tempo i drogi
jego rozprzestrzeniania. Wreszcie ważnym nurtem są symulacje komputerowe, które w
całkowicie kontrolowanych warunkach maksymalnie uproszczonego systemu badawczego
pozwalają obserwować najistotniejsze właściwości emergentne badanych zjawisk.
Klasycznym modelem rozprzestrzeniania memów jest jednak model pochodzący z
epidemiologii biologicznej, traktujący memy jako „wirusy umysłu” – zwykle szkodliwe lub
conajwyżej obojętne41. Tylko niekiedy uwzględnia się utylitarne znaczenie memów, konkurencje między alternatywnymi memami42, czy nieco bardziej złożone mechanizmy transmisji43. Pomijane są natomiast takie zjawiska jak rozprzestrzenianie jednych memów dzięki
wsparciu innych (np. teoria naukowa rozprzestrzeniająca się dzięki wsparciu argumentów), wpływ mechanizmów psychologicznych jak np. konformizm czy przeciwnie - agresja wywołana sprzecznością poglądów oraz mechanizmów socjologicznych jak „kontekstowa użyteczność społeczna” (np. korzyść z wyznawanie poglądów partii rządzącej).
MODEL EPIDEMICZNY

W typowym modelu epidemicznym do transmisji „memu-zarazku” na nowego
nosiciela może wystarczyć pojedyncza „ekspozycja” – jednorazowy kontakt z nosicielem, tak jak to jest w przypadku bardzo ważnej, a nie wymagającej weryfikacji informacji, lub „gorącej” plotki...
Możliwe jest znaczne rozszerzenie zakresu stosowalności modelu dzięki dodaniu
takich parametrów jak zaraźliwość i trwałość memu („temperaturę” i okres ważności
plotki), odporność żywicieli na zakażenie, czyli np. indywidualne predyspozycje do „plotkarstwa” i status społeczny. W modelu nie ma jednak miejsca na wiele aspektów istotnych dla procesu przekazywania memów, które dla prawdziwych zarazków nie byłyby
adekwatne. Typowe memy są częściej pożyteczne niż szkodliwe, większość jest mało
zaraźliwa i raczej potrzeba wielu ekspozycji, żeby zostały zapamiętane, a tym bardziej
gdy są memami złożonymi. Ponadto kontekst innych memów jest tu uwzględniany jedynie globalnie – jako odporność, brak więc możliwości uwzględnienia jakościowo różno41
A. Lord, I. Price, Reconstruction of organisational phylogeny from memetic similarity analysis: Proof of feasibility. „Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission” 5. 2001(http://jomemit.cfpm.org/
2001/vol5/lord_a&price_i.html); D. Getherer, The Spread of Irrational Behaviours by Contagion: An Agent MicroSimulation. „Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission” 6. 2002 (http://jomemit.cfpm.org/2002/vol6/gatherer_d.html); A. Lynch, Thought Contagion: How Belief Spreads through Society.
New York, NY: Basic Books 1996 (REVIEWED by Paul Marsden in „Journal of Artificial Societies and Social
Stimulation”)
42
F. Flentge, D. Polani, T. Uthmann, Modeling the Emergence of Possession Norms using Memes. „Journal of
Artificial Societies and Social Stimulation” 4. 2001 (http://www.soc.surrey.ac.uk/JASSS/4/4/3.html); R. Pedone,
R. Conte, Dynamics of Status Symbols & Social Complexity. „Proceedings of Simulating Society V Frontiers in
Social Sciences Simulations. Poland” Kazimierz Dolny, September 21-24. 2001
43
R. Reynolds, R. Whallon, S. Goodhall, Transmission Of Cultural Traits By Emulation: An AgentBased Model Of
Group Foraging Behavior. „Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission” 4. 2001
(http://jom-emit.cfpm.org/2001/vol4/reynolds_r&al.html)
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rodnych interakcji między memami, co jest w rzeczywistości źródłem istotnych różnic
w przebiegu procesu transmisji.

Rysunek 2: Wariant symulacji „epidemii” plotki dla 2500 agentów. Z każdym agentem skojarzona jest siła czyli „status społeczny”. Plotka startuje z jednego miejsca, przenosi się pomiędzy sąsiadującymi agentami, prawdopodobieństwo przeniesienia zależy od różnicy sił, a próby są powtarzane. S oznacza średni „stres” agenta, czyli udział poinformowanych inaczej w jego sąsiedztwie. [Program „Rumor”- model „Epidemic” Nowak, Zajonc, Borkowski 1996, projekt grantu NSF, niepublikowane]

KONKURENCJA W ŚWIECIE MEMÓW

Podobnie jak i geny, memy mają zazwyczaj alternatywne „allele”, czyli wykluczające się warianty konkurujące o pojedynczy locus44– od prostych, jak różne sposoby gotowania zupy jarzynowej czy uprawy roli, aż po bardzo rozbudowane, jak szkoły naukowe
czy religie. Jednak konkurencja pomiędzy allelami memów odbywa się w znacząco odmienny sposób, niż opisana już kilkadziesiąt lat temu przez genetykę populacyjną konkurencja alleli genów, co jest bezpośrednim skutkiem „ekologicznego” charakteru memetycznego indywiduum – umysłu. W odróżnieniu od komórki, która musi sobie radzić z
zastanym zestawem genów, umysł w ciągu życia wielokrotnie zapoznaje się z alternatywnymi wersjami różnych
memów. Poznaje ideologie,
poglądy polityczne, warianty
zbiorowych decyzji, teorie
naukowe czy zwykłe mody,
czasami nawet wszystkie konkurencyjne warianty, i cały
czas wybiera uznając jedne z
memetycznych alleli każdej z
alternatyw (memetycznych
loci) za „obowiązujące” dla
siebie, a pozostałe odrzucając.
Kryteria tego wyboru
mogą być przeróżne. Na
pewno ważna jest spójność,
czyli dopasowanie nowych
memów do zastanej już w
Rysunek 3: Jeden z najbardziej znanych obrazów przedstawiających płaską
umyśle sieci, chociażby wte- Ziemię. [Daniel Boorstin The Discoverers]
dy, gdy umysł akceptuje tylko
44

W genetyce locus to miejsce na chromosomie, w którym znajduje się gen kodujący określone białko lub
RNA. W przypadku memów to raczej pozycja w sieci memów, a właściwie w tej podsieci, która decyduje o
„zachowaniu memetycznego indywiduum” – umysłu.
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fakty i sądy pasujące do przyjętego światopoglądu, co może powodować inną dynamikę
rozprzestrzeniania się memu w różnych kulturach, różnych pokoleniach czy różnych środowiskach społecznych. Niekiedy, znaczenie może mieć obiektywna zgodność memu z
rzeczywistością (teoretycznie przynajmniej dla tej mniejszej części ludzkości, która uprawia naukę i/lub stara się mieć racjonalny pogląd na świat). Dla reszty znaczące jest podobne kryterium sprawdzalnej użyteczności, gdy bliższe obiektywnej prawdy allele wygrywają, bo pozwalają skuteczniej oddziaływać na rzeczywistość niż inne - np. allel „ziemi kulistej” znacznie lepiej służy nawigacji niż allel „płaskiego świata”45, zatem w środowisku
żeglarzy może utrzymać się łatwiej niż w środowisku górali. Dlatego pogląd o „płaskiej
Ziemi”, mimo że dosyć powszechny wśród niewykształconych ludzi w średniowieczu,
nigdy nie był poważnie traktowany przez średniowiecznych nawigatorów i kartografów.
Wreszcie istotny wpływ może mieć względna użyteczność społeczna, gdy np. wyznawane
poglądy podobają się władzy lub po prostu większości społeczeństwa, zapewniając jednostce bezpieczeństwo, czy wręcz przeciwnie, gdy „wybrane do ekspresji” memy odróżniają
jednostkę od tłumu i kierują na nią uwagę, co także może przynosić wymierne korzyści.
Dodatkową komplikację stanowi fakt, że aktualnie odrzucone allele memów nie są
dla umysłu bezpowrotnie stracone. Są pamiętane i mają szanse na „rewanż” - jeśli zmienią
się warunki zewnętrzne, środowisko społeczne, biologiczna kondycja właściciela lub memetyczna zawartość umysłu to może on „zareagować elastycznie” i znów zmienić poglądy
lub powrócić do poprzednich. Możliwe jest też, że umysł wewnętrznie za „własny”, „słuszny” lub „prawdziwy” uznaje inny allel memu, a jedynie pod wpływem presji (najczęściej
społecznej) zewnętrznie prezentuje inny. Taka memetyczna mimikra jest niewątpliwie przystosowawcza dla oszukującej jednostki, ale niekorzystna dla oszukanych, stąd powszechnie w ludzkich społeczeństwach ocena tego behawioru jest negatywna46.
Ponadto pewne grupy memów są niemal wyłączone spod tego dynamicznego schematu – to mempleksy stanowiące dosłownie podstawę memetycznego indywiduum:
język ojczysty, obyczaje domu rodzinnego, religia i inne memy nabywane w bardzo młodym wieku. Ich przekazywanie, mimo że formalnie horyzontalnie i addytywne jest prawie odpowiednikiem genetycznego przekazu pionowego. Początkowo w młodym umyśle formują się czyste, a nawet wyidealizowane kopie odpowiednich mempleksów pierwszych wychowawców, które później mogą ulec modyfikacji czy stłumieniu, ale w porównaniu ze zwykłymi memami są zadziwiająco odporne47. Łatwo można zmienić zawód czy
przynależność partyjną, ale nie można zmienić pierwszego języka, a odrzucenie rodzinnych obyczajów czy religii właściwie nigdy nie jest całkowite i dla większości ludzi wiąże
się z negatywną oceną moralną i z negatywnymi kosztami psychicznymi. O ile zmiana
dominujących memów w innych obszarach może być potraktowana jako nowy stan równowagi, w przypadku memów „bazowych” jest to stan niestabilny, podtrzymywany przez
siłę zewnętrzną, o czym dobitnie świadczą przykłady anegdotycznych komunistów potajemnie chrzczących dzieci, biorących śluby kościelne, siadających 24 XII do wigilii, a na
łożu śmierci „posyłających po księdza”.
45
Chociaż jeden i drugi jest poprawny w pewnych granicach. Ziemia bywa płaska, choć tylko dla obserwatora, który się znajduje na jej powierzchni i nie widzi akurat znikającego za horyzontem statku, ale kulą jest tylko
o tyle o ile mierzymy jej średnice z dokładnością +- 50 km., bo w rzeczywistości jest elipsoidą obrotową
spłaszczoną przy biegunach, a przy jeszcze dokładniejszych pomiarach nie pozostaje nic innego jak nazwać ją
„geoidą”, co oznacza, że Ziemia ma kształt... Ziemi!!!
46
Czasem nawet bardzo - jak emocjonalne zabarwienie słowa „hipokryzja” nazywającego to zjawisko.
47
Trwałość tej części indywiduum memetycznego może wynikać z faktu, że właśnie stanowi fundament, ale
może jest to jeden z ważniejszych obszarów interakcji memów z genami, które taki „specjalny” transfer mogą
szczególnie wspierać poprzez mechanizm imprintingu lub zbliżony do niego.
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POSTAWY = EWALUACJE MEMÓW

Pomijając sytuację, gdy jednostka jest zmuszona do zewnętrznej ekspresji memu,
w którego słuszność nie wierzy i nie uznaje go naprawdę za własny, można powiedzieć,
że wszystkim allelom memetycznym umysł przypisuje ewaluacje – „moje” lub „obce”.
„Moje memy” są do wierzenia, używania i rozprzestrzeniania wśród innych członków
społeczeństwa, o „obcych memach” najlepiej zapomnieć, lub je przemilczeć, a jeśli już
jednostka staje przed koniecznością ich przekazywania to uzupełnia je negatywnym nastawieniem mniej lub bardziej subtelnie narzucanym odbiorcy48. Ze względu na kryterium memetycznej spójności umysłu taka ewaluacja nie może być przypisywana całkowicie arbitralnie dowolnie małym memom – jeśli jednostka wierzy w prawdziwość jednego z elementów kompleksu memów to powinna też wierzyć w prawdziwość memów
z nim związanych. Ocena dotycząca kompleksu wzajemnie koherentnych memów jest
zatem metamemem, który przez analogię do genów odpowiedzialnych za sterowanie
ekspresją całych grup genów można nazwać „memem regulatorowym”.
W języku psychologii takie metamemy nazwiemy „postawami”, a w takim razie
istniejące teorie psychologii społecznej dotyczące właśnie przekazywania tak rozumianych postaw wraz z towarzyszącymi im modelami formalnymi i symulacyjnymi stają się
niemal gotowymi do wykorzystania teoriami i modelami rozprzestrzeniania memów.
Przyjrzymy się teraz jednemu z ciekawszych modeli formalnych i symulacyjnych psychologii społecznej.
MODEL WPŁYWU SPOŁECZNEGO NOWAKA-LATANÉ

Wpływ społeczny jest jednym z najważniejszych i najpowszechniejszych zjawisk
społecznych49. Latané definiuje wpływ społeczny50 jako jakąkolwiek zmianę uczuć, myśli
i zachowania wywołaną rzeczywistą bądź wyobrażaną obecnością innych ludzi. Wpływ
społeczny leży u podłoża wielu bardzo odległych od siebie zjawisk. Na wywieraniu wpływu
społecznego w znaczniej mierze opiera się władza. Wpływ społeczny jest też najważniejszym czynnikiem zmiany postaw. Pozwala on też na upodobnienia się przekonań
partnerów z związkach51, jak również na wyłanianie się norm w grupach społecznych.
Formowanie się opinii publicznej jest efektem wzajemnego wpływania na siebie jednostek. Choć często ludzie świadomie wywierają wpływ na innych, zarówno wywieranie
wpływu społecznego, jak i uleganie mu, może przebiegać bez intencji a często również
bez świadomości, że wpływ jest wywierany. Jedną z najczęściej występujących form
wpływu społecznego jest naśladownictwo. Takie zjawiska jak tworzenie się zwyczajów,
moda czy nawet gapienie się tam, gdzie gapią się inni, jest przypisywane wpływowi społecznemu. Wpływ społeczny jest tym czynnikiem, który w mechanizmie posłuszeństwa
potrafi skłonić ludzi do zachowań, których z własnej woli nigdy by nie wykonali, np. do
48
Jest to bardzo silny mechanizm, zapewne przystosowawczy i być może wbudowany ewolucyjnie w „oprogramowanie
stałe naszego umysłu”, gdyż nawet ludziom uprawiającym nauki przyrodnicze, zajmującym się z definicji prawdą obiektywną, trudno się go pozbyć.
49
J. Grzelak, A. Nowak, Wpływ społeczny. W: J. Strelau (Red.) Podręcznik Psychologii, Warszawa, PWN 2000; A. Nowak,
R.R. Vallacher, M. E. Miller, Social influence and groups dynamics. W: T. Millon & M. J. Lerner (Eds). Handbook of psychology:
Personality and social psychology (5:383-417). New York: John Wiley & Sons, Inc. 2003; zob. R.R. Vallacher, A. Nowak, The
emergence of dynamical social psychology. „Psychological Inquiry” 8:73-99. 1997 (Zobacz też http://www.iss.uw.edu.pl/
obuz/publikacje/)
50
B. Latané, The psychology of social impact. „American Psychologist” 36:343-356. 1981
51
A. Nowak, R. R. Vallacher, W Borkowski, Modeling the Temporal Coordination of Behavior and Internal States. „ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS” Vol. 3, Nos. 1-4. 2000
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tego, by bez żadnej wyraźnej korzyści razili innych prądem o napięciu groźnym dla życia.
Mimo że wpływ społeczny obejmuje tak różnorodne zjawiska, badania eksperymentalne wykazują, że wpływ społeczny w bardzo różnych sytuacjach rządzi się podobnymi
prawami. Teoria wpływu społecznego stwierdza, że wielkość wpływu wywieranego przez
grupę na jednostkę zależy od trzech czynników: siły przekonywania osób wywierających wpływ, bliskości od nich do osoby, na którą wpływ jest wywierany i liczby osób
wpływ wywierających. Siła wpływu zmienia się jak iloczyn tych czynników. Można to
wyrazić wzorem:

W=f(SiN)
gdzie W oznacza wielkość wpływu, i odległość od źródła lub źródeł wpływu do osoby na
którą wpływ jest wywierany, N liczbę osób wpływających.
Siła przekonywania oznacza zbiorczo sumę wszystkich czynników decydujących
o sile przekonywania pojedynczej osoby. Są to zarówno czynniki stałe, charakteryzujące
daną osobę (takie jak status społeczny, to, w jakim stopniu jest spostrzegana jako ekspert, umiejętność przekonywania, siła głosu) i charakterystyczne dla danej sytuacji (takie
jak chęć do przekonywania innych). Jednostki „silne” wywierają większy wpływ niż „słabe” a same są trudniejsze do przekonania. Bliskość oznacza intensywność kontaktu między źródłem i obiektem wpływu w przestrzeni społecznej. Ważnym składnikiem odległości w przestrzeni społecznej jest odległość fizyczna między źródłem a obiektem. Odległość fizyczna nie jest jednak tożsama z odległością w przestrzeni społecznej, gdyż
osoby będące blisko fizycznie mogą się, np. widzieć lub nie. W tym rozumieniu, np. dwie
osoby oddzielone od siebie szybą są bliżej siebie w przestrzeni społecznej, niż osoby
znajdujące się w tej samej odległości fizycznej, ale oddzielone ścianą.
Teoria wpływu społecznego zakłada, że wpływ spada wraz z kwadratem odległości między źródłem a obiektem wpływu. W wielu badaniach wykazano, że wpływ
społeczny spada wraz z odległością. Trudniej jest natomiast określić, jaki jest dokładnie
charakter tego spadku. W badaniach52 osoby badane proszono, by wymieniły osoby, z
którymi w ciągu ostatnich 24 godzin rozmawiały o sprawach ważnych dla siebie. Drugie pytanie dotyczyło odległości do miejsca zamieszkania rozmówców. Okazało się, że
szansa, że dana osoba będzie partnerem rozmowy, spada właśnie wraz z kwadratem
odległości od niej.
Najwięcej danych empirycznych dotyczy charakteru zależności siły wywieranego
wpływu od liczby osób wpływ ten wywierających. Siła wpływu rośnie zwykle jako pierwiastek liczby osób wpływ ten wywierających, czyli wpływ rośnie wraz z liczbą osób
wpływających, ale każda następna osoba w mniejszym stopniu przyczynia się do zwiększenia jego wielkości.
Kontekst społeczny w znacznym stopniu kształtuje zachowania, myśli i uczucia
człowieka. Z kolei każdy człowiek sam jest elementem kontekstu społecznego innych
ludzi. Ta dwukierunkowa zależność przyczynowa trudna jest do ujęcia w terminach tradycyjnych teorii psychologicznych, ujmuje ją natomiast dynamiczna teoria wpływu społecznego53. Punktem wyjścia teorii było pytanie o to, jak w społeczeństwie postawy
pojedynczych osób łączą się w opinię publiczną. W modelu zakłada się, że podstawą
tego procesu jest wpływ społeczny. Jednostka w rozmowach z innymi sprawdza stopień
poparcia, którym cieszą się różne postawy. Założono, że jednostka zmienia swą posta52
B. Latané, J. Liu, A. Nowak, M. Bonavento, L. Zheng, Distance matters: Physical space and social influence. „Personality
and Social Psychology Bulletin” 21:795-805. 1995
53
A. Nowak, J. Szamrej, B. Latane’, From private attitude to public opinion: A dynamic theory of social impact. „Psychological
Review” 97:362-376. 1990
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wę wtedy, gdy inna postawa znajduje większe poparcie niż jej własna. Teoria wpływu
społecznego pozwala określić wielkość poparcia dla każdej z postaw. Tak więc największą wagę przywiązuje się do opinii tych, którzy są najbliżej oraz osób o największej sile
przekonywania.
Zależność tę można wyrazić wzorem

gdzie I oznacza wielkość wpływu, s siłę osoby wpływającej, a d odległość od osoby wpływającej do obiektu wpływu.
W komputerowych symulacjach procesu wyłaniania się opinii publicznej zakłada
się, że początkowo poglądy rozłożone są losowe. Następnie każda jednostka rozmawia z innymi, sprawdzając ich opinię, po czym przyjmuje tę postawę, która uzyskała
największe poparcie w rozmowach. Następuje następna runda rozmów i znów jednostki mogą zmieniać swą postawę. Warto zauważyć, że zmiana postawy przez każdą
jednostkę zmienia kontekst społeczny dla innych, zmieniają się więc dla nich przesłanki
tego, jaką postawę sami powinni przyjąć. Osoby, które początkowo nie miały powodu
do zmiany postaw mogą potem ją zmienić, jeżeli dostatecznie zmieni się kontekst społeczny, w którym się znajdują. Działa tu „zasada konformizmu” – jednostka „nie
lubi” być w mniejszości.
DOKŁADNY ALGORYTM ZMIANY STANU AGENTA

Program symulacyjny, którego wyniki posłużyły do wykonania przedstawionego poniżej przeglądu zachowań modelu wpływu społecznego został skonstruowany na bazie doświadczeń z wielu wcześniejszymi wersjami 54, dzięki temu umożliwia testowanie modelu w bardzo różnych warunkach. Zastosowano w nim następujący algorytm:
• Dla każdego agenta wybranego algorytmem Monte-Carlo lub dla wszystkich
agentów synchronicznie wykonaj następujące kroki (sposób uaktualniania jest parametrem modelu):

• Przejrzyj sąsiedztwo agenta i zlicz sumę sił sąsiadów optujących za każdym poglądem. Co to znaczy „sąsiedztwo” jest jednym z parametrów modelu
– mogą to być wszystkie komórki bezpośrednio przytykające do danej (w terminologii automatów komórkowych tzw. sąsiedztwo Moora), może to być wybrany losowo podzbiór tych komórek, ale także komórki położone dalej (tzw. rozszerzone sąsiedztwo Moora) lub ich losowy podzbiór.
• Do aktualnego poglądu agenta dolicz jego własną siłę (ewentualnie przemnożoną przez pewną wagę - też parametr modelu, zwykle 1 - co oznacza umiarkowany konserwatyzm).
• Ewentualnie dolicz szum (np. wpływ mediów) i „bias”, czyli preferencję
wyznawania tej lub innej postawy (np. z powodu różnicy użyteczności).
• Sprawdź, dla której „postawy” wartość wpływu jest maksymalna i przyjmij ten pogląd jako aktualny dla agenta.
54

A. Nowak, M. Lewenstein, J. Szamrej, Bąble modelem przemian spolecznych. „Świat Nauki” 12. 1993
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Warto zwrócić uwagę, że o ile uaktualnianie metodą Monte-Carlo jest tylko bardziej zgodną z rzeczywistością metodą zmiany stanu, o tyle losowy wybór partnerów
interakcji jest wprowadzeniem
do modelu prawdziwego czynnika probabilistycznego powodującego, że poszczególne przebiegi dla identycznych warunków
początkowych nie mogą być
identyczne.

Rysunek 4: Schemat zasady działania modelu Nowaka-Latané.
Jednostka w bezpośrednim sąsiedztwie sprawdza, za którą z postaw przemawia większa siła wpływu.

NAJPROSTSZA SYMULACJA

Model epidemiczny stara się odpowiedzieć na pytanie, czy dany mem będzie
trwał w populacji nosicieli, czy też zaniknie. Model wpływu ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jakich warunkach konkurujące allele memetyczne współistnieją w populacji nosicieli, a w jakich jeden z nich wypiera pozostałe.
Na początek przyjrzyjmy się bardzo uproszczonej sytuacji, gdy konkurują ze
sobą dwa metamemy – postawy, które mogłyby być np. decyzjami o głosowaniu na
jednego z dwóch kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich, „za” czy
„przeciw” wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej, albo, jak było to w jednej z pierwszych prac na ten temat55, czy załoga jest za prywatyzacją zakładu czy nie. Nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby rozważać konkurencję więcej niż dwóch memów, ale dla
jasności wywodu i czytelności wykresów skupimy się na uproszczonym przykładzie.
W pierwszym podejściu zrezygnujemy też ze zróżnicowania sił agentów,
pominiemy wszelkie wpływy zewnętrzne, czyli szum, a także nie wprowadzimy
biasu, zatem każdy z poglądów jest równie dla jednostek „użyteczny” i początkowo równie prawdopodobny. Co więcej, w każdym kroku symulacji każdy agent
ma zawsze pełną informację o poglądach sąsiadów, co jest założeniem bardzo
mało realistycznym. Jedynie w przypadku decyzji najwyższej wagi ludzie gotowi
są zaangażować się tak w komunikację, by na dany temat poznać zdanie wszystkich swoich znajomych.
W takich warunkach już po kilku krokach symulacji uzyskujemy układ w
stanie równowagi statycznej, w którym agenci po dopasowaniu swoich postawy
do postawy dominującej w otoczeniu formują stabilny układ „gron” – obszarów,
w których panuje jeden metamem (=postawa). Jedynie agenci na granicach gron
mają jeszcze kontakt z obcymi, ale granice przebiegają w taki sposób, że każdy
55

B. Latané, A. Nowak, Dynamic attitude chane: Is it gradual or catastrophic?. W: R. R. Vallacher & A. Nowak (Red.),
Dynamical systems in social psychology. San Diego: Academic Press. 1994
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Rysunek 5: Formowanie się gron postaw w modelu wpływu społecznego Nowaka-Latane, w warunkach pełnej informacji o
sąsiadach, braku szumu, biasu i zróżnicowania sił agentów. A - stan początkowy, postawa każdego agenta wylosowana z prawdopodobieństwem 0.5. B - stan równowagi uzyskany po kilku krokach symulacji.

agent „ma poczucie” bycia w większości, mając zawsze wsparcie 4 lub 5 sąsiadów o tym samym poglądzie z 8 otaczających. Na przebieg granic wpływa przede
wszystkim wylosowany układ początkowy. Ma też znaczenie kolejność losowań
agentów zmieniających stan wg. algorytmu Monte-Carlo, ale przy symulacji wykonywanej synchronicznie efekt jakościowy jest bardzo podobny. Nie zostają jednak zachowane początkowe proporcje zwolenników każdej z postaw, gdyż lokalne drobne różnice w ich konfiguracji zostają wzmocnione i jedna z postaw staje
się wyraźniej większościowa.

ZANIKANIE MNIEJSZOŚCI

Z doświadczenia życiowego wiemy, że taki stabilny układ jest raczej mało prawdopodobny w rzeczywistości społecznej. W jaki sposób zbliżyć pierwotny, wyidealizowany model do rzeczywistości? Okazuje się, że wystarczy wprowadzić utrudnienia w komunikacji agentów – niepełną informację o poglądach sąsiadów. Jeśli w każdym kroku symulacji agent będzie podejmował decyzję znając tylko poglądy losowego podzbioru sąsiadów (np. 5 z 8) i to za każdym razem innego, to często będzie się
mylił biorąc za lokalną większość niewłaściwy pogląd. Pomyłki takie będą zazwyczaj
naprawiane w następnym kroku, ale czasami taka zmiana będzie uzyskiwała wsparcie i będzie się utrwalać.
Co prawda, w tych warunkach symulacji także formują się grona, ale ich granice są niestabilne, a ponieważ wsparcie mylnej oceny jest w skali globalnej bardziej
prawdopodobne dla metamemu prezentowanego przez większość, metamem mniejszości traci zwolenników na granicach gron. Początkowo powoduje to pogrubienie
gron, aż do zgromadzenia całej mniejszości w obszarze o owalnym kształcie, który
już stosunkowo szybko zanika.
Jeżeli jedna z postaw jest z jakiegoś z wymienionych powyżej powodów korzystniejsza dla jednostek – ma w modelu dodatni bias, to jej zwycięstwo będzie znacznie
szybsze. Przy odpowiednio dużej różnicy użyteczności nawet przy pełnej informacji o
poglądach taka „lepsza” postawa całkowicie wypiera „gorszą”.
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Rysunek 6: Zanikanie mniejszości w modelu wpływu społecznego z niepełną informacją o poglądach sąsiadów (sprawdzanie 5 z 8). a – stan początkowy; b- po kilku krokach symulacji; c – po kilkudziesięciu krokach; d – stan po ok. 200 krokach;
e- stan po ok. 300 krokach; f – stan ok. 500 kroku; g – wykres zanikania kolistych gron mniejszości, po 10 powtórzeń dla
początkowej średnicy 25 agentów (czarne linie) i dla początkowej średnicy 10 agentów (szare linie).

JAK POWSTRZYMAĆ UNIFIKACJĘ?

Powyższe symulacje demonstrują dwie skrajne możliwości: wieczną koegzystencję dwu postaw albo zwycięstwo jednej z nich. Do innych ciekawych scenariuszy możemy doprowadzić, jeśli zróżnicujemy siły agentów.
Jeśli siły zostaną wylosowane z rozkładu płaskiego to wydaje się, że ich wpływ
globalnie będzie się równoważyć. I faktycznie, jeśli agenci mają pełną informacje to nie
widać żadnej różnicy – szybko pojawia się stan równowagi między konkurencyjnymi
metamemami i charakterystyczny układ gron. Jednak przy niepełnej informacji mniej-
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Rysunek 7: Mniejszość oparta o charakterystyczne struktury budowane przez liderów. A – stan początkowy; b - po pierwszym
kroku; c – stan po kilkudziesięciu krokach; d – stan po kilkuset krokach; e – stan po 10000 kroków. F – charakterystyczne
struktury liderów.
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szość zanika znacznie wolniej, a w pewnym momencie jej grono może oprzeć granice o silniejsze jednostki i zachować stan posiadania na bardzo długo, jeśli nie na zawsze (obserwowano do 100000 kroków), gdyż trwałe straty stają się lokalnie bardzo mało prawdopodobne.
Starając się zrozumieć ten mechanizm możemy stworzyć układ sił, w którym
są tylko dwie kategorie jednostek - wśród tłumu słabych jednostek pojawiają się
nieliczni bardzo silni liderzy.
W pierwszych kilku krokach symulacji wszystkie jednostki, w tym liderzy, wybierają pogląd zgodnie z zasadą konformizmu, z tą różnicą, że do przekonania jednostki silnej – lidera konieczny jest przynajmniej jeszcze drugi lider. Formują się charakterystyczne struktury liderów nazwane przez Nowaka56 „murem” i „twierdzą”, a
także pozostają rozrzuceni pojedynczy liderzy otoczeni przez grupy słabszych zwolenników („Zawisza i jego drużyna”). Liderzy nie mając bezpośredniego kontaktu z
liderami przeciwnej strony są niezłomni - nie mając żadnej szansy na zmianę poglądów stanowią silne oparcie dla otaczających ich słabszych jednostek i dzięki temu
mniejszość może przetrwać dowolnie długo57, a nawet może odzyskać teren zamieszkany przez „tłum” i stać się większością. Im siły agentów będą bardziej zróżnicowane, tym struktury te będą mniej wyraźne i mniej trwałe, gdy kilka jednostek słabszych jest już w stanie przekonać lidera.

Rysunek 8: Historia trwającej 20 tys. kroków symulacji z tłumem i liderami.

56

M. Lewenstein, A. Nowak, B. Latane, Statistical mechanics of social impact. „Physical Review A” 45:703-716. 1993; A.
Nowak, M. Lewenstein, P. Frejlak, Dynamics of public opinion and social change. W R. Hegselman, H. O. Pietgen (Red.),
Modeling social dynamics: Order, chaos, and complexity. Vienna: Helbin. 1996
57
Jeśli liderzy są „nieśmiertelni” i nigdy nie zmieniają poglądów spontanicznie.
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WPŁYW ODLEGŁEJ KOMUNIKACJI I UCZCIWYCH MEDIÓW

W dotychczasowych symulacjach agenci mogli wybierać jedynie między metamemami, z którymi mieli kontakt, stąd powszechność danego memu mogła zmieniać się
jedynie w obszarach styku gron. Co będzie się działo, jeśli agenci będą mieli dostęp do
innych źródeł informacji - jeśli będą mieli więcej znajomych, z których zdaniem się liczą,
albo będą mieli dostęp do mediów i czasami będą przyjmować metamem nieznany w ich
bezpośrednim otoczeniu? Innymi słowy model, który dotąd przypominał społeczeństwo
archaiczne kontaktujące się tylko z najbliższymi sąsiadami i nie posiadające innych źródeł
informacji zbliżymy do współczesnego społeczeństwa miejskiego, w którym liczba kontaktów umysł-umysł, a także umysł-medium informacyjne jest znacznie większa niż w
społeczeństwach tradycyjnych.

Rysunek 9: Stany równowagi dla modelu z komunikacją o zasięgu 3. a- pas, b - 2 pasy; c- bardzo rzadki „zaokrąglony romb”.

Gdy w modelu sąsiedztwo obejmuje nie 8 najbliższych sąsiadów, lecz większy
obszar, lokalne informacje agenta lepiej odpowiadają stanowi globalnemu. Przy pełnej
informacji o sąsiedztwie udaje się jeszcze niekiedy uzyskać stabilne grona, lecz są one
tym większe im większe jest sąsiedztwo i często przypominają pasy, gdyż linie zbliżone
do prostych jako granica postaw najlepiej utrzymują równowagę sił i jedynie takie konfiguracje są trwałe. Jednak dominującym zachowaniem modelu przy rozległej komunikacji
jest szybkie zanikanie mniejszości, a przy niepełnej informacji całkowite zwycięstwo jednej lub drugiej strony jest jeszcze szybsze.

Rysunek 10: Ewolucja modelu wpływu w obecności 5% szumu. A – stan ok. 100 kroku; B – stan po ok. 250 krokach; C- stan
po ok. 1000 kroków .

Podobne efekty uzyskuje się przez wprowadzenie „szumu medialnego”, który
pewnemu niewielkiemu procentowi (np. 5%) wylosowanych agentów zmienia postawę
bez względu na otoczenie. Co prawda agenci, którzy zmieniają pogląd we wnętrzu grona są zwykle przez sąsiadów szybko „przywoływani do porządku”, jednak na pograniczu
gron szum taki działa w podobny sposób jak niepełna informacja. Choć „spontaniczne”
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zmiany postaw są częstsze z postawy większościowej na mniejszościową, to jednak
częściej utrwalają się przejścia na stronę większości. Początkowo powoduje to tylko
pogrubienie gron, ale w dłuższej skali czasu grona mniejszości stopniowo topnieją.
W modelu o rozmiarze 50 na 50 przy niezróżnicowanej sile mniejszość zanika już po kilkuset krokach, a przy sile o rozkładzie równomiernym, po kilku do
kilkunastu tysiącach kroków, chyba że pozostaje pojedyncze grono mniejszości w
postaci pasa, które jest nieco trwalsze. Po zaniku gron mniejszości pozostaje ona
jednak w liczebności wywoływanej przez szum, a przy rozkładzie sił, w którym
występują jednostki bardzo silne, możliwe jest nawet czasowe utworzenie nowych
struktur mniejszości.
Okazuje się więc, że wg rozważanego modelu, w długiej skali czasu otoczonej
mniejszości nic nie jest w stanie uchronić przed zanikiem. Jedynym sposobem przy
realistycznych parametrach jest umieszczenie reprezentantów postawy mniejszościowej w „obszarze chronionym”, gdzie mogą stanowić lokalną większość odciętą od
silnych wpływów z zewnątrz przez fizyczne bariery. Otrzymujemy w ten sposób nieco
pesymistyczny model społeczności w enklawie jako jedynej recepty na nieuchronny
zanik zróżnicowania memetycznego.

Rysunek 11: Trwała enklawa mniejszości
otoczona obszarem niezamieszkanym w modelu z niepełną informacją i 5% szumem
medialnym.
NIEZALEŻNE PRZEKAZYWANIE MEMÓW

Na zakończenie przedstawimy aplikację modelu wpływu do bardziej skomplikowanego zjawiska memetycznego, jakim jest ewolucja ludzkich języków i ich zanikanie w
historycznej skali czasu58, ostatnio znacząco przyśpieszone59.
58

P. W. Culicover, A. Nowak, W. Borkowski, Linguistic theory, explanation and the dynamics of grammar. W: J. Moore and
M. Polinsky (Red.), The Nature of Explanation in Linguistic Theory, CSLI Publications, Stanford , CA. 2003 (ISBN-1-57586454-1 lub ISBN-1-57586-453-3)
59
W. Wayt Gibbs, Na ratunek ginącym językom. „Świat Nauki” Nr 10 (134) 2002; zob. też L. Maffi (red), On Biocultural
Diversity. Smitsonian Institution Press 2001
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Lingwiści wiedzą, że wszystkie istniejące na świecie języki naturalne można
poklasyfikować ze względu na to, do jakich celów i w jaki sposób wykorzystują poszczególne możliwości składni, takie jak fleksja (czyli końcówki wyrazów), tonalność,
porządek wyrazów, specyficzny (np. odwrócony) szyk zdania itp. W języku polskim
i innych językach słowiańskich główną rolę pełni fleksja, a w języku angielskim podstawowe znaczenie ma kolejność wyrazów w zdaniu, a fleksja jest „organem szczątkowym”. W językach słowiańskich odmienia się rzeczowniki przez 6, 7 przypadków,
a w językach ugrofińskich może być ich jeszcze więcej, ale już w niemieckim wystarczają 4, a w angielskim tylko 2; ich rolę przejmują wyspecjalizowane przedimki jak
„in”, „of” itd. W języku chińskim niemal takie same wyrazy znaczą co innego w zależności od tonu samogłoski, a w językach europejskich raczej się to nie zdarza. W
jednych językach w zdaniu twierdzącym zwykle podmiot poprzedza orzeczenie, w
innych odwrotnie, wreszcie zmiana typowej kolejności wyrazów może nie mieć znaczenia gramatycznego (conajwyżej pragmatyczne) jak w polskim, albo może być istotna
znaczeniowo, czy też dozwolona tylko w ograniczonym stopniu jak w angielskim.
Tych cech poszczególnych języków zwanych „parametrami gramatyki” lingwiści wyróżniają kilkadziesiąt60, każda ma teoretycznie kilka możliwych stanów co daje astronomiczną liczbę możliwych gramatyk, z których tylko mała część istnieje realnie.
Biorąc pod uwagę liczbę ludzi na Ziemi i skłonność języków do ciągłej ewolucji i
rozszczepiania się na kolejne w procesie bardzo przypominającym specjację (tworzenie nowych gatunków biologicznych), mogłoby się wydać dziwne, że zrealizowanych gramatyk jest tak mało.
W najprostszym przypadku możemy decyzję używania jakiegoś języka uznać za
pojedynczy mem regulatorowy i wykorzystać prosty model, tyle że z większą liczbą
rywalizujących alleli. Wszystkie dotąd omówione właściwości działają, a w szczególności
przy w miarę realistycznych warunkach małe języki zanikają, i to tym szybciej im mniejszy mają udział. Czyli sam wpływ społeczny wydaje się być siłą, która może powstrzymywać nieograniczony wzrost liczby języków i nie ma konieczności dopatrywania się
np. „wyższości komunikacyjnej” jednych języków (gramatyk) nad innymi.

Rysunek 12: 380 krok (a) i 10000 krok (b) modelu z 8 memami i niepełną informacją.
60
P. W. Culicover, Principles and Parameters: An Introduction to Syntactic Theory. Oxford University Press, Oxford 1997;
P. W. Culicover, Syntactic Nuts. W serii „Foundations of Syntax” Volume 1, Oxford University Press 1999
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Rysunek 13: Model języków o 3 loci (parametrach) po 2 allele memetyczne. A – po 100 krokach wciąż istnieje 8 możliwych
języków. B – po 5000 kroków pozostają 4 języki, przy czym główny podział odbywa się na podstawie parametru 2, parametr 3
jest inny tylko dla dwu języków mniejszościowych, a mniejszościowe użycie parametru pierwszego definiuje najmniejszy z
języków. C – rozmiar gron poszczególnych parametrów i zmiany korelacji pomiędzy nimi w trakcie symulacji.

WOJCIECH BORKOWSKI, ANDRZEJ NOWAK. Wpływ społeczny jako model...

67

Można jednak zbadać bardziej złożony model, w którym języki nie będą monolitami lecz mempleksami złożonymi z niezależnych w znacznym stopniu „parametrów”, mogących ulegać zapożyczeniom pomiędzy językami. W ten sposób granice
języków będą mogły się rozmywać, prowadząc do powstawania lokalnych dialektów
na styku obszarów.
Każdy z parametrów gramatyki możemy potraktować jako niezależne memetyczne „locus”, o które konkuruje 2 lub więcej alleli. Z przyczyn technicznych
zajmujemy się tylko trzema takimi „loci”, a liczbę alleli ograniczymy do 2 lub 4, co
daje 23 (8) lub 43 (64) możliwych gramatyk. Możemy przyjąć (zupełnie arbitralnie),
że pierwszy allel to fleksja versus pozycyjność, drugi to sposób tworzenia pytań
przez słowo kluczowe lub przez inwersję, a trzeci to kolejność podmiotu i orzeczenia w zdaniu.
Każdy z parametrów rozprzestrzenia się niezależnie, zgodnie z mechanizmami
modelu wpływu społecznego Nowaka-Latané i jedyne, co jest wspólne to siła agentów.
Jeśli allele wylosowane zostaną niezależnie z równym prawdopodobieństwem,
to pojawią się początkowo wszystkie możliwe języki, a ich użytkownicy szybko formują grona. W dłuższej skali czasu mniejszościowe allele parametrów językowych
zanikają, a zatem maleje też liczba języków, bo spada liczba możliwych do zaobserwowania różnic pomiędzy gramatykami. Co więcej, ze względu na rosnące rozmiary
gron i formowanie się ich granic w tych samych „naturalnych miejscach krajobrazu
sił” rośnie także korelacja pomiędzy poszczególnymi parametrami, co tworzy wrażenie, że w poszczególnych „rodzinach językowych” pewne parametry muszą występować razem. Ogólny obraz pozostaje więc podobny jak w prostszym modelu –
powoli zwycięża początkowa większość i to nie ze względu na jakąś wyższość jednych przypadkowych kombinacji parametrów nad drugimi, a tylko dlatego, że niektóre kombinacje miały początkowo „więcej szczęścia”.
Na koniec warto zauważyć, że choć pierwotnie model powstał jako symulacja pewnego aspektu ewolucji języków, jest też adekwatny do formowania się ideologii wraz z ich atrybutami. Jeśli wyobrazimy sobie pierwszy locus jako „stosunek
do współmieszkańców innych narodowości”, drugi jako „znaczenie państwa w regulacji życia społecznego”, a trzeci jako zupełnie niezwiązane upodobania muzyczne albo kolor ubrań (np. koszul), to możemy z innej perspektywy spojrzeć na fizyczne atrybuty subkultur młodzieżowych, a nawet niemiecką partię nazistowską z
jej bojówkami w brunatnych koszulach. Takie zestawienia, tworzące dobrze znane
i odróżnialne mempleksy, mogą być, częściej niż chcieliby przyznać ich wyznawcy,
nie tyle owocem inteligencji twórców, co efektem „przejścia przez ucho igielne” 61,
czyli wzmocnienia początkowej koincydencji powstałej z mechanicznej rekombinacji, podobnej do tej, jakiej crossing over dokonuje w chromosomach, przez mechanizm „zwycięzca bierze wszystko”.

PODSUMOWANIE

Jak widać z powyższych przykładów, model wpływu społecznego sprawdza
się w bardzo wielu sytuacjach jako model transmisji i konkurencji memów, przewyższając i znakomicie uzupełniając klasycznie stosowane modele epidemiczne. Zapew61
Co jest wolnym tłumaczeniem stosowanego w genetyce populacyjnej terminu „bottleneck” na określenie przebycia
przez populacje okresu zmniejszenia różnorodności genetycznej, zwykle na skutek drastycznego zmniejszenia samej populacji lub inwazji nowych terytoriów dokonanej przez bardzo małą grupę.

68

TEKSTY z ULICY nr 9 Zeszyt memetyczny

ne bardziej całościowa teoria opisująca kreacje, koegzystencję i zanikanie memów
czeka jeszcze na skonstruowanie, ale wydaje się, że w jej formułowaniu niezbędne jest
skorzystanie nie tylko z dotychczasowych doświadczeń memetyki z modelami epidemicznymi, ale również uwzględnienie osiągnięć dynamicznej psychologii społecznej.
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GLENN M. GRANT
LEKSYKON MEMETYCZNY
Idea jest czymś, co masz;
ideologia, czymś, co ma ciebie
Morris Berman
A co, jeżeli idee są wirusami?
Rozważmy problem wirusa T – bakteriofaga. T-bakteriofag nie może się samodzielnie replikować; reprodukuje się poprzez zawładnięcie DNA bakterii, zmuszając
swego żywiciela do wykonania milionów kopii wirusa bakteriofaga. Podobnie, jakaś
idea może symbiotycznie zainfekować twój umysł i zmienić twoje zachowanie, sprawiając, że zapragniesz przekazać ją swoim znajomym, w ten sposób narażając ich na
zarażenie ideą-wirusem. Każda zachowująca się w ten sposób idea to „mem” (wymawiane jako meem).
W odróżnieniu od wirusa, który jest kodowany w cząsteczce DNA, mem nie
jest niczym więcej niż wzorcem informacji, który okazuje się ewoluować tak, że pobudza ludzi do powtarzania tego wzorca. Typowe memy zawierają różne slogany, idee,
chwytliwe frazy, melodie, ikony, pomysły i mody. Myśl, że ludzie są jedynie żywicielami
ciągu zmieniających się symboli może brzmieć trochę złowieszczo, lecz właśnie to
stanowi o ludzkiej kulturze.
Jako gatunek, ewoluowaliśmy wspólnie z naszymi memami. Wyobraźmy sobie
grupę wczesnych Homo sapiens s. w epoce późnego pleistocenu. Właśnie przybyli z
ostatnim osiągnięciem techniki – ręczną siekierą i próbują zademonstrować sąsiadującym z nimi przedstawicielom Homo erectus, jak ją zrobić. Ci, którzy nie potrafią przyswoić nowego memu, będą zaskoczeni i pozwolą się prześcignąć w ewolucji swoim
bystrzejszym kuzynom.
Tymczasem memy, jako takie, ewoluują, jak w grze w „głuchy telefon” (gdzie wiadomość szeptana od osoby do osoby każdorazowo podlega lekkiemu zniekształceniu).
Dobór faworyzuje te memy, które są łatwiejsze do zrozumienia, do zapamiętania, do
komunikowania innym. Zniekształcone wersje użytecznych memów najprawdopodobniej zostaną wyselekcjonowane.
Teoretycznie przynajmniej, zdolność do rozumienia i komunikowania kompleksów memów zapewnia przeżywalność, dobór naturalny powinien więc faworyzować
tych, którzy nie są zbyt konserwatywni w przyswajaniu nowych memów. Czyżby? W
praktyce, niektórzy ludzie bywają zbyt gorliwi w przyswajaniu każdego nowego memu,
nawet jeśli ten okazuje się beznadziejnie nonsensowny, jak: „Skocz z urwiska, a bogowie
sprawią, że polecisz.”
Takie memy ewoluują, produkowane przez szaleńców lub przez błędną replikację. Zauważmy, że taki mem: „uwierz-a-będziesz-latał” może być urzekający. Idea magicznego lotu jest taka kuszaca – być może, jeśli naprawdę uwierzę, może rzeczywiście
mógłbym skoczyć ze skały i ....
To istotny punkt: ludzie próbują infekować się nawzajem tymi memami, które do
nich najbardziej przemawiają, bez względu na obiektywną wartość memu, czy jego praw-
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dziwość. Co więcej, kariera memu nakazującego skok z urwiska mogła nigdy nie zostać
poparta czynem; jego nosiciel może pędzić resztę długiego życia, pobudzając miliony
łatwowiernych głupców do skoku i śmiertelnego zejścia. Historycznie rzecz ujmując,
tego rodzaju rzeczy zachodzą stale.
Czy memy mogą być rozpatrywane jako prawdziwe „formy życia” czy nie, to
przedmiot licznych już dyskusji.; ale nie to jest ważne: one zachowują się na podobieństwo form żywych, pozwalając nam łączyć analityczne techniki epidemiologii, nauk ewolucyjnych, immunologii, lingwistyki i semiotyki w skuteczny system znany pod nazwą
„memetyka”. Bardziej niż dysputy nad tym, czy idea zawiera się w „prawdzie”, czy też
brak jej „prawdziwości”, memetyka, w znacznej swej części, dotyczy sposobów, na które idee się replikują.
Memetyka żywo dotyczy rozumienia kultów, ideologii i wszelkiego typu kampanii marketingowych, może także pomóc w dostarczeniu obrony przed niebezpieczną
informacją-infekcją. Powinieneś strzec się, na przykład tego, ze zostałeś narażony na
Meta-mem, mem o memie...
Leksykon ten przedkładam z intencją dostarczenia języka analizy memów, kompleksów memów i zrodzonych przez nie ruchów społecznych. Nazwiska osób, które
ukuły i zdefiniowały kolejne terminy pojawiają się w nawiasach, chociaż pewne definicje
zostały sparafrazowane i zmienione. (nota bene: w pewnych przypadkach, nazwiska w nawiasach odnoszą się nie do twórcy terminu, ale do tego, od którego pochodzi uzupełnienie
definicji – na przykład definicja terminu „kult” jest mojego autorstwa [GMG]; dodatkowe
koncepcje zostały sparafrazowane przez Keith Hensos’a.)

Źródła:
Richard Dawkins, The Selfish Gene.
Keith Henson, Memetics, Whole Earth Review #57: 50-55.
Douglas Hofstadter, Metamagical Themas.
Howard Rheingold, Untranslatable Words, Whole Earth Review #57: 3-8.

przekład za zgodą autora:
Justyna Polakowska
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

„A Memetic Lexicon” is Share-Right (S), 1990-2004, by Glenn Grant, Montreal.
www.istop.com/~ggrant/ (You may reproduce this material, only ifyour recipients may also
reproduce it, you do not change it, and you include this notice)

GLENN M. GRANT. Leksykon memetyczny

71

auto-toxic (auto–toksyczny): Niebezpieczny dla siebie. Wysoko auto-tok-

Cenzura nie redukuje w pełni ofensywy
memu i, likwidując jego łagodniejsze for-

syczne samoograniczające się memy, które promują destrukcję swoich żywicieli

my, może wspomóc jego najbardziej natężoną, złośliwą postać.

(jak: mem Jima Jones‘a; wszelkie kompleksy memów o indoktrynacji militarnej;

co-meme (ko-mem): Mem, który

wszelkie memy „martyrologiczne“).

symbiotycznie ko-ewoluuje z innymi me-

[GMG] (Patrz: egzo-toksyczny)

mami aby stworzyć formę mutacyjnie
wspomagającą kompleks memów. Nazy-

bait (przynęta): Ta część kompleksu
memów, która obiecuje korzyść żywicie-

wany także symmemem. [GMG]

lowi (zazwyczaj w zamian za replikowanie tego kompleksu). Przynęta zwykle

cult (kult): Socjotyp auto-toksycznego kompleksu memów, złożony z mem-

motywuje, ale nie ponagla replikacji

botów i / lub memoidów. [GMG] Cha-

kompleksu memów w jednoznacznie
wyraźny sposób [za: Donald, cytowany

rakterystyczne kulty włączają: samoizolację zainfekowanych grup (albo przynaj-

przez Hofstadtera]. Zwana także nagrodą ko-memu (W wielu religiach, „zba-

mniej nowych rekrutów); pranie mózgu
poprzez powtarzającą się ekspozycję na

wienie“ jest przynętą, albo obiecaną nagrodą; „głoszenie Słowa“ jest hakiem.

mem (powodującą uzależnienie mentalne); zniechęcanie do funkcji genetycz-

Inne popularne przynęty ko-memów to:

nych (przez celibat, sterylizację, zdewa-

„wieczny błogostan“, „bezpieczeństwo“,
„wolność“). (Patrz: hak; groźba; strate-

luowanie rodziny) na rzecz replikacji
(prozelityzm); i autorytaryzm - kult przy-

gia infekcji)

wódcy („charyzmatycznej osobowości”).
[Henson]

belief-space (przestrzeń, obszar
przekonań): Ponieważ człowiek może
być infekowany i transmitować skończo-

dormant (drzemiący, uśpiony): Tymczasowo pozbawiony ludzkich żywicieli.

ną liczbę memów, istnieje granica przestrzeni jego przekonań [Henson]. Memy

System starożytnych hieroglifów egipskich czy Ewengelii Gnostycznych to

ewoluują konkurując o miejsce w tej niszy przekonań jednostek i społeczności.

przykłady „martwych“ schematów, leżących w uśpieniu przez tysiąclecia w nie
przetłumaczonych tekstach i czekających

censorship (cenzura): Wszelka próba powstrzymania rozprzestrzeniania się

na reaktywację przez infekcyjnych współczesnych archeologów. Niektóre przesta-

memów przez eliminację ich wektorów.
Stąd cenzura jest analogiczna do prób za-

rzałe memy nigdy nie zapadają w całkowite uśpienie, tak jak teoria flogistonu,

hamowania szerzących się chorób przez
rozpylanie środków owadobójczych.

która łatwo mutuje się z „przekonania“
w „osobliwy przypis historyczny”
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earworm (łatwo wpadający w ucho):
„Motyw muzyczny albo melodia, która

odporność na wpływ memów, co redukuje memetyczną immunologię osoby. Do

błyskawicznie infekuje społeczność.“
[Rheingold]; przebojowa piosenka. ( Taka

pospolitych immuno-depresantów należą: zmęczenie podróżą, dezorientacja,

jak: „Don‘t Worry, Be Happy.“) (z niemieckiego, ohrwurm=earworm)

psychiczne i fizyczne wyczerpanie, poczucie zagrożenia, szok emocjonalny, utrata
domu lub bliskich, szok przyszłości, szok

exo-toxic (egzo-toksyczny): Niebezpieczny dla innych. Wysoko egzo-tok-

kulturowy, stres izolacji, zła sytuacja socjalna, niektóre narkotyki, samotność,

syczne memy promujące destrukcję
osób innych niż ich żywiciele, szczegól-

alienacja, paranoja, powtarzalne zagrożenie, respekt dla autorytetów, eskapizm

nie tych, które są nosicielami memów rywalizujących. (Takie jak: nazizm, inkwi-

oraz hipnoza (zawieszenie krytycznego
sądu). Werbownicy różnych sekt często

zycja, pohlpotyzm.) (Patrz: memowa aler-

wybierają lotniska i dworce autobusowe

gia) [GMG]

na pole swych działań, ponieważ podróżni
są podatnym obiektem licznych osłabia-

hook (hak): Część kompleksu memów, która przyśpiesza replikację. Hak

czy ich memetycznej odporności. [GMG)]
(Patrz: kult)

jest często najbardziej efektywny, gdy nie
jest jasno eksplikowany, ale stanowi logiczną konsekwencję zawartości memu.

immuno-mem: Patrz: vaccime (szczepionka). [GMG]

[Hofstadter] (Patrz: przynęta, groźba)
infection (infekcja): 1. Skuteczne zahost (żywiciel, gospodarz): Osoba
skutecznie zainfekowana memem (Patrz:

kodowanie memu w pamięci istoty ludzkiej. Infekcja memetyczna może być ak-

infekcja, membot, memoid)

tywna lub nieaktywna. Pozostaje nieak-

ideosphere (ideosfera): Królestwo

tywną, jeśli nosiciel nie przejawia skłonności komunikowania memu innym lu-

ewolucji memetycznej, jak biosfera jest
królestwem ewolucji biologicznej. Całość

dziom. Infekcja aktywna wywołuje w żywicielu pragnienie infekowania innych.

memetycznej ekologii. [Hofstadter] Zdrowie ideosfery może być mierzone przez

Fanatycznie aktywni nosiciele są często
memobotami lub memoidami. Osoba wy-

jej memetyczną różnorodność. Reżimy to-

stawiona na działanie jakiegoś memu, ale

talitarne próbują narzucać memetyczne
monokultury, które, jak monokultury w

nie przywołująca go (świadomie lub nie),
nie jest zainfekowana. (Żywiciel w rze-

rolnictwie, są wewnętrznie niestabilne.

czywistości może być nieświadomy swojego zainfekowania i przekazywać mem

immuno-depressant (osłabiacz odporności): Wszystko, co obniża ludzką

nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Wiele norm społecznych przekazywanych
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jest w ten sposób.) [GMG] 2. Niektórzy
memetycy używają terminu „infekcja” jako

symbiotyczne infekowanie umysłów ludzi, zmieniając ich zachowanie, powodu-

synonimu terminu „przekonanie, wiara” –
na przykład, tylko wierni są zainfekowani,

jąc, że propagują oni ów wzór. (Wyraz
„mem” ukuty został przez Dawkinsa

ci, którzy nimi nie są – nie podlegają infekcji. Jednakowoż, takie użycie ignoruje fakt,

przez analogię do „gen”.) Różnorodne
slogany, chwytliwe frazy, melodie, ikony,

że ludzie często przekazują memy, którym

wynalazki i mody są typowymi memami.

nie „zawierzają”. Piosenki, żarty, fantazje
są memami, które nie bazują na „wierze”

Idea lub wzór informacji nie jest memem,
dopóki nie sprawi, że ktoś go zreplikuje,

jako strategii infekcji.

powtórzy komuś innemu, lub w inny sposób narazi kogoś na infekcję. (Patrz: kom-

infection strategy (strategia infekcji):
Każda strategia memetyczna, która wspo-

pleks memów)

maga infekowanie żywiciela. Dowcipy

meme-allergy (alergia memetyczna):

wspomagają infekcję będąc zabawnymi,
melodie – wywołując różne emocje, slo-

Forma nietolerancji; warunki sprawiające, że osoba reaguje w niezwykle eks-

gany i chwytliwe frazy przez swą zwięzłość i nieustannie powtarzanie. Popular-

tremalny sposób w sytuacji narażenia na
specyficzny bodziec semiotyczny lub me-

ne strategie infekcji to: „przestępca kontra ofiara”, „strach przed śmiercią” i „po-

metyczny alergen. Egzo-toksyczne kompleksy memów w sposób typowy apliku-

czucie wspólnoty”. W komleksie me-

ją niebezpieczne alergie memetyczne

mów, przynęta ko-memu stanowi często
centrum strategii infekcji. (Patrz: strate-

swoim żywicielom. Reakcja charakterystyczna dla alergii memetycznej może być

gia replikacji, mimicry) [GMG]

wywołana nawet wtedy, kiedy alergen
memetyczny nie jest rzeczywiście obec-

membot (memobot): Osoba, której

ny, ale zaledwie postrzegany jako obec-

życie w całości podporządkowane zostało
propagowaniu memu, mechanicznie i

ny. Pospolite alergie memetyczne włączają homofobię, paranoidalny anty-komu-

przy każdej okazji. (tak jak u niektórych
świadków Jehowy, krisznowców i scien-

nizm, pornofobię. Typowe przejawy alergii memetycznych to: cenzura, wanda-

tologów). Zgodnie z wewnątrz grupową
konkurencją najbardziej wymowne i eks-

lizm, obelgi słowne, przemoc psychiczna [GMG].

tremalne memoboty wykazują tendencję do osiągania szczytów hierarchii swoich socjotypów. Memobot samoniszczący

meme-complex (kompleks memów):
Zespół mutacyjnie wspomagających się,

się to memoid. [GMG]

stowarzyszonych memów, koewoluujących w relacji symbiotycznej. Dogmaty

meme (mem): *** Wzorzec zaraźliwej informacji, który replikuje się poprzez

religijne i polityczne, ruchy społeczne,
style artystyczne, tradycje i zwyczaje, li-
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sty łańcuszkowe, paradygmaty, języki itp.
są kompleksami memów (mem-komplek-

nik) memetycznej mutacji lub ewolucji.
Teksty pisane mają skłonność od powol-

sami). Nazywa się je także m-pleksami
lub schematami [Hofstadter]. Najczęściej

nego dryfowania dogmatów [Henson].

wskazywane typy współdziałających komemów w schemacie to: przynęta (bait),

memetic engineer (inżynier memetyczny): Ktoś, kto świadomie wymyśla

hak( hook), groźba(threat), szczepionka

memy, tworzy ich konfiguracje i syntety-

(vaccim). Atrybutami skutecznego schematu są zazwyczaj: szeroki zakres (pa-

zuje je z zamiarem wpływu na ludzkie zachowania. Autorzy manifestów i twórcy

radygmat, który wyjaśnia wiele); możliwość uczestnictwa nosiciela, przekona-

reklam są typowymi inżynierami memetycznymi. [GMG]

nie o oczywistości prawdy samej w sobie (podstawa autorytetu), oferta po-

memetist (memetyk): 1. Badacz me-

rządku i poczucia miejsca, pomoc w oba-

metyki 2. Inżynier memetyczny. [GMG]

wie o brak znaczenia. [Wheelis, cytowany przez Hofstadtera]

memetics (memetyka): Badanie memów i ich społecznych następstw.

memeoid lub memoid (memoid):
Osoba, „której zachowanie pozostaje pod
tak silnym wpływem [memu], że jej wła-

memotype (memotyp): 1. Rzeczywista
zawartość informacyjna memu, w odróż-

sne przetrwanie staje się dla niej mało

nieniu od jego socjotypu. 2. Klasa podob-

znaczące” [Henson]. (Tak jak: kamikaze,
samobójczy bombardierzy, wyznawcy

nych memów. (GMG)

Jima Jones’a, każdy personel wojskowy).
Żywiciele i memoboty nie koniecznie są

meta-meme (meta-mem): Każdy
mem dotyczący memów (tak jak: „tole-

memoidami. (Patrz: auto-toksyczny, egzo-

rancja”, „metafora”).

toksyczny)
Meta-meme, the (Meta-mem): Konmeme pool (pula memowa): Pełna
różnorodność memów dostępnych kulturze, czy jednostce. Uczenie się języków
i podróżowanie są metodami powiększania puli memowej.
memetic (memetyczny): Odnoszą-

cepcja memu postrzegająca samą siebie
jako mem.
Millennial meme, the (mem milenijny):
Każdy z licznych memów obiegowych
epidemii, które przepowiadają katastroficzne wydarzenia na rok 2000 (lub na ja-

cy się do memów.

kąkolwiek datę niedalekiej przyszłości)
łącznie z batalią Armageddona, Wniebo-

memetic drift (dryf memetyczny): Zakumulowane błędne replikacje; (wskaź-

wzięciem, tysiącletnim panowaniem Jezusa, itp. Mem „Nadchodzącego Nowe-
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go Wieku” [New Age] jest po prostu
nową wersją nazewniczą dla tego same-

porządkowania się i zniechęca do błędnych replikacji. („Skazanie na piekło” jest

go (Nazywany także „memem końca”
[świata]: „Endmeme”).

ko-memetyczną groźbą wielu schematów
religijnych.) (Patrz: przynęta, hak, szczepionka) [Hofstadter]

mimicry (imitacja, mimikra): Strategia infekcyjna, w której mem próbuje imi-

tolerance (tolerancja): Meta-mem,

tować semiotykę innego skutecznego
memu. Taka jak: pseudo-nauka (kreacjo-

który dopomaga stawić opór wielkiej rozmaitości różnych memów (wraz z ich so-

nizm, ufologia); pseudo-rebelianctwo (heavy metal); przewrót przez zdemaskowa-

cjotypami), bez wzbudzania alergii memetycznej. W swych najczystszych formach

nie falsyfikatu („uprowadzenie”, zawłaszczenie Sytuacjonistów). [GMG]

tolerancja pozwala swemu żywicielowi
być wielokrotnie narażonym na działanie
konkurencyjnych memów nawet nieto-

replication strategy (strategia replikacji): Każda strategia memetyczna sto-

lerancyjnych rywali, bez aktywnej infekcji, czy reakcji alergicznej. Tolerancja jest

sowana przez mem w celu zachęcenia
żywiciela do powtarzania memu innym

centralnym ko-memem w wielkiej różnorodności schematów, szczególnie ta-

osobom. Ko-memetyczny hak kompleksu memów. [GMG]

kich, jak „liberalizm”, „demokracja”. Bez
niej schematy często stają się egzo-toksyczne, powodując alergie memetyczne

retromeme (retromem): Mem, który
próbuje wpleść się w istniejący kompleks

u swoich żywicieli. Ponieważ schematy
konkurują o określoną przestrzeń prze-

memów (np. marksizm-leninizm usiłuje
dokooptować inne socjotypy). [GMG]

konań , tolerancja niekoniecznie jest zaletą w schemacie, ale koewoluowała w
ideosferze w podobny sposób, jak ko-

scheme (schemat): Mem-kompleks.
[Hofstadter]

operacja w ekosystemie biologicznym.
[Henson]

sociotype (socjotyp): 1. Społeczny

vaccime (wym.waksim) (szczepionka):

przejaw (manifestacja) jakiegoś memotypu, tak jak osobnik jest fizyczną ekspresją

Każdy meta-mem, który zapewnia odporność na memy; pozwala przebywać

(fenotypem) genów (genotypu). Zatem,

osobie w warunkach narażenia na

kościół protestancki na przykład jest socjotypem memotypu Biblii. 2. Klasa po-

memy bez aktywnego zainfekowania.
Inaczej nazywana „immuno-memem”.

dobnych organizmów społecznych [GMG]

Popularne memy (immunologiczne)
uodporniające to: „wiara”, „lojalność”,

threat (groźba): Część kompleksu

„sceptyzm” i „tolerancja”. (Patrz: alergia memetyczna) [GMG]

memów, która zachęca do ścisłego pod-

76

TEKSTY z ULICY nr 9 Zeszyt memetyczny

Każdy schemat zawiera szczepionkę
chroniącą przed konkurencyjnymi mema-

(Zauważmy, że ta szczepionka nie dostarcza dużej ochrony). J a p o n i z m :

mi. Na przykład: K o n s e r w a t y z m : automatycznie powstrzymuje wszelkie

adaptuje (częściowo) nowe schematy
do starych.

nowe memy. O r t o d o k s j a : automatycznie odrzuca wszelkie nowe memy.

vector (wektor): Medium, metoda,

N a u k a : testuje nowe memy pod wzglę-

środek transportu memów. Prawie każ-

dem spójności teoretycznej i (gdzie da się
zastosować) empirycznej powtarzalności;

de medium komunikacyjne może być memetycznym wektorem. [GMG]

ciągle na nowo oszacowuje stare memy;
tylko warunkowo akceptuje schematy, nie

Villain vs. Victim (Przestępca vs.

rozstrzygając przyszłych ponownych
oszacowań. R a d y k a l i z m : akceptuje

Ofiara): Strategia infekcji wspólna wielu
kompleksom memetycznym, stawiają-

tylko jeden nowy schemat, odrzuca

ca potencjalnego żywiciela w roli ofiary

wszystkie inne. N i h i l i z m : odrzuca
wszystkie schematy, nowe i stare. N e w

i stwarzająca mu warunki zagrożenia, tak
jak w: „burżuazja zagraża proletariato-

A g e : akceptuje wszystkie estetycznie
pociągające memy, nowe i stare, bez

wi” [Hofstadter]. Często niebezpiecznie
toksyczna dla żywiciela i społeczeństwa

względu na empiryczną (lub nawet wewnętrzną) spójność; odrzuca pozostałe.

w ogóle. Znana także pod nazwą: strategii „my-i-oni”.
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SKOROWIDZ HASEŁ POLSKICH:
alergia memetyczna patrz: meme-allergy
auto–toksyczny patrz: auto-toxic
cenzura patrz: censorship
dryf memetyczny patrz: memetic drift
drzemiący patrz: dormant
egzo-toksyczny patrz: exo-toxic
hak patrz: hook
gospodarz patrz: host
groźba patrz: threat
ideosfera patrz: ideosphere
imitacja patrz: mimicry
infekcja patrz: infection
infekcji strategia patrz: infection strategy
inżynier memetyczny patrz: memetic engineer
ko-mem patrz: co-meme
kompleks memów patrz: meme-complex
kult patrz: cult
łatwo wpadający w ucho patrz: earworm
mem patrz: meme
mem milenijny patrz: Millennial meme, the
memetyczna alergia patrz: meme-allergy
memetyczny patrz: memetic
memetyczny dryf patrz: memetic drift
memetyczny inżynier patrz: memetic engineer
memetyk patrz: memetist
memetyka patrz: memetics
memobot patrz: membot
memoid patrz: memeoid lub: memoid
memotyp patrz: memotype
memowa pula patrz: meme pool
meta-mem patrz: meta-meme
Meta-mem patrz: Meta-meme, the
mimikra patrz: mimicry
Przestępca vs. Ofiara patrz: Villain vs. Victim
pula memowa patrz: meme pool
obszar przekonań patrz: belief-space
osłabiacz odporności patrz: immuno-depressant
przestrzeń przekonań patrz: belief-space
przynęta patrz: bait
replikacji strategia patrz: replication strategy
retromem patrz: retromeme
schemat patrz: scheme
socjotyp patrz: sociotype
strategia infekcji patrz: infection strategy
strategia replikacji patrz: replication strategy
szczepionka patrz: immuno-mem: patrz: vaccime
szczepionka patrz: vaccime (wym.waksim)
tolerancja patrz: tolerance
uśpiony patrz: dormant
wektor patrz: vector
żywiciel patrz: host
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układach biologicznych i społecznych oraz modelami symulacyjnymi w naukach przyrodniczych i społecznych.

Glenn M. Grant - kanadyjski memetyk, pisarz i teoretyk science fiction, autor
tzw. short fiction (Burning Day, Thermometers Melting, Storm Surge, Suburban Industrial,
Memetic Drift- tłumaczonych także na francuski i słowacki) oraz licznych recenzji i analiz
dotyczących różnych aspektów memetyki; twórca popularnego wśród memetyków
Leksykonu memetycznego oraz artykułów teoretyczno-literackich (m.in. Transcendence
Through Detournement in William Gibson’s Neuromancer) drukowanych głównie w Science Fiction Studies.
Tomasz Kozłowski - doktorant w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjoantropologią rozrywki i
zagadnieniami dotyczącymi roli samoświadomości w życiu społecznym. Interesuje się
psychologią ewolucyjną oraz socjobiologią.
Prof. Andrzej Nowak - dyrektor Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki
i Komunikacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Ośrodka Badania Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; jeden
z liderów dynamicznej psychologii społecznej. Wykłada na Wydziale Psychologii UW i
Florida Atlantic University.
Od lat zajmuje się aplikacjami osiągnięć fizyki układów dynamicznych, matematyki chaosu i informatyki na grunt nauk społecznych, a także teorią postaw, wpływem społecznym, zmianą społeczną (tzw. teoria bąbli), dynamiką bliskich związków, różnymi zjawiskami związanymi z przekazywaniem informacji w społeczeństwie oraz sieciami społecznymi i sztucznymi sieciami neuronowymi.
Sebastian Skolik - absolwent socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
asystent w Zakładzie Socjologii i Psychologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Od kilku lat koncentruje się na przestrzennych aspektach kultury (architektura) i ich analizie w kontekście socjobiologii.

Dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska - pracownik naukowy Instytutu Nauk
o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; folklorystka, od lat skupiona w badaniach na społecznych formach wyobrażeń zbiorowych oraz socjologii wiedzy i antropologii społecznej. Aktualnie prowadzi badania nad ontologią idei społecznych i komunikacją kulturową w kontekście teorii dynamicznych układów złożonych i ewolucjonizmu
tzw. nowej biologii.

