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Od Redakcji

Teoria ewolucji – jak słusznie zauważa jeden z autorów przedkładanego właśnie czy-
telnikom kolejnego numeru Tekstów z ulicy – jest bodaj najzacieklej i najdłużej atakowaną
teorią naukową ostatnich trzech stuleci: wieku XIX, XX i XXI. Mimo niepodważalnych
osiągnięć i wspaniałych sukcesów w poznaniu i rozumieniu zjawisk życia (na przykład usta-
lenie linii rozwojowej hominidów, dziejów Ziemi, historii i praw funkcjonowania biosfery,
odkrycie struktury DNA i zasad dziedziczności genetycznej, wirusowego charakteru wielu
chorób itd., itd.) okazuje się ona nadal budzić emocje i wywoływać krytykę.1

Memetyka, zbudowana w oparciu o tę teorię i prawa tzw. darwinizmu kosmicznego
(wspartego na założeniu, iż wszelkie życie ewoluuje na drodze zróżnicowanej przeżywalno-
ści replikujących się bytów2), a przyjmująca dodatkowo istnienie drugiego jeszcze, obok
genu, równie jak on realnego replikatora, który w całkowitej zgodzie z prawami ewolucji
powiela informację pozagenetyczną, czyli inaczej mówiąc, informację kulturową, najpraw-
dopodobniej czeka dopiero na falę krytyki i negacji. Jej pora jeszcze nie nadeszła, memety-
ce brak bowiem na razie rozstrzygnięć tak spektakularnych, jak sklonowanie owieczki Dol-
ly, zbudowanie przemysłu biotechnologicznego i stworzenie szczepionki przeciwko wiruso-
wi grypy czy wścieklizny. Brak jej ciągle empirycznych poświadczeń słuszności teorii, labo-
ratoriów i instytucjonalnego zaplecza ważnego dla każdej budującej się nauki. Memetyka
konstruuje dopiero swoje metody, wyodrębnia  pola i przedmioty, antycypuje przemysły, w
których być może znajdzie kiedyś zastosowanie. Już dziś widać jednak, że otwiera ona nowe
horyzonty i nowe możliwości badawcze, budząc równocześnie opór, a nawet głęboki sprze-
ciw natury epistemologicznej, etycznej i teoriopoznawczej.

Memetycy, nauczeni nieco społecznymi doświadczeniami nauki,  zdają sobie sprawę
z wielu,  choć nie ze wszystkich, zapewne, konsekwencji,  jakie rysują się „w tle” neodarwi-
nistycznego przełomu, którego są orędownikami. Ich błędy i niedociągnięcia, ale i skutecz-
ność ich koncepcji znacznie wyraziściej też dostrzegają zwolennicy innych niż ewolucjoni-
styczna teorii i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. Poniższy numer Tekstów z ulicy
w całości poświęcamy prezentacji takich właśnie kontrowersji i antycypacji, formułowanych
zarówno w obszarze samych nauk przyrodniczych, jak i na polu nauk humanistycznych.

   1 Wystarczy zapewne wskazać tylko na toczącą się aktualnie batalię z ewolucjonizmem, podjętą w Polsce nawet przez
ministra edukacji, a sekundującą amerykańskim kreacjonistom-kontreformatorom, takim jak pastor Lloyd Anderson, aby
uświadomić wysoką temperaturę tej nadal trwającej, a zdawałoby się, definitywnie zakończonej już przez Watsona i Cricka
w 1953 roku (skonstruowanie modelu podwójnej helisy DNA) dyskusji. Zob. m.in. : Archiwum Gazety Wyborczej http://
serwisy.gazeta.pl/df/1,34471,3707421.html
   2 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s.433





WOJCIECH BORKOWSKI

EWOLUCYJNA DROGA DO ZŁOŻONOŚCI

WSTĘP – ZŁOŻONOŚĆ REPLIKATORÓW
Słowo „ewolucja” w takim znaczeniu, jakie nadają mu biolodzy, memetycy, a także

informatycy – specjaliści od Algorytmów Genetycznych (GA) i Sztucznego Życia (AL) –
oznacza proces, który poprzez nielosową selekcję w obrębie populacji replikatorów kumulu-
je powstałe losowo korzystne zmiany i prowadzi do powstania replikatorów zaadaptowanych
do środowiska. Kolejnym kluczowym terminem jest tu słowo „replikator”, pod którym może
kryć się dowolny obiekt realny lub wirtualny, posiadający trzy niezbędne własności:

   1) Odziedziczalność, czyli zdolność do tworzenia kopii zawierających tę samą
lub przynajmniej zbliżoną informację, co służący jako matryca replikator „macie-
rzysty” (czyli do replikacji właśnie). Przy tym zbiór możliwych do zapisania infor-
macji musi być znacznie większy od realnie istniejącej puli replikatorów.
   2) M u t o w a l n o ś ć , czyli podatność na sporadyczne błędy kopiowania wpro-
wadzające do populacji nowe warianty replikatorów, przynajmniej teoretycznie
zdolnych do tworzenia swoich kopi.
   3) S e l e k c y j n o ś ć , czyli zależność efektywności replikacji od informacji za-
wartej w replikatorze, zarówno bezpośrednia jak pośrednia, gdy informacja ta je-
dynie zapoczątkowuje wieloetapowy łańcuch przyczynowy, który ostatecznie przy-
czynia się do replikacji.
Z powyższego nie wynikają żadne ograniczenia co do tego, czym fizycznie może

być replikator i faktycznie obiekty o takich własnościach pojawiają się w różnych obsza-
rach rzeczywistości. Do miana tego pretendują już proste cząstki chemiczne zdolne do
autokatalizy, np. produkty tzw. reakcji formozowej1. Proste cząsteczki nazywa się czasem
replikatorami holistycznymi, bo choć mogą replikować, a nawet niekiedy mutować, mają
niewielką pojemność informacyjną – liczba możliwych wariantów jest znacznie mniejsza
od zbioru istniejących replikatorów. Prawdziwy replikator musi mieć potencjalną możli-
wość kodowania nietrywialnej informacji – zbiór zrealizowany musi być mniejszy od moż-
liwego. Na poziomie chemicznym warunek ten spełnia dopiero polimer o zróżnicowa-
nych podjednostkach, których wzajemny układ – chociażby liniowa kolejność2 – może
kodować informacje. Tak właśnie jest w przypadku RNA, DNA czy ich analogów3. Liczba

   1 Jest to reakcja autokatalityczna; w jej najprostszej postaci cząsteczka formaldehydu najpierw kondensuje z cząsteczką
„cukru” dwuwęglowego - aldehydu glikolowego (2-hydroxyethanal), produkt kondensuje z kolejną cząsteczką formalde-
hydu do cukru czterowęglowego, który rozpada się następnie na dwie cząsteczki „cukrów” dwuwęglowych analogiczne do
wejściowych, co cykl zamyka. L. E. Orgel, Molecular Replication. Nature 358, 203-209, 1992.
   2 Właściwie innych przykładów chyba nie znamy, ale wydaje się, że nie ma „ostatecznego” powodu, dla którego polimery,
niosące informacje, nie mogłyby mieć dwu lub trójwymiarowej struktury pierwszorzędowej.
   3 Np. popularnego ostatnio wśród badaczy chemicznych początków życia TNA czyli polimeru analogicznego do RNA,
którego główny szkielet zbudowany jest z cukrów czterowęglowych, a nie pentoz, dzięki czemu mógłby łatwiej powstać
abiotycznie. Zobacz: A. Eschenmoser, Chemical Etiology of Nucleic Acid Structure. Science 25 June 1999. Albo: K. Scho-
ning, P. Scholz, S. Guntha, X. Wu, R. Krishnamurthy, A. Eschenmoser (Nov 2000). Chemical Etiology of Nucleic Acid
Structure: The Alpha-threofuranosyl-(3'->2') Oligonucleotide System. Science PMID 11082060.
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możliwych wariantów takich cząsteczek rośnie tak szybko, że łatwo przewyższa liczbę
realnych inkarnacji, dzięki czemu kryterium rozmiaru przestrzeni informacyjnej zostaje
spełnione „z naddatkiem”4.

Raz powstałe replikatory chemiczne stały się zalążkiem niepowstrzymanego pro-
cesu, „wkrótce” też utworzyły symbiotyczne wspólnoty, które dały początek żywym ko-
mórkom, a potem całej złożoności materii ożywionej, dla której „autoodtwarzanie”, a co
za tym idzie ewolucja, jest właściwością podstawową i powszechną. Kiedy ewolucja „pchnę-
ła” niektóre istoty żywe na drogę wielokomórkowości, a potem ruchowej aktywności,
niezbędne stały się wyspecjalizowane układy odbierania bodźców i przetwarzania ich na
adekwatne dla przetrwania organizmu reakcje. W ten sposób powstał nowy system prze-
twarzania informacji – układ nerwowy – i było tylko kwestią czasu, kiedy swoisty „wyścig
zbrojeń” – ewolucyjna odpowiedź na presję selekcyjną, wywierana wzajemnie na siebie
przez różne żywe organizmy – doprowadzi do systemów zdolnych do wymiany informacji,
czyli replikowania jej. U różnych gatunków zwierząt pojawiała się zdolność do mniej lub
bardziej skutecznego przekazu elementów zawartości informacyjnej ich układów nerwo-
wych – czyli de facto do tworzenia replikatorów zwanych memami i jest całkiem prawdo-
podobne, że nie doceniamy złożoności systemów memetycznych niektórych grup syste-
matycznych. Nawet najlepiej zbadane gatunki naczelnych zaskakują nas ciągle5 swymi moż-
liwościami, a cóż dopiero trudniejsze do badania słonie, walenie, czy głowonogi... Mają
nam one, zapewne, wiele do zaprezentowania w tym względzie.

Jest jednak pewne, że pośród współcześnie żyjących zwierząt to człowiek właśnie
wyróżnia się ilościowo pod względem wymiany informacji. Rozmiar i złożoność systemu
memetycznego ludzkości jest tak wielki, że łatwo przychodzi nam antropocentrycznie
uznać, że jest to już różnica jakościowa. Być może potwierdzają to nasze ostatnie osią-
gnięcia – jedynie ludzie zdolni są do sztucznego kreowania zupełnie nowych typów repli-
katorów, tak w świecie wirtualnym (informatyka, AL), jak również w realnym (inżynieria
genetyczna, a zapewne za chwilę robotyka6).

Cały ten rozciągnięty na jakieś 4 miliardy lat ciąg zdarzeń pokazuje, że replikato-
ry są zdolne do ciągłego zwiększania swojej złożoności. „Biologia historyczna”7 odno-
towuje na przestrzeni dziejów życia powstawanie coraz większej liczby genów i sekwen-
cji regulujących ich ekspresje w obrębie genomów, wzrost bogactwa gatunkowego eko-
systemów i biosfery jako całości, a także wzrost złożoności układów nerwowych domi-
nujących taksonów zwierzęcych. Podobnie badacze kultury, czyli de facto memetycznej
ideosfery, opisują, jak na przestrzeni dziejów wzrasta bogactwo słownikowe języków,
różnorodność motywów sztuki, religii i ideologii, a także złożoność instytucji państwa i
systemu biurokratyczno-prawnego8.

Zjawisko to można wyrazić liczbowo porównując zawartość informacyjną obiek-
tów na początku procesu i potem. Rybozymowi zdolnemu do katalizowania własnej
   4 Dla krótkiego, zaledwie stuelementowego łańcucha RNA zbudowanego z 4 rodzajów podjednostek liczba możliwych
wariantów wynosi 4100, co najprawdopodobniej jest liczbą większą niż liczba atomów w całym widzialnym wszechświecie.
   5 O kulturze orangutanów, małp dotychczas uznawanych za aspołeczne można przeczytać w Świecie Nauki 05.2006, a
także: C. P. Van Schaik, M. Ancrenaz, G. Bergen, B. Galdikas, C. D. Knott, I. Singelton, A. Suzuki, S.S. Utami, M.Y.
Merrill, Orangutan Cultures and the Evolution of Material Culture. Science 299, s. 102-105. 2003.
   6 Pierwsze nieśmiałe próby już poczyniono, choć robot zdolny złożyć swoją kopię z kilku relatywnie dużych gotowych
elementów obecnych „w zasięgu” jest gdzieś pomiędzy holistycznym replikatorem chemicznym a pierwszym autokatali-
tycznym RNA (czy TNA). I może całe szczęście …
   7 Kiedyś jedyną „biologią historyczną” była paleontologia, obecnie co najmniej równą rolę odgrywają biomolekularne
metody badawcze dotyczące historii samych genów i genomów.
   8 W dwu ostatnich przypadkach chciałoby się dodać „niestety”.
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replikacji wystarczy informacja zapisana w łańcuchu ok. 100 zasad azotowych, czyli za-
ledwie 200 bitów, genom bakterii E.coli to ok. 4 miliony par zasad, zaś DNA jednej
ludzkiej komórki to już ok. 6 miliardów par zasad (12 mld. bitów czyli nieco poniżej 1,5
gigabajta), ale są organizmy znacznie pod tym względem człowieka przewyższające.
Podobnie najprostszy przekazywany mem może mieć zaledwie 1 bit użytecznej infor-
macji, np. „to jest jadalne” przekazuje mama niedźwiedzica swojemu dziecku, jedząc
czerwone jagody9, ale najbardziej skomplikowane mempleksy, np. zbiór wszystkich tech-
nologii potrzebnych do wysłania ludzi na księżyc, sięgają dziesiątek gigabajtów, a może
nawet terabajtów…

Należy jeszcze zaakcentować fakt skłonności systemów replikatorów do „agrega-
cji” i tworzenia wielopoziomowej struktury. Proste replikatory, zawierające niewiele in-
formacji, prędzej czy później napotykają warunki, w których ich pojemność informacyjna
staje się ograniczeniem ewolucji. Jeśli jest jakakolwiek możliwość, by mogły one „połą-
czyć siły” i wymknąć się z takiej pułapki przez utworzenie pojemniejszego informacyjnie
replikatora, to – prędzej czy później – takie zdarzenie musi zajść. W ten sposób pojawiają
się kolejne poziomy replikatorów – coraz większych i bardziej złożonych. Taką barierę
napotkały kiedyś egoistyczne rybozymy, co wymusiło powstanie prostych komórek. Po-
dobnie ograniczenie pojemności informacyjnej genomu prokariontów wymusiło powsta-
nie komórek eukariotycznych, a ograniczenia genomu eukariontów wymusiły powstanie
organizmów wielokomórkowych z ich układami nerwowymi i potencjalną przynajmniej
możliwością wymiany informacji pozagenetycznej.

W dalszym ciągu zastanowimy się, jakie mechanizmy odpowiadają za to, że w toku
ewolucji replikatory mogą zwiększać swoją złożoność mierzoną zawartością informacji i
w jaki sposób mogą wymykać się na wyższe poziomy organizacji, gdy takie proste zwięk-
szanie zawartości informacji staje się niemożliwe.

MIKROEWOLUCJA VERSUS MAKROEWOLUCJA
Tradycyjne wyjaśnianie mechanizmów ewolucyjnych, nazwijmy je mikroewolucyj-

nym, jest bardzo redukcjonistyczne – skupia się na oddziaływaniu populacji replikatorów
(genów, memów) „egoistycznie borykających się ze środowiskiem” ograniczonym kon-
cepcyjnie do jednej podstawowej w danej chwili własności. Losowe błędy kopiowania
generują kolejne warianty replikatora, a środowisko weryfikuje ich jakość, usuwając lub
odsuwając od replikacji te, które sprawdzają się gorzej w konkurencji z resztą populacji.
Możemy w ten sposób zrozumieć, jak w mozolnym procesie selekcji lepszych rozwiązań w
replikatorze zapisywane jest poprawne rozwiązanie zadania stawianego przez otoczenie,
mimo braku intencjonalnego twórcy.

W tym momencie wypadałoby nawiązać do metafory „krajobrazu przystosowania”,
którego szczyty zajmują najlepiej przystosowane replikatory (rys. na następnej stronie).
Z podobnej koncepcji korzysta w informatyce szeroka dziedzina metod numerycznych
zwana algorytmami optymalizacyjnymi, której jednym z istotnych działów są bezpośred-
nio czerpiące inspiracje z biologii algorytmy genetyczne i ewolucyjne.

Badaczowi poszukującemu źródeł biologicznej i memetycznej złożoności świata
powinien dać jednak do myślenia fakt, że jednym z największych problemów technicz-
nych GA jest zapobieganie „przedwczesnej zbieżności czyli homogenizacji populacji roz-
wiązań”10. Rzeczywiście, omawiany mechanizm znakomicie wyjaśnia, jak w warunkach
   9 Choć całe wspólnie obserwowane przez matkę i dziecko środowisko jest tu kontekstem, bez którego ten jeden bit nie
miałby żadnego znaczenia.
   10 J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2001, str. 195-241



niezmienności wyzwań środowiska ewolucja (wybierając najsprawniejsze rozwiązania)
faktycznie redukuje różnorodność, nie mówi natomiast niczego o jej źródłach…

Ale też podejście to jest nie tylko redukcjonistyczne, jest nadmiernie redukcjoni-
styczne! Wśród tak licznych przykładów naturalnych replikatorów niemal nie ma takich,
których istnienie byłoby zależne jedynie od zewnętrznego środowiska o prostych i stałych
właściwościach11. Środowisko jest zmienne, a replikatory działają głównie w relacjach z
innymi replikatorami, zarówno z tego samego poziomu organizacji, jak i z poziomów
sąsiadujących. Wyjaśnienie mikroewolucyjne nie ma bezpośrednio nic do powiedzenia na
temat obserwowalnego faktu, że wszystkie realnie istniejące systemy zawierające replika-
tory są nie tylko skomplikowane, ale z upływem czasu zwiększają swoją złożoność. Poja-
wienie się złożoności w systemach współzależnych replikatorów muszą zatem wyjaśniać
jakieś inne przyczyny. Nazywa się je ogólnie „mechanizmami makroewolucyjnymi”, co
nie znaczy, że muszą one być w opozycji czy sprzeczności z mechanizmami mikroewolu-
cji12. Wynikają z nich, aczkolwiek nie w oczywisty sposób, choćby z tego powodu, że pod-
stawowe procesy dotyczące działających tu replikatorów przebiegają w znacząco różnych
skalach czasowych, co decydująco wpływa na metody ich badania, a zatem rodzaj i jakość
wyciąganych wniosków.

Prosta replikacja genów, podobnie jak prosta replikacja memów, jest szybka. Bak-
teria jest w stanie zreplikować cały swój genom w kilkadziesiąt minut, w tym samym cza-
sie można dowiedzieć się sporo o podstawowych poglądach rozmówcy lub wysłuchać krót-
kiego wykładu na konkretny temat. Proces powstawania i selekcji korzystnych mutacji
jest już przynajmniej o jeden, dwa rzędy wielkości wolniejszy, tym wolniejszy, im presja
selekcyjna jest słabsza, jednak wciąż jeszcze w granicach dostępnych bezpośredniej ob-
serwacji. Opanowanie ludzkiego organizmu przez odpornego na antybiotyk mutanta bak-
terii musi zająć kilkadziesiąt do kilkuset godzin, a czas trwania ewentualnie wywołanej

Rysunek 1: Prosty przykład działania algorytmu genetycznego – populacja 100 rozwiązań (kropki) odnajduje mak-
simum funkcji (linia). A – stan po ok. 100 generacjach, część populacji reprezentuje jeszcze rozwiązania subopty-
malne. B – stan po ok. 6,5 tys. generacji – cała populacja homogeniczna skupiona w jednym punkcie za wyjątkiem
pojawiających się losowo, gorzej przystosowanych mutantów (dwa punkty na prawo i na lewo od szczytu)

A B

   11 Nawet tak klasyczne przykłady, jak odporność drobnoustrojów na antybiotyki czy melanizm przemysłowy, dotyczą śro-
dowiska zmieniającego się w czasie i przestrzeni, czyli zjawisk w rzeczywistości znacznie bardziej dynamicznych.
   12 Jak chcieliby liczni przeciwnicy teorii ewolucji, którzy mając niekiedy podstawowe wykształcenie biologiczne nie mogą
zaprzeczyć opartemu na niepodważalnych faktach istnieniu mikroewolucji, atakują więc nieco bardziej abstrakcyjne i dys-
kusyjne wyjaśnienia makroewolucyjne.
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przez nowy szczep epidemii to już dziesiątki dni, a nawet lata. Podobnie utwierdzenie
nowej idei czy paradygmatu badawczego w umysłach grupy badaczy zajmie przynajmniej
kilka dni trwania konferencji, a jego upowszechnienie na świecie zajmie, nawet w „glo-
balnie skomunikowanym” XXI wieku, kilka lat13.

Różnice skal czasowych pozostają w ścisłym związku z „agregacją” replikatorów i
ich poziomami organizacyjnymi. Dla pierwszych autoreplikujących cząsteczek kwasów
nukleinowych czas replikacji mógł być może wynosić sekundy14, zatem w ciągu kilkudzie-
sięciu minut mijałyby generacje. Cząsteczki te, zdolne do prowadzenia zaledwie jednej
reakcji chemicznej, musiały jednak w końcu utworzyć większe systemy, mogące przepro-
wadzać niezbędne ciągi reakcji15, czyli zawierające więcej rozwiązań jednostkowych za-
dań stawianych przez środowisko. Czas konieczny takiemu złożonemu replikatorowi do
skopiowania i rozdzielenia wzrósł przynajmniej o rząd wielkości. Kolejne „agregacje”
replikatorów biologicznych – powstanie eukariotycznej komórki, a potem organizmów
wielokomórkowych – przedłużyły czas trwania jednej generacji o kolejne rzędy wielkości,
a tym samym w podobny sposób przedłużyły się czasy niezbędne dla skutecznej selekcji
organizmów z coraz wyższych poziomów organizacji. Podobnie w przypadku systemów
memetycznych: te prostsze, jak mody w ubiorze, czy popularne powiedzonka, rozprze-
strzeniają się szybko, wypierając poprzedników i często równie szybko są wypierane przez
następców. Te zawierające więcej informacji, jak konwenanse, paradygmaty badawcze,
poglądy dietetyczne czy sposoby wychowania młodzieży, trwają latami, a złożone mem-
pleksy – religie, ideologie polityczne, dziedziny nauki, czy wreszcie języki – mogą trwać
przez całe pokolenia istnienia swoich nosicieli i bardzo powoli podlegać eliminacji16.

O ile „mikroewolucję” zatem, która odbywa się w skali czasu dla naszych umysłów
naturalnej i właściwej, możemy nie tylko obserwować w działaniu, ale nawet badać z uży-
ciem metodologii eksperymentalnej17, to właściwa „makroewolucja”, ze zjawiskami o czasie
trwania liczonym w latach i tysiącleciach (ideosfera), czy milionach lub dziesiątkach mi-
lionów lat (biosfera) musi być domeną nauk historycznych, takich jak paleontologia, „pa-
leo-geno-logia”, czy historia ludzkości w jej różnych przejawach. A te z konieczności wy-
ciągają wnioski  nie z eksperymentów tworzonych sztucznie i ściśle kontrolowanych, ale z
fragmentarycznego raczej zapisu tego jedynego prowadzonego aktualnie przez rzeczywi-
stość. Mogą, co prawda, korzystać ze względnego podobieństwa18 motywów „historycz-

   13 Mówię tu raczej o dotarciu informacji i jej zrozumieniu, niekoniecznie o zmianie poglądów badaczy, bo to jest już
zjawisko „wypierania ideologii”, którego skala czasowa jest rzędu dziesiątek lat – przynajmniej pokolenia.
   14 Trudno z całą pewnością powiedzieć, jak skuteczne i szybkie były prastare mechanizmy. Dzisiejsze organizmy mogą
osiągać szybkości replikacji DNA rzędu tysiąca i więcej par zasad na sekundę, ale osiągają to dzięki niezwykle wyspecjali-
zowanym kompleksom enzymów białkowych i „zrównolegleniu” całego procesu.
   15 J. Maynard-Smith, E. Szathmary, Tajemnice przełomów w ewolucji. Od narodzin życia do początków mowy ludzkiej, przeł.
M. Madaliński, PWN, Warszawa 2000
   16 Także dlatego, że dany system nadal pozostaje identyfikowalny, choć zawarta w nim nieadekwatna informacja może się
zmieniać niejako „podskórnie”. Pod tym względem wielkie systemy memetyczne przypominają biologiczne gatunki, które
raz ukształtowane na skutek „makroewolucyjnych” procesów specjacji, zmieniają się dalej „mikroewolucyjnie” w odpo-
wiedzi na kolejne wyzwania środowiska, ale mogą też znikać względnie nagle, gdy takie konieczne mikroewolucyjne ada-
ptacje nie mieszczą się już w „predefiniowanym” schemacie.
   17 Czym de facto zajmuje się np. epidemiologia molekularna, i niektóre inne dziedziny biologii molekularnej. Niektóre
badania eksperymentalne z trudem „zahaczają” o sferę zjawisk istotnych dla makroewolucji, gdy uda się zdobyć finanso-
wanie badań zakrojone na dziesiątki lat: R.E. Lenski, 2004. Phenotypic and Genomic Evolution During a 20,000-generation
Experiment with the Bacterium Escherichia coli. Plant Breeding Reviews 24:225-265.
   18 A właściwie „samopodobieństwa” w sensie podobnym do nadawanego temu terminowi przez dział matematyki zajmu-
jący się fraktalami.
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nych” pozwalającego na dokonywanie porównań, interpretowanie faktów i formułowa-
nie wniosków pretendujących do miana „praw”, ale zawsze pozostają z szerokim margi-
nesem dowolności, nie do pomyślenie w matematyce, fizyce, czy (bio-)chemii…

Aż do połowy XX wieku historyk czy paleontolog mógł przekonywać innych do
słuszności swojej interpretacji, choćby wskazując na analogie do innych przeszłych
zdarzeń, nie miał jednak żadnych metod, by ostatecznie udowodnić swoje racje. Siła
przekonywania matematycznego dowodu lub „fizycznego” eksperymentu pozostawa-
ła poza jego zasięgiem. Dopiero tworzenie symulacji komputerowych udostępniło „hi-
storykom” możliwość „eksperymentalnego” sprawdzania ich teorii w działaniu, i choć
metoda ta nie jest jeszcze tak popularna, jak na to zasługuje, notuje już wiele spekta-
kularnych sukcesów zarówno w biologii19, jak i w naukach społecznych20. Dla wiedzy o
makroewolucji, czy to ściśle biologicznej21 czy memetycznej, symulacje mogą mieć
prawdziwie przełomowe znaczenie.

A zatem, jakie mechanizmy makroewolucyjne powinniśmy rozpatrzyć i zweryfiko-
wać na podstawie znanych faktów i, ewentualnie, symulacji?

REPLIKATOR JAKO SYSTEM SIECIOWY I MECHANIZMY JEGO ZMIANY
Kluczowe jest stwierdzenie, że nawet najprostsze replikatory są systemami. Oczy-

wiście, każdy system możemy potraktować jako „czarną skrzynkę” o określonych funk-
cjach, ale jest to jedynie sposób wyrażenia braku zainteresowania jego wewnętrzną
strukturą lub opisania metodologicznej bezsilności wobec tej struktury – co jest cha-
rakterystyczne dla wyjaśniania redukcjonistycznego. Jeśli uznamy takie podejście za
niewystarczające, musimy zgodzić się na przedstawienie systemu jako zbioru elemen-
tów powiązanych relacjami przynajmniej jednego typu, czyli jako sieci zależności, i na
to, że właściwości systemu jako całości, emergentnie wynikają z istnienia i działania
jego wewnętrznej struktury.

Nawet „trywialny” rybozym nie może być zrozumiany jedynie jako sekwencja
nukleotydów, czyli struktura pierwszorzędowa. Co prawda sekwencja determinuje i
formę i funkcję, ale jedynie poprzez relacje wewnętrznego parowania zasad w struk-
turze drugorzędowej i relacje sąsiedztwa w trójwymiarowej strukturze trzeciorzędo-
wej. Dokładnie tak samo jest w przypadku białek, gdzie sekwencja aminokwasów sama
w sobie nic o funkcji nie mówi.

Genom, a właściwie sterowany przez niego cały metabolizm komórki, jest bardzo zło-
żoną siecią zależności prostych replikatorów – genów i ich produktów. Na kolejnym poziomie
wielokomórkowy organizm jest siecią interakcji komórek, w szczególności nerwowych, a wresz-
cie ekosystem jest siecią zależności organizmów22. W każdym z tych przypadków poszczegól-
ne elementy struktury – replikatory niższego poziomu – są do siebie ściśle dopasowane funk-

   19 Choćby cała rodzina modeli wyprowadzonych z modelu starzenia się T. J. P. Penna, A Bit-string Model for Biological
Aging. Journal of Stat. Phys. 78. 1995. Niedawno: K. Luz-Burgoa i inni, Computer Simulation of Sympatric Speciation with
Penna Ageing Model, Braz. J. Phys. v.33 n.3  Sao Paulo sep. 2003.
   20 A. Perfors, Simulated Evolution of Language: a Review of the Field; JASSS vol. 5, no. 2. 2002 (http://jasss.soc.surrey.ac.uk/
5/2/4.html). T. A. Kohler i inni, Indianie Pueblo z komputera, Świat Nauki 08.2005. T. A. Kohler, G. J. Gunnerman (red),
Dynamic of Human and Primate Societies: Agent-Based Modeling of Social and Spatial Processes, Oxford University Press,
2002. http://www.wsu.edu./~village/
   21 Pierwsze próby poczyniono już w latach 70-tych! D. Raup, Probabilistic Models in Evolutionary Paleobiology, Amer.
Scient. 65:50-57, 1977
   22 A o tym już właściwie przekonywać nie trzeba, chociaż typowy badacz, skupiony na małych fragmentach tych systemów,
może nie dostrzegać znaczenia owej konstatacji. Natomiast kontrowersyjne pytanie, czy sam ekosystem jako całość jest
replikatorem, pozostawmy tym razem na boku.
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cjonalnie, bo to inne elementy sieci są dla nich najważniejszym środowiskiem, do którego
mechanizmy ewolucyjne je dopasowują. Co zadziwiające, jednocześnie sieci takie są jako
całość dynamiczne i zachowują zarówno krótkoterminową plastyczność, jak i zdolność ewo-
lucyjnego dostosowywania. Poszczególne replikatory składowe mogą zmieniać swoją liczeb-
ność czy aktywność, niektóre klasy („gatunki”) mogą znikać, mogą też pojawiać się nowe, a
czasem ewolucja doprowadza do „gwałtownej” przebudowy całego systemu.

Część tych zmian możemy traktować jako adaptacyjne lub „mikroewolucyjne” –
gdy drobne korekty istniejącej informacji dopasowują system do drobnych zmian w śro-
dowisku. Przykładem są zmiany aktywności enzymów: na poziomie ilościowym przez re-
gulację ekspresji, czy jakościowym przez mutacje. Inny przykład to adaptacja tkanek or-
ganizmu, jak choćby przyrost mięśni podczas treningu, czy wahania liczebności poszcze-
gólnych gatunków w ekosystemach.

Żeby jednak system mógł uzyskiwać nową funkcjonalność potrzebne jest coś więcej.
Nowe wersje replikatorów muszą nie tylko powstawać i być przez selekcję odrzucane lub
zatwierdzane kosztem wersji pierwotnej, ale muszą też mieć chociaż czasami szansę pozo-
stawania obok wersji macierzystej. Mechanizm taki można streścić hasłem: „duplikuj i róż-
nicuj”, bo kolejna kopia elementu w systemie zostaje przynajmniej częściowo uwolniona od
presji selekcyjnej i może przystosować się do pełnienia nowej funkcji, która może, ale nie
koniecznie musi, być wyspecjalizowaną wersją funkcji pełnionej poprzednio.

Rysunek 2: Schematyczne przedstawienie struktury przykładowego rybozymu

Rysunek 3: Mechanizm „duplikuj i różnicuj”. Początkowy replikator może pełnić zarówno funkcję f1 jak i f2.
Duplikacja uwalnia każdą z wersji replikatora od presji selekcyjnej pod względem jednej z funkcji. Na skutek
ewolucji jedna wersja zaczyna lepiej pełnić funkcję F1 a druga funkcję F2; z czasem każda specjalizuje się w swojej
funkcji tracąc możliwość pełnienia drugiej.
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Najlepiej zbadanym i rozpoznanym teoretycznie przykładem jest główny mecha-
nizm ewolucji genomów, tzw. „duplikacja genów”. Dzięki błędom w procesach duplika-
cji i rekombinacji DNA powstają kopie jego odcinków – niekiedy krótkie, zdolne do
zakodowania zaledwie jednej domeny białka, niekiedy długości całego genu białkowe-
go, a niekiedy długości porównywalnej z ramieniem chromosomu. W szczególnych przy-
padkach, głównie u roślin, duplikacji może ulec cały komplet chromosomów. W dobie
coraz większej znajomości sekwencji genomów można znaleźć dowolną ilość przykła-
dów23, ale jednym z pierwszych poznanych była sekwencja ewolucji białek przenoszą-
cych tlen u kręgowców.

Pierwotne strunowce były drobnymi zwierzętami wodnymi, żyjącymi prawdopo-
dobnie blisko dna i miały zapewne tylko jeden typ białka hemowego wiążącego tlen. Gdy
stężenie rozpuszczonego w wodzie tlenu było wysokie, białko wiązało go, a gdy na skutek
działania bakterii lub wzrostu temperatury stężenie tlenu lokalnie spadało, zapasy zwią-
zane z białkiem były uwalniane i pozwalały zwierzęciu przeżyć. Jednak mechanizm taki
nie sprawdza się, gdy zwierzę jest większe, bo stężenie tlenu jest bardzo zróżnicowane w
obrębie samego organizmu – względnie duże w skrzelach, znacznie mniejsze w naczy-
niach włosowatych, a najmniejsze w tkankach. Żeby dobrze spełniać swoją funkcję białko
przenoszące tlen we krwi musi go wiązać przy stężeniach występujących w skrzelach, a
oddawać w stężeniach typowych dla naczyń włosowatych. Przeciwnie, białko gromadzące
rezerwy tlenu w tkankach musi go wiązać przy takim niskim stężeniu, a oddawać, gdy
stężenie jeszcze spadnie. Większe zwierzę musi zatem posiadać co najmniej dwa różne
takie białka – hemoglobinę we krwi i mioglobinę w mięśniach. I tak faktycznie jest, oba te
białka przystosowane są do innych granicznych stężeń tlenu i dobrze spełniają swoje funk-
cje, a ich sekwencje u wszystkich kręgowców są do siebie wciąż podobne, choć duplikacja
ta zaszła już setki milionów lat temu.

Jednak kręgowce lądowe mają kolejny kłopot: co prawda stężenie tlenu w płucach
jest znacznie większe niż w skrzelach, ale krew embrionu zamkniętego w jaju, albo w
brzuchu matki, styka się ze stężeniem znacznie niższym. Dlatego kręgowce lądowe, szcze-

A B

Rysunek 4: Polipeptyd mioglobiny (a) i tetramer hemoglobiny (b). Nie pokazano grup bocznych aminokwasów, a
tylko konformację łańcuchów peptydowych (tzw. model wstęgowy). Źródło: http://pl.wikipedia.org/

   23 Np. w dostępnej publicznie bazie http://www.embl-ebi.ac.uk/interpro/
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gólnie ssaki, na skutek kolejnych duplikacji mają więcej genów hemoglobin, których
produkty, dla lepszej regulacji, mogą łączyć się parami w charakterystyczne tetramery.
W ludzkim embrionie działają geny produkujące hemoglobiny efektywnie odbierające
w łożysku tlen przyniesiony z krwią matki; dorastający płód zaczyna produkować jed-
nostki hemoglobin bardziej odpowiednich dla środowiska, w którym znajdzie się po
urodzeniu, a w ok. 3 miesiące po porodzie24 skład hemoglobin odpowiada już obserwo-
wanemu u dorosłych.

Mechanizm „duplikuj-różnicuj” przyczynił się też, na wyższym poziomie, do powsta-
nia organizmów wielokomórkowych. Dopóki komórki po podziale oddalały się od siebie,
żeby wieść samodzielny żywot, musiały spełniać wszystkie niezbędne do przeżycia funkcje.
Utworzenie „związku” genetycznie jednolitych komórek pozwoliło niektórym z nich wyspe-
cjalizować się w pełnieniu pewnych funkcji na rzecz reszty – całej kolonii, mimo że mogło się
to wiązać z modyfikacjami budowy i upośledzeniem innych funkcji. W ten sposób powstawały
tkanki i zbudowane z nich wielokomórkowe organizmy. Proces ten w skali ewolucyjnej za-
szedł co najmniej kilkakrotnie w niezależnych liniach organizmów, doprowadzając do po-
wstania glonów „makroskopowych” – brunatnic i krasnorostów, zielonych roślin lądowych i,
oczywiście, wielokomórkowych zwierząt. Można też znaleźć „niedokończone” przykłady tego
procesu. Na przykład różne rodzaje uwicionych zielonych glonów z rzędu Volvocales repre-
zentują jego różne stadia: Chlamydomonas żyje jako pojedyncza komórka, Eudorina i Pando-
rina tworzą kilkudziesięciokomórkowe kolonie (o liczbie komórek będących małymi potęga-
mi 2), a sam Volvox, czyli toczek, tworzy kolonie zbudowane z 1024 lub więcej komórek, w
których widać już początki zróżnicowania. Kulista kolonia ma biegun wegetatywny i biegun
generatywny – i tylko komórki tego drugiego biorą udział w procesach rozmnażania.

Grzyby, choć w większości wielokomórkowe, a niektóre całkiem makroskopowe25,
nigdy nie utworzyły prawdziwych tkanek. Przyczyny nie są jasne, być może znaczenie ma

Rysunek 5: A. Chlamydomonas czyli zawłotnia. Żyjący samotnie gatunek glonu z rzędu toczkowców (Volvocales).
Zdjęcie z mikroskopu skaningowego, powiększenie 1000x. B. Kolonia Volvox. We wnętrzu widać kolonie potomne.
Zdjęcie z mikroskopu optycznego, powiększenie 160x. Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Toczkowce, http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Volvox

A B

   24 Jest to typowy czas „pracy” erytrocytu, czyli u trzy miesięcznego niemowlęcia znikają ostatnie erytrocyty wyprodukowa-
ne w fazie płodowej
   25 Grzybnia największego zbadanego osobnika opieńki Armillaria ostoyae odkryta w Oregonie zajmowała obszar 9,65 km2.
B.A Ferguson, T.A. Dreisbach, C.G. Parks, G.M. Filip and C.L. Schmitt, Coarse-scale Population Structure of Pathogenic
Armillaria Species in a Mixed-conifer Forest in the Blue Mountains of Northeast Oregon. Can. J. For. Res. Volume 33, 2003.
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tu niepełna komórkowość… W ścianach „komórek” grzybów otwory są tak duże, że może
się przez nie przecisnąć jądro komórkowe, czyli może ono opuścić uformowaną przez
siebie komórkę!

Na poziomie pojedynczego organizmu mechanizm „duplikuj-różnicuj” jest re-
kapitulowany w procesie różnicowania się komórek poszczególnych tkanek. Tzw. ko-
mórki macierzyste (stem cells) mogą dzielić się „niesymetrycznie”, odtwarzając ko-
mórkę macierzystą i komórkę, której przeznaczeniem jest stworzenie komórek kon-
kretnej tkanki. Zazwyczaj w kolejnych podziałach komórki pochodne stają się coraz
bardziej podobne do komórek tkanki docelowej, przechodząc przez fazy przypomi-
nające mniej wyspecjalizowane tkanki. Ilość komórek tkanki powstałych z jednej ko-
mórki macierzystej zależy od liczby tych podziałów i tego, czy komórki danej tkanki
zachowują przynajmniej fakultatywną zdolność do dalszego dzielenia się, czy też nie.
Już 10 podziałów daje potencjalnie ponad 1000 komórek potomnych, więc komórki
macierzyste wcale nie muszą być liczne26.

Znaczenie mechanizmu „duplikuj-różnicuj” na poziomie układu nerwowego nie
jest do końca jasne. Oczywiście, powstanie tkanki nerwowej w ewolucji i jej różnico-
wanie w ontogenezie odbywa się w podobny sposób, jak w przypadku innych tkanek.
Jednak tkanka nerwowa jest specyficzną – jej komórki nie są, jak w innych tkankach,
całkowicie wymienne, bo są węzłami sieci informacyjnej, w której każdy węzeł ma
unikalny zestaw połączeń. W architekturze tych węzłów i połączeń zapisana jest wie-
dza o świecie zewnętrznym zdobyta zarówno dzięki doświadczeniom pojedynczego
organizmu, jak i ewolucyjnie, poprzez selekcje tych układów nerwowych, których ar-
chitektura lepiej odpowiada właściwościom przetwarzanych sygnałów. Teoretycznie
jest możliwe, że nowe obszary mózgu wyspecjalizowane w przetwarzaniu sygnałów
specyficznego rodzaju powstają właśnie w drodze mechanizmu duplikacji i różnico-

Rysunek 6: Uproszczony schemat różnicowanie komórek krwi ssaka, poczynając od częściowo zróżnicowanego
już hemocytoblastu. Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Pluripotential_hematopoietic_stem_cell

   26 Co zresztą wiedzą biolodzy próbujący je „ekstrahować” z dorosłych tkanek.
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wania-specjalizacji funkcjonalności. Jednak sprawdzenie tego jest z pewnością dużym
wyzwaniem, szczególnie w mózgach kręgowców - wielkich, często zawierających astro-
nomiczną liczbę komórek, a do tego bardzo plastycznych27. Być może łatwiejsze do
zbadania byłyby bezkręgowce; u nicieni liczba komórek ciała, a zatem i neuronów28

jest ściśle określona przez program genetyczny, ale także mózgi owadów29 zawierają
względnie niewiele komórek nerwowych. Z braku danych rzeczywistych posłużymy
się w tym miejscu wynikami symulacji.

EWOLUCJA SIECI NEURONOWYCH
Weźmy model symulacyjny sieci neuronowej. Zarówno liczba neuronów jak para-

metry ich wewnętrznej dynamiki oraz liczba i właściwości połączeń mogą być dowolnie
definiowane za pomocą cyfrowego „kodu genetycznego”. Algorytm ewolucyjny30 ma za
zadanie skonstruować sieć, która na wyróżnionym neuronie wyjściowym wyprowadza sy-
gnał o zadanej z góry charakterystyce. Może to być funkcja sinusoidalna albo „piłokształt-
na”, albo zarejestrowany z natury sygnał np. EKG, a nawet kilkaset dźwięków znanego
utworu muzycznego. Sieć nie otrzymuje żadnego sygnału wejściowego, dopasowanie ewo-
lucyjne odbywa się wyłącznie metodą losowych prób i selekcjonowania tych sieci, których
sygnał wyjściowy najbardziej przypomina zadany. Początkowa populacja zawiera wyłącz-
nie sieci 3 neuronowe z 3 zaledwie połączeniami, ale „kod genetyczny” dopuszcza spora-
dyczne duplikacje zarówno węzłów, jak i połączeń oraz „mikroewolucyjne” dopasowywa-
nie parametrów dla tak powstałych elementów. Jeśli rozwiązanie z taką powiększoną liczbą
elementów działa lepiej, wygrywa w konkurencji z innymi i powoli opanowuje populację,

   27 Nawet u ludzi utrata niemal połowy normalnej liczby komórek może być skompensowana, jeśli zajdzie na odpowiednio
wczesnym etapie rozwoju osobnika, o czym spektakularnie świadczą przypadki całkiem dobrze funkcjonujących osób z
wodogłowiem wykrytym dopiero po latach od urodzenia!
   28 Np. Caenorhabditis elegans – jeden z ważniejszych „organizmów modelowych” ma dokładnie 302 neurony.
   29 Cały układ nerwowy pszczoły to 7 tysięcy neuronów
   30 Działający na 10 do 50 komputerach uniwersyteckiego klastra obliczeniowego w Boca Raton na Florydzie

Rysunek 7: Historia ewolucji sieci neuronowej, której „zadaniem” jest generowanie sygnału jak najbardziej podob-
nego do trzech kolejnych okresów funkcji cosinus. Dostosowanie najlepszego rozwiązania (fitness) w populacji
rośnie szybko w pierwszych kilkuset generacjach, równolegle ze wzrostem liczby jego neuronów (N). W dalszym
ciągu dostosowanie wzrasta już wolniej, a modyfikacje sieci neuronowej polegają na zmianie liczby połączeń (C)
oraz parametrów neuronów i synaps (co na wykresie już nie jest pokazane).
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o ile wcześniej nie pojawi się jeszcze lepsze rozwiązanie i tak dalej, aż do momentu, gdy
ograniczenia techniczne modelu, choćby dokładność kodowania siły połączeń między neu-
ronami, uniemożliwią dalsze udoskonalenia31.

Typowy przebieg (rysunek na poprzedniej stronie) można obserwować we wszyst-
kich przeprowadzonych eksperymentach. Sieć jest rozbudowywana o nowe neurony, do-
póty, dopóki nie osiągnie „przyzwoitego” dostosowania do wymaganego sygnału, potem
ewolucja toleruje tylko dodawanie nowych połączeń i ich „tuningowanie”. W miarę upły-
wu czasu i wzrostu dostosowania udane modyfikacje są coraz rzadsze, aż w końcu mogą
ustać całkowicie.

Oczywiście, sieci neuronowe w naturze mają do pokonania znacznie trudniejsze
wyzwania. Do tego środowisko jest zmienne, a stawiane przez nie zadania często dotyczą
innych sieci – działa mechanizm „czerwonej królowej”, który powoduje, że rozbudowa
układu nerwowego nigdy nie ustaje. Proste układy nerwowe przypominają urządzenia
elektroniczne zaprojektowane do konkretnego zadania. Znakomicie realizują swoje funk-
cje, ale zupełnie nie nadają się do innych… Radio jest bardzo kiepskim kalkulatorem, a
kalkulator zupełnie nie sprawdza się jako odtwarzacz płyt DVD, pszczoła jest wyspecjali-
zowanym urządzeniem latającym do zbierania pyłku i nektaru, ale już polować nie umie,
w przeciwieństwie do swoich kuzynów – os i szerszeni. Niewiele też wskórałby z nią nawet
najznakomitszy treser dzikich zwierząt32. Mózgi wyższych kręgowców przypominają ra-
czej komputery osobiste, które choć mają elementy wyspecjalizowane, jak klawiatura czy
karta dźwiękowa, główne działania wykonują za pomocą pamięci i procesora, a te nie
zostały zaprojektowane do żadnej konkretnej funkcji poza zapamiętywaniem i wykony-
waniem prymitywnych obliczeń. Aktualna funkcja jest dopiero zdefiniowana przez wyko-
nywany program, który, tak jak dane, też jest zawartością pamięci. Dla zwierzęcia ozna-
cza to tyle, że odtąd jego zachowanie nie jest zdeterminowane w całości przez geny, ale
także przez osobnicze doświadczenie i, w mniejszym lub większym stopniu, przez infor-
macje przekazane przez inne organizmy, niekoniecznie tego samego gatunku33. Geny
decydują o ogólnych właściwościach „procesora”, o jego architekturze, szybkości, pojem-
ności i rodzaju urządzeń peryferyjnych, ale konkretny wykonywany program jest już dzie-
łem innych replikatorów. Dzięki temu ewolucja mogła przejść na nowy poziom złożono-
ści i, co wyjątkowe, przyśpieszyć, bowiem memy ewoluują znacznie szybciej od genów.
Ich modyfikacje, rekombinacje, czy duplikacje mogą odbywać się w obrębie jednego mó-
zgu i to wielokrotnie w krótkim czasie. Dopiero w miarę udane efekty tych procesów
ewentualnie rozprzestrzeniają się i to też szybciej niż geny; poziomo, pomiędzy już żyją-
cymi mózgami, nie czekając na nowe pokolenia. W pojedynczym umyśle powstają neolo-
gizmy – nowe słowa lub nowe znaczenia dla starych słów, często zaczynające swój „żywot”
jako literackie przenośnie, które z czasem przyjmują się powszechnie, a potem lub rów-
nocześnie mogą się zacząć różnić nie tylko znaczeniem, ale i formą gramatyczną34. Do-

   31 Albo skończy się czas przeznaczony na wykonywanie tego zadania. Na zwykle mocno obciążonym klastrze, operator
uruchamiający dane zadanie obliczeniowe musi deklarować, ile czasu obliczeniowego na nie przeznacza. Dzięki temu
możliwe jest planowanie kolejności wykonania zadań różnych użytkowników, tzw. kolejkowanie. Ale takie, zależne jedy-
nie od czynników zewnętrznych, zakończenie zadania dla ewoluujących sieci jest odpowiednikiem „niezawinionego” kata-
klizmu – ich świat przestaje istnieć, a jedynym śladem pozostaje zapisana na dysku historia jego ewolucji.
   32 Etolodzy zaskakują nas czasem doniesieniami o niezwykłych jak na właściciela tak małego mózgu osiągnięciach intelektu-
alnych pszczół czy mrówek. Ciągle jednak są to funkcje, które są tym organizmom przydatne w ich naturalnym środowisku.
   33 Dobrym przykładem takiej prostej, ale istotnej międzygatunkowej komunikacji są mieszane stada zebr i antylop gnu
wspólnie przemierzające równiny Afryki i wspólnie stawiające czoło ich niebezpieczeństwom. Oczywiście o tyle o ile po-
zwalają ich samolubne genu i anonimowość członków stada.
   34 Np. sposobem tworzenia liczby mnogiej lub odmiany przez przypadki
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brym przykładem jest słowo „agent”, które w znaczeniu człowieka wykonującego jakąś
pracę (niekoniecznie szpiega, ale choćby agenta ubezpieczeniowego) odmienia się analo-
gicznie do nazw innych zawodów, czy ról społecznych. Jeden „agent”, ale „dwaj agenci”.
Niekiedy jednak słowo to może oznaczać autonomiczny program komputerowy i wtedy
można się już spotkać z formą „dwa agenty”, podkreślającą nieosobowy charakter tych
tworów. Taką duplikacją są też wariacje na temat znanych utworów muzycznych, czy to
zapożyczenia i trawestacje fragmentów melodii, czy nowe lub zmienione teksty do po-
wszechnie znanych piosenek. Przykłady duplikacji znajdą się też w systemach prawnych,
gdy ogólne reguły (np. podatkowe) obrastają z czasem różnymi wariantami i wyjątkami…

SPECJACJE - MAKROEWOLUCJA I MAKROMEMETYKA
Z nazwanych inkarnacji mechanizmu duplikacji–różnicowania najwyżej w hierar-

chii systemów stoi specjacja. Jest to tworzenie się nowych gatunków biologicznych przez
duplikację populacji gatunku macierzystego, czy to w przestrzeni (specjacja allopatrycz-
na), czy to poprzez arbitralną izolację genetyczną poprzedzającą wybór alternatywnych
nisz ekologicznych (specjacja sympatryczna). Analogiczne do specjacji procesy meme-
tyczne nie mają jeszcze wspólnej nazwy. Lingwiści powiedzą o „oddzieleniu się języka od
wspólnego pnia”, podobnie historycy nauki zauważą „wyodrębnienie się danej dziedzi-
ny” np. psychologii z filozofii35. W przypadku podziału jakiegoś zawodu powiemy być
może o „specjalizacji”, jak w przypadku zawodu wiejskiego kowala, który obecnie zamie-
nił się w „kowalstwo artystyczne”, podczas gdy „podkuwaniem i pielęgnacją kopyt koń-
skich” zajmują się inni specjaliści, używający podków wyprodukowanych seryjnie przez
przemysł metalowy.

Tę ostatnią duplikację poprzedziły inne – we wczesnym średniowieczu wyspecjali-
zowanie się wyrabiających broń białą płatnerzy, a z początkiem odrodzenia oddzielenie
się zawodu „ślusarza”. Zarówno w przypadku gatunków biologicznych, jak i ich analogów
memetycznych, istotą procesów jest pojawienie się izolacji informacyjnej. Osobniki róż-
nych gatunków jeśli nawet mogą się krzyżować, to dają potomstwo niepłodne albo niedo-
pasowane do żadnej z istniejących nisz zajętych przez rodzicielskie gatunki36. Przedstawi-
ciele różnych zawodów przestają wymieniać między sobą informacje – czy to świadomie,
kierując się „solidarnością cechową”, czy też ze względu na różnice w specjalistycznej
terminologii i osobistej historii wykształcenia.

Zajmijmy się bliżej powstawaniem gatunków i powstawaniem zawodów, bo proce-
sy te wykazują więcej analogii. Pierwsze w danym środowisku gatunki (czy to ewolucyjnie,
czy w ramach sukcesji37), jak i pierwsze ludzkie zawody, zadowalają się eksploatacją do-
stępnych już, zastanych zasobów: wody, światła i ewentualnie podłoża38 w przypadku ro-
ślin, albo zastanych roślin i zwierząt w przypadku łowców i zbieraczy. Jednak obecność
jednych gatunków i zawodów otwiera ewolucyjną drogę kolejnym. Pionierskie rośliny –
porosty czy mchy – zostają zastąpione bardziej efektywnymi, zakorzenionymi w glebie, a
te z kolei, tam gdzie to możliwe, wyparte przez formy drzewiaste. Pierwotni łowcy i zbiera-

   35 Za datę ukonstytuowania się psychologii jako samodzielnej nauki empirycznej uważa się utworzenie w 1879 pierwszego
laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie Lipskim przez Wilhelma Wundta. Wcześniej zajmowali się nią filozofo-
wie, od Platona poczynając, na Johnie Stuarcie Millu kończąc (http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia).
   36 Pierwszy mechanizm jest bardziej popularny u zwierząt, przykłady drugiego znamy głównie ze świata roślin.
   37 Zasiedlania obszaru nowo udostępnionego przez naturę albo porzuconego przez człowieka.
   38 Podłoża, głównie w przypadku roślin lądowych lub przybrzeżnych. Przy czym dla roślin pionierskich, jak porosty czy
mszaki, może to być po prostu goła skała. Prawdziwa gleba powstaje zwykle w interakcji z istotami żywymi w miarę postę-
pującej ekologicznej sukcesji.
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cze zostają zepchnięci na nieurodzajne obrzeża świata zajętego przez hodowców i
rolników. O ile środowisko pozwala tym pierwszym osadnikom na produkcję chociaż
minimalnej nadwyżki dóbr, w systemie mogą przetrwać ich „eksploatatorzy” – rośli-
nożercy, a potem drapieżniki i pasożyty w świecie zwierząt, czy wojownicy, władcy,
kapłani i prawnicy w świecie ludzi. Mogą się też pojawić specjalizacje symbiotyczne,
dokonujące czegoś na rzecz głównych gatunków i czerpiące z tego korzyści dla siebie:
bakterie i grzyby korzeniowe, owady roznoszące nasiona albo zapylające kwiaty; „rze-
mieślnicy” wyrabiający potrzebne narzędzia, czy „szamani” gromadzący użyteczną dla
innych wiedzę o ziołach, minerałach i siłach natury39. Dopóki tylko energia dostępna
w systemie na to pozwala, jego komplikacja będzie narastać z czasem, sieć zależności
będzie się rozbudowywać i wzbogacać. Często pojawią się kolejne piętra, np. drapież-
niki żywiące się drapieżnikami, jak orki, albo też skróty – jak ogromne wieloryby,
odżywiające się malutkim krylem zamiast mniejszymi wielorybami oraz pętle – gdyż
symbiozy możemy rozumieć jako relacje wzajemnej eksploatacji. Zdarzają się wresz-
cie gwiazdy – gatunki dostarczające pokarmu licznym innym, jak trawy, albo przeciw-
nie, korzystające z wielu różnych źródeł pokarmu, jak niedźwiedź czy człowiek. Ko-
lejne gatunki lub zawody będą tworzyć nisze dla następnych, mało wyspecjalizowane
będą wypierane przez lepszych specjalistów, niekiedy zewnętrzne lub generowane
wewnętrznie wahania doprowadzą do „niezawinionego” zniknięcia tego czy innego
elementu, co pociągnie za sobą wymieranie związanych z nim specjalistów i „prze-
branżowienie” innych zależnych elementów. W dostatecznie bogatych systemach może
też znaleźć się miejsce dla form na tyle rzadkich, że nie mających wielkiego wpływu
na działanie całości, ale mimo to trwających – przysłowiowych „rajskich ptaków”, czy
ludzkich artystów…

Przy tym tylko niektóre gatunki/zawody powstają dzięki przełomowym wynalaz-
kom w rodzaju oddychania tlenowego czy uprawy roli; większość to przejaw specjalizacji
do skuteczniejszego pełnienia już znanych funkcji. Mysz w sprzyjających warunkach może
się objeść po uszy larwami pszczół, ale nie znaczy to, że jest „owadożerna”. Niemal każdy
człowiek potrafi ulepić miskę z gliny, albo wznieść szałas, ale oczywiście w rozwiniętej
cywilizacji „zawodowiec” zrobi to znacznie lepiej i jeszcze odpowiednio nazwie (np. „Mi-
śnieńską porcelaną” albo „Osiedlem Szczęśliwy Brzeg”)

Z procesem tym, poza okresami mniej więcej stałego tempa wymiany gatunków
(stazy), nieodmiennie związane są wybuchy „aktywności gatunkotwórczej”. Niekiedy
zdobyta przez gatunek adaptacja, będąc odpowiedzią na konkretne wyzwanie środo-
wiska, okazuje się znacznie bardziej przyszłościowa. Mówimy wtedy o aromorfozie,
czyli właśnie przełomowym ewolucyjnym wynalazku. Zwykle otwiera on przed posia-
daczem nowe obszary świata do zdobycia, albo znacznie efektywniejsze sposoby prze-
trwania w obszarach, wydawałoby się, już na dobre zagospodarowanych. Gatunek za-
chowuje się tak, jakby zdjęto z niego część brzemienia presji selekcyjnej i w krótkim
czasie produkuje serię gatunków potomnych, przystosowanych do różnych nisz, czyli
zapoczątkowuje tzw. radiację adaptatywną40.

W zamierzchłych czasach radiacje takie dotyczyły oddychających tlenowo bakte-
rii, potem zdolnych do fagocytozy eukariontów, potem zapewne pierwszych wieloko-
mórkowców, przez pewien czas większych od czegokolwiek innego w ich świecie, co by

   39 Czy ich ewolucyjni następcy – technicy i inżynierowie oraz lekarze i naukowcy.
   40 Choć jest też prawdą, że radiacja może się zdarzyć też wtedy, gdy nagle gatunek dostanie „w prezencie” niemal pusty świat
do zdobycia. Tak było w przypadku ssaków na przełomie kredy i kenozoiku, a w mniejszej skali, gdy małpiatki i gryzonie
dotarły na dryfujących pniach z Afryki do izolowanej i pozbawionej znaczącej konkurencji Ameryki Południowej.
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im mogło zagrozić. Wynalazek uchyłka jelita, w którym gromadziło się połknięte po-
wietrze, pozwolił pewnym rybom żyć w śródlądowych, okresowo wysychających zbior-
nikach, a w połączeniu z pozwalającymi pełzać po dnie płetwami na trzonkach okazał
się „podręcznym zestawem czworonogiego pioniera lądów”. I tak dalej… Historia każ-
dej większej grupy taksonomicznej zaczyna się od jakiegoś przełomowego wynalazku –
z rzadka na skalę tytaniczną, zmieniającą całą biosferę, zwykle tylko na skalę lokalną –
kontynentu, wyspy czy jeziora…

A ludzka specjalizacja zawodowa? Nie trzeba daleko szukać. Ostatni wiek obfi-
tował w tego rodzaju wydarzenia. Np. w ostatnich czasach mogliśmy obserwować ra-
diację adaptatywną zawodów związanych z elektrycznością. Nagle, w drugiej połowie
XIX wieku, pojawili się specjaliści od telegrafów i telefonów, potem oświetlenia, po-
tem prawdziwi elektronicy od „telegrafu bez drutu”, a wkrótce radia, radaru i telewi-
zji. Mały odłam zajął się konstruowaniem urządzeń elektronicznych do łamania szy-
frów „państw Osi” i liczenia trajektorii pocisków, ale wkrótce wojna się skończyła,
minęło parę lat i na arenę wkroczyła informatyka. Od momentu upowszechnienia się
komputerów osobistych ta ostatnia przeżyła kolejną błyskawiczną radiację. Dziś już
niemal nie mówi się „informatyk” – są „hardwarowcy”, „sieciowcy”, „bazodanowcy”,
„webmasterzy” itd.

Czy można stworzyć model symulacyjny tego procesu? Oczywiście, i to na wiele
sposobów. W opisanym poniżej rozbudowanym automacie komórkowym kluczowym
pojęciem jest energia, która musi być przekazywana lokalnie pomiędzy zamieszku-
jącymi poszczególne komórki agentami, żeby ci mogli przeżyć i rozmnożyć się. Wła-
ściwości agentów są zdefiniowane przez bitowe maski ataku i obrony, które umiej-
scawiają agentów w sieci ekologicznej. Ustawione na 1 bity w maskach ataku decy-
dują, co może stać się ofiarą danego agenta, ustawione na 0 bity maski ochrony
decydują, przed kim i w jakim stopniu agent jest chroniony. Agenci wchodzą w tym
silniejszą interakcję eksploatacyjną, im więcej tych samych bitów mają ustawionych
w maskach ataku i obrony. Relacja ta jest kierunkowa, ale mogą istnieć „gatunki”
agentów, które eksploatują się wzajemnie. Mogą też istnieć gatunki atakujące nie-
mal wszystko i gatunki wyspecjalizowane w atakowaniu posiadaczy konkretnych
masek ochrony. Mogą istnieć gatunki zupełnie nie chronione i chronione niemal
całkowicie (chociaż wyzerowanie wszystkich bitów jest „zabronione”, bo powstanie
takiego gatunku właściwie kończy symulację, tak jak powstanie człowieka skończy –
prędzej czy później – naturalną ewolucję biosfery). Ustawianie lub zerowanie bitów
masek wpływa na koszt wytworzenia potomka: jest on tym droższy, im bardziej omni-
potentny pokarmowo i bardziej chroniony. Specjalne znaczenie ma maska ataku o
ustawionych wszystkich bitach – tacy agenci nie atakują nikogo, za to, jak rośliny,
otrzymują energię od systemu.

Ewolucja startuje od pojedynczego pozbawionego ochrony autotrofa, mogą jed-
nak pojawiać się agenci o losowo zmodyfikowanych maskach, co jest odpowiednikiem
próby specjacji – wejścia w inną niszę. Żeby jednak próba taka się powiodła, nowy agent
musi być w stanie zdobywać energię w środowisku, czyli musi wpasować się w zastany
lokalnie „ekosystem”.

W modelu możemy powtarzalnie zaobserwować zjawiska znane z rzeczywistości
biologicznej i społecznej, jak kolonizacje nowych obszarów, wypieranie form mniej efek-
tywnych przez skuteczniejsze, tworzenie złożonej sieci eksploatacji ograniczonej dostęp-
nością zasobów/energii. To wyścig zbrojeń polegający na specjalizacji w metodach ochro-
ny, pociągający za sobą specjalizację w metodach ataku. To także „aromorfozy”, polega-

WOJCIECH BORKOWSKI. Ewolucyjna droga do złożoności         21



jące na tak wysokiej specjalizacji ochronnej, że zaczyna brakować i miejsca i energii dla
eksploatatorów41. Zdarzają się też generowane przez ewolucję fluktuacje, gdy „świat”
jest opanowany przez jeden typ silnie chronionego autotrofa, a wszystkie drapieżniki muszą
się specjalizować w ataku na dominującą postać ofiary. Jeśli pojawi się autotrof chronio-
ny w inny sposób, a jest tylko kwestią czasu, kiedy to się stanie, opanuje on środowisko, a
przynajmniej jego część, zanim wyewoluują odpowiedni eksploatatorzy.

Dla takiego nowego autotrofa dobrym „pomysłem” może być nawet niemal cał-
kowita rezygnacja z ochrony i przeznaczenie zaoszczędzonej energii na szybsze roz-
mnażanie. Gdy ewolucja eksploatatorów zareaguje na jego obecność, ma już liczną
populację, a więc duże szanse by dać początek nowym formom o lepszych maskach
ochrony, które znowu są preferowane.

Najlepszym rozwiązaniem jest jednak posiadanie maski ochrony z ustawio-
nym na 1 tylko bitem o najmniejszej wadze. Maska taka jest bardzo kosztowna, ale
tylko bardzo kosztowny specjalista może wtedy eksploatować populację. Taka osta-
teczna aromorfoza zdarza się prędzej czy później w każdym przebiegu symulacji (na
rysunku 9 powyżej ok. 7000 kroku), dając w efekcie rewolucyjną przebudowę ekosys-
temu. Początkowo gwałtownie rośnie liczebność przedstawicieli jednego taksonu –
wynalazcy kosztem niemal wszystkich innych „gatunków”. Potem następuje szybka
radiacja potomków wynalazcy, z których część zajmuje miejsce wytępionych starych
heterotrofów. Wkrótce system jest jeszcze bardzie złożony niż był, chociaż gatunki są
mniej liczne (jest więcej klonów, ale mniej „taksonów”, czyli dużych klonów) bo wię-
cej przestrzeni zajmują formy dominujące.

Rozmiar przestrzeni modelu i długość masek stanowią tu ograniczenia, nie pozwa-
lające na dalsze rozbudowywanie złożoności. Przypomina to sytuację świata organiczne-
go w paleozoiku, gdy po każdym wymieraniu odbudowywała się mniej więcej podobna
liczba taksonów42, albo sytuacje ludzkich kultur na przestrzeni tysiącleci dziejów do ok.
1500 r. ne. Najpierw musiało minąć kilkadziesiąt tysięcy lat, zanim ze swobodnie wędru-
jących plemion powstało pierwsze państwo, potem przez kilka tysiącleci państwa powsta-

Rysunek 8: Typowa historia w modelu koewolucji wielu gatunków. Ok. 11000 kroków Monte-Carlo, rejestracja co
10 kroków. A) liczebności agentów autotroficznych i wszystkich razem. B) liczba klonów oraz „taksonów” (dużych
klonów) auto- i heterotroficznych.

A B

   41 Nazwane scrub od Australijskich zarośli krzewiastych, tak kolczastych, że stanowiących kiepski pokarm i niewygodne
środowisko życia.
   42 J. Sepkowsky, Extinctions of Life. Los Alamos Science Fellows Colloquium 1988
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wały, tworzyły niekiedy imperia, wielkie budowle i wielki dzieła sztuki, po czym upadały
lub rozpadały się, ich miejsce zajmowały kolejne, wcale nie lepsze czy skuteczniejsze, a
większość dorobku przegranych szła w niepamięć.

Czy obecna kultura ludzka, tak jak biosfera mezozoiku i kenozoiku, znalazła się na
ekspotencjalnej krzywej wzrostowej, która każdy kryzys przekształca we wzrost złożono-
ści, a każdą informację wchłania i przetwarza? Być może, ale ten bardzo aktualny temat
wymaga już innej opowieści…
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EWOLUCYJNA DROGA DO ZŁOŻONOŚCI – Streszczenie
  Replikatory to obiekty prezentujące trzy podstawowe własności: dziedziczność, podatność
na mutacje, czyli zmienność oraz podatność na selekcje lepiej przystosowanych członków danego
zbioru replikatorów, czyli „populacji”. Te trzy właściwości są wystarczające, by obiekty takie podle-
gały procesowi ewolucji.

Właściwie nie ma ograniczeń na fizyczną naturę replikatorów i miejsce, gdzie proces ewolu-
cji może zachodzić. Można ją obserwować od poziomu molekuł (przedbiologiczna ewolucja mole-

Rysunek 9: Drzewo filogenetyczne w modelu dla 2755 znaczących taksonów i ich przodków. Czas na osi poziomej.
Linie poziome to trwanie poszczególnych taksonów, linie pionowe to momenty specjacji. Przedstawione są tylko te
linie, które wciąż istnieją, albo w jakimś momencie przekroczyły liczebność 50 agentów oraz ich przodkowie. Widać,
że po kryzysie pozostało ledwie 6 dominujących linii, choć każda złożona z jednego głównego i trwałego taksonu
oraz kilku towarzyszących jego potomków, wymieniających się w mniej więcej stałym tempie.



kularna) poprzez ewolucję genów i ich nosicieli – „maszyn genowych” (organizmów lub innych
jednostek selekcji wyższego niż geny rzędu) aż po gatunki i wyższe taksony (tzw. makroewolucję)
oraz ściśle z nimi związane ewolucyjne zmiany w ekosystemach. W analogiczny sposób ewoluuje
też większość produktów ludzkiego umysłu, od zwykłych plotek po wielkie systemy religijne, a tak-
że, oczywiście, wirtualne „światy komputerowe”.

Większość ewoluujących systemów ma zdolność adaptacji do zmiennych warunków otoczenia,
ale ta zdolność opiera się na ich złożoności, a złożoność zazwyczaj wzrasta w trakcie ewolucji. O ile
zdolność do adaptacji daje się dobrze objaśnić w oparciu o teorie doboru naturalnego, o tyle przyczyny
takiego naturalnego wzrostu złożoności w ewoluujących systemach wciąż nie są do końca jasne.

W tekście opisano, jak – używając sieciowej i wielopoziomowej interpretacji pojęcia repli-
katora, porównując i interpretując przykłady z różnych ewoluujących systemów naturalnych oraz
symulacji komputerowych ewolucji sztucznych sieci neuronowych i wielogatunkowej koewolucji –
można postrzegać to trudne zagadnienie. W szczególności zwrócono uwagę na znaczenie zdarzeń
„duplikacji i specjalizacji” oraz tzw. „kluczowych innowacji”, które wspólnie napędzają proces wzro-
stu i reorganizacji sieci współzależnych replikatorów – czy to będą geny, czy osobniki różnych ga-
tunków biologicznych czy jednostki sieci symboli, znaczeń, idei wypełniające „ideosferę” ludzkiego
społeczeństwa.

EVOLUTIONARY PATH TO COMPLEXITY – Summary
   Replicators are objects, which have three important properties: heredity, mutability and
selectivity of better adopted members, i.e. “population”. Those three properties are sufficient to
allow them to take part in evolutionary processes. There is almost no restriction for the physical
nature of replicators and localization of the evolution process, which can be observed from the
level of molecules (prebiotic, chemical evolution), through evolution of genes and organisms (mi-
croevolution), to the scale of species and larger taxa (macroevolution) and “evolution” of ecosys-
tems. Moreover, most of the products of human mind, starting from rumors and ending with reli-
gion systems and completely virtual “computer worlds”, evolve in such a manner.

Most of the evolving systems are adaptive, which is the result of their complexity  growing
during evolution. Whereas the ability of adaptation can be explained by a natural selection theory,
the reason why such complexity increases is still not clear enough.

Using a network and multilevel view on replicators, I compared and interpreted examples
taken from many real evolving systems as well as results of computer simulation of evolving dyna-
mic neural networks and multispecies coevolution. Especially I concentrated on the role of “dupli-
cation-specialization” events and on the importance of key innovations, which together drive the
replicator networks growth and reorganization, regardless of the fact whether they are genes, indi-
viduals, or nodes of the network of symbols, meanings and ideas, which fill the “ideosfere” of any
human society.
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PAWEŁ WĄSOWICZ

DLACZEGO NIE LUBIMY TEORII EWOLUCJI?

Na przykład w budowie zwierzęcia organy zmysłowego odczuwania łączą się
tak misternie z organami samowolnego ruchu i czynności życiowych, że trzeba być
złośliwym (albowiem żaden człowiek nie może być tak nierozumny), aby zaraz, jak
tylko zostanie to przedstawione, pominąć mądrego stwórcę, który tak wspaniale upo-
rządkował materię tworzącą zwierzęcy organizm1.

   1 I. Kant, Jedna możliwa podstawa dowodu na istnienie Boga. tłum. pod kier. Mirosława Żelaznego, Wyd. Antyk, Kęty 2004.

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w świecie, w którym coraz większa liczba ludzi za
prawdę skłonna jest uważać jedynie naukowe i dające się dowieść empirycznie twierdze-
nia. Nie trudno domyślić się przyczyn tego stanu rzeczy. Wszak od momentu narodzin,
nowoczesna nauka święci sukces za sukcesem. Odrzucenie jej wydaje się dziś zupełnie
niemożliwe. Naukowy sposób weryfikacji twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości do-
tyka jednak często spraw tradycyjnie, odwiecznie związanych ze sferą mitu. Za taką moż-
na bowiem uznać sferę mitycznych opowieści o początku życia i pochodzeniu człowieka,
które zajmują poczesne miejsce nie tylko w religiach wyrosłych z tradycji judeochrześci-
jańskiej. Jak uczy nas historia, za każdym razem, kiedy nauka podważała jakieś mitycznie
sankcjonowane prawdy, takie jak choćby ta, że płaska ziemia leży w centrum wszechświa-
ta, sytuacja ta budziła falę sprzeciwu wśród fanatycznych wyznawców niechętnych do ja-
kichkolwiek zmian w swych słusznych poglądach. Nie inaczej było także z teorią ewolucji
ogłoszoną w  1859 roku przez Karola Darwina w dziele O powstawaniu gatunków. Po tym
jak Kopernik zdewaluował Ziemię do jednej z wielu planet, po tym jak Kant skazał ludzi
na wieczną niepewność i samotność w otaczającym ich świecie, a Hume odebrał jakąkol-
wiek nadzieję na cuda, dzieło Darwina stało się przysłowiowym gwoździem do trumny.
Zadało ono ostateczny cios poglądom głoszącym wyjątkowość i uprzywilejowaną pozycję
człowieka we wszechświecie. Redukując Homo sapiens do roli kolejnego gatunku zwie-
rząt i wskazując na tak groteskowe istoty, jakimi dla wielu są małpy, jako na bezpośred-
nich przodków ludzkości przepełnił Darwin czarę goryczy w sercach wielu potomków
prymitywnych człekokształtnych. To bezpośrednie uderzenie w źle rozumianą  godność i
wyjątkowość człowieka, w której wielu upatruje jedynego zabezpieczenia dla swych escha-
tologicznych oczekiwań, sprawiło, że właśnie teoria Darwina jest bodaj najzacieklej i naj-
dłużej atakowaną teorią naukową. Niewielu dzisiaj wnosi zastrzeżenia do heliocentrycz-
nego modelu naszego układu planetarnego lub też rzeczywistego kształtu Ziemi. Niewie-
lu jawnie sprzeciwia się Newtonowskiej teorii grawitacji, Einsteinowskiej teorii względ-
ności czy innym podstawom funkcjonowania współczesnych nauk przyrodniczych. Ina-
czej rzecz ma się z teorią ewolucji, która nieustannie znajduje sobie nowych, często aż
nadto aroganckich w swej ignorancji, adwersarzy. Dzieje się tak z powodów jasno okre-
ślonych przez filozofa prof. Daniela C. Denetta:

Podstawowa idea naukowa ewolucji przez dobór naturalny jest nie tylko niepojęta; dobór natu-
ralny, dzięki wykonywaniu tradycyjnego zadania Boga, projektowania i tworzenia wszystkich stworzeń
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   2 D.C. Dennett, Show Me the Science, New York Times 28.08.2005 (tłum. M. Koraszewska)
  3 Ch. Hodge, What is Darwinism? Scribner, Armstrong & Company 1874.
   4 Ch.Schoenborn, Finding Designe in Nature. New York Times 11.07.2005
   5 Szczegółowe wyznanie wiary - www.stworzenie.org
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małych i dużych, wydaje się także zaprzeczać jednemu z najlepszych powodów do wiary w Boga, jakie
mamy. Jest tu więc mnóstwo powodów do przeciwstawiania się zapewnieniom biologów.2

Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku, po drobiazgowym przebadaniu setek tysię-
cy świadectw ewolucji w postaci skamieniałości roślin i zwierząt oraz wniknięciu w struk-
turę tak podstawowych „cegiełek życia” jak komórka i cząsteczka DNA, nauka dostar-
czyła nam dowodów, które ponad wszelką rozsądną wątpliwość rozstrzygają kwestię ewo-
lucji. Niestety, dla wielu argumenty te nie mają żadnego znaczenia, a zastępy kreacjoni-
stów, czyli wyznawców ideologii stworzenia w ściśle biblijnym sensie, ciągle rosną. Bazu-
jąc na nikłej wiedzy społeczeństwa w dziedzinie nauk biologicznych, oraz często na do-
brze ugruntowanej tradycyjnej religijności, która od zawsze odnosiła się z głęboką nieuf-
nością do teorii naukowych wkraczających w sferę zarezerwowaną dla religijnego mitu,
kreacjoniści domagają się przyznania swym poglądom statusu poważnej teorii naukowej
a nawet wprowadzenia jej do szkół.

Można śmiało powiedzieć, że od roku 1874, kiedy to imiennik Darwina, prezbite-
riański teolog, Charles Hodge w swej książce What is Darwinism?3 podjął po raz pierwszy
polemikę z darwinizmem z pozycji religijnych niewiele się zmieniło. Kreacjoniści od cza-
su Hodge’a nie posługują się bowiem żadnymi nowymi argumentami, mimo że nauka o
ewolucji dokonała w tym czasie milowego kroku. Ten postęp nauki i kolejne niezbite
dowody przemawiające za neodarwinistycznym modelem rozwoju życia na ziemi z pew-
nością nie ułatwiają obecnie działań mających na celu jego konfutację na drodze argu-
mentacji naukowej. Kreacjoniści postanowili jednak rozwiązać ten problem tworząc własną
„naukę”, która korzystając z frazeologii nauk przyrodniczych, lecz zupełnie lekceważąc
ich metody i dokonania, ma na celu ostateczne ośmieszenie koncepcji Darwina oraz przy-
wrócenie człowiekowi jego miejsca na piedestale korony stworzenia. Szczególnie poru-
szającym jest fakt, że owa walka z nauką odbywa się pod sztandarami „obrony ludzkiego
rozumu”, jak działania kreacjonistów określił arcybiskup Wiednia Christoph Schoenborn.4

Mimo że kreacjonizm łączy w niemal uniwersalny sposób poglądy ludzi tak odle-
głych światopoglądowo jak katolicy, raelianie, fundamentaliści protestanccy czy wyznawcy
Kościoła Zjednoczeniowego Sun Myung Moon,a, zajmiemy się obecnie przedstawieniem
tego fenomenu korzystając tylko z dorobku kreacjonistów chrześcijańskich. A to z powodu
tego, iż to właśnie oni starają się obecnie zdobyć jak największy posłuch dla swych racji.

Współczesny kreacjonizm chrześcijański ma trzy zasadnicze nurty: konserwatyw-
ny, bezkompromisowy kreacjonizm biblijny, ideologicznie łagodniejszy kreacjonizm na-
ukowy, oraz pewną formę przejściową pomiędzy tymi dwoma zasadniczymi nurtami.

Kreacjonizm biblijny zdefiniować można jako jedno z wielu dzieci twardego fun-
damentalizmu chrześcijańskiego powstałego w środowisku ewangelickim USA pod ko-
niec XIX wieku. Wyznawców tej ideologii, do których należą  m.in. wyznawcy Kościoła
Zielonoświątkowego, Adwentystów Dnia Siódmego i in. cechuje pełne zaufanie do lite-
ralnego odczytywania tekstu księgi Genesis:

Zaprzeczamy, że jakakolwiek skończona rzecz pierwotnie zaistniała z czegoś, co istniało uprzed-
nio lub co zaistniało za jakąkolwiek inną przyczyną niż Boże stwarzające słowa (....) Wyznajemy, że
człowiek został bezpośrednio i w jednej chwili stworzony przez szczególne działanie Trójjedynej rady,
nie według rodzaju któregokolwiek ze zwierząt, ale jako sam obraz niestworzonego Boga.5



   6 Obliczenia dotyczące dnia stworzenia świata przedstawił James Ussher w 1650 roku, ustalając krytyczną datę na dzień 23
października 4004 r p.n.e. (Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti una cum rerum Asiaticarum et Aegyptiaca-
rum chronico, a temporis historici principio usque ad Maccabaicorum initia producto. Ex officina J. Flesher, et prostant apud J.
Crook et J. Baker ..., Londini) Na obliczenia Ussher,a do dziś powołują się tzw. „kreacjoniści młodej Ziemi”
   7 Reportaż Marcina Winiarskiego z II Konferencji Kreacjonistycznej w Poznaniu Brakujące ogniwo znaleziono. www.ko-
sciol.pl
   8 M. Winiarski op. cit.
   9 M. Winiarski op. cit.
   10 M. Winiarski op. cit.
  11 Teorię tę prezentuje Erich von Däniken sugerując, że powstanie człowieka jest wynikiem genetycznej manipulacji,
której sprawcami byli właśnie kosmici. (E. Däniken, Wszyscy jesteśmy dziećmi bogów, przeł. G. Prokop, Api-Press, Warsza-
wa1991.)
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Słowa te czytamy na stronie Biblijnego Stowarzyszenia Kreacjonistycznego powo-
łanego jesienią 2004 przez chrześcijan z różnych kościołów ewangelicznych Poznania.
Ideologia kreacjonizmu biblijnego poza bezwarunkową wiarą w pojedyncze akty stwo-
rzenia oraz zupełną odrębnością człowieka od innych zwierząt wymaga zwykle zaakcep-
towania również biblijnej chronologii.6 Znamiennym jest fakt, że dla obrony twierdzeń
tak jaskrawo sprzecznych z doświadczeniem jak wyżej wymienione, angażuje się osoby,
które mają być rzekomo związane z nauką i posiadają nawet stopnie naukowe. Nauka
służyć ma tutaj za doskonały i zupełny dowód na prawdziwość biblijnej mitologii, oraz
służyć ugruntowaniu wiary:

My wierzymy, że jeśli pierwszy rozdział Biblii jest niewiarygodny, to nie mamy gwarancji,
że reszta jej zawartości jest wiarygodna. – powiedział dr John Peet członek Brytyjskiego To-
warzystwa Kreacjonistycznego podczas II Konferencji Kreacjonistycznej odbywającej się w
dniach 21 – 22 października 2005 w Poznaniu.7  Wykłady biblijnych kreacjonistów są do
głębi przesiąknięte religijną frazeologią, w którą zręcznie wplatane są wątki mające ucho-
dzić za naukowe. Wśród naukowych argumentów mających dowodzić prawdziwości biblij-
nej opowieści o stworzeniu znalazły się m.in. znaczące dowody na to, że: stwierdzono wy-
stępowanie pewnych jakby urządzeń w ludzkim ciele, bazujących na zasadzie koła, a będą-
cych jakby miniaturowymi „silniczkami”8. W języku biblijnych kreacjonistów nie brak do-
wodów używanych we wszystkich niemal podręcznikach teorii ewolucji, które tutaj jednak
dowodzą tezy wprost przeciwnej – tezy o stworzeniu. Niezbitym dowodem na boską inter-
wencję są m.in.: budowa storczyków i dostosowanie do zapylania przez ściśle określone
gatunki owadów, lub symbioza kwiatów z kolibrami.9 Jednak to nie naukowe cele rozpalają
serca i głowy wykładowców kreacjonizmu, którzy aż nazbyt jawnie łączą naukę uniwersy-
tecką z ewangelizacją. Czynił to na przykład jeden z wykładowców II Konferencji Kreacjo-
nistycznej kończąc swój naukowy wywód płomiennymi słowami: Jeśli mamy ocaleć przed
zbliżającym się gniewem Bożym, musimy znaleźć miejsce, które wskaże nam Bóg. Poprzednio
Bóg ukarał ziemię wodą, a teraz skarze ogniem. Poprzednio dał ludziom łódź, a teraz dał
osobę – Swego Syna, Jezusa Chrystusa10. W języku uczonych kreacjonistów mit i nauka zle-
wają się w jedno, tworząc monolit bez jakichkolwiek rys – wspaniałą apologię prawd biblij-
nych, jedynego schronienia przed nadciągającą katastrofą.
           Skrajni fundamentaliści kreacjonizmu biblijnego nie stanowią jednak dużej grupy,
a liczba wyznawców tego prądu jest najwyżej nieco większa od liczby zwolenników poglą-
du, wedle którego „wszyscy jesteśmy dziećmi bogów” – kosmitów przybyłych na ziemię z
odległych zakątków kosmosu.11

Kolejną grupą kreacjonistów jest kategoria osób wyrażających poglądy przejścio-
we pomiędzy wspomnianymi już skrajnymi fundamentalistami a subtelniejszymi kreacjo-
nistami naukowymi. Do nich można zaliczyć dużą grupę osób często mocno związanych z



   12 G.S Johnston, Czy Darwin miał rację? Katolicy a teoria ewolucji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005., str.11.
   13 G.S. Johnston op.cit. s.20
   14 H.B.D. Kettlewell, A Survey of the Frequencies of Biston betularia (L.) (Lepidoptera) and Its Melanic Forms in Great
Britain. W: Heredity nr 12, 1958, s. 51- 72. B. Kettlewell, The Evolution of Melanism, Clarendon, Oxford 1973.
   15 G.S. Johnston op. cit. s. 79.
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kościołem katolickim oraz większymi kościołami protestanckimi. W kreacjonistycznym
centrum znajdziemy m.in. C.S. Lewisa apologetę i pisarza chrześcijańskiego czy też Geo-
rge Sim Johnstona. Książka tego ostatniego ukazała się w 2005 roku nakładem jezuickie-
go Wydawnictwa WAM z Krakowa. Pozycja ta wydaje się być reprezentatywną dla całego
centrowego nurtu kreacjonizmu, dlatego też przez jej pryzmat przyjrzymy się argumenta-
cji proponowanej przez ten kierunek.

Chociaż we wstępie autor deklaruje, że książka nie jest paszkwilem przeciwko na-
ukom przyrodniczym12 to dalsze strony dzieła wystawiają tę tezę na poważną próbę. Już w
pierwszym rozdziale autor, wyjaśniając „mity” narosłe wokół osoby Karola Darwina, ar-
gumentuje posługując się językiem odległym od języka nauki. Rzekome, wrogie nasta-
wienie Darwina do religii i ludzi wierzących dowodzić ma wedle Johnstona zupełnej fał-
szywości jakichkolwiek jego rozumowań. Wszak jasne jest, że „wróg kościoła” nie może
mieć racji. Rodzina Darwina jawi się jako przegniłe siedlisko fałszu i walki z religią: Już
dwa pokolenia przed jego [K. Darwina – przyp. PW] urodzeniem – pisze Johnston – męska
część rodu odznaczała się silną antypatią do religii objawionej.13

Ciekawe, że Johston, zapewne zupełnie nieświadomie, popada tutaj w jawną nie-
spójność wywodu. Z jednej strony wyraźnie akcentuje domniemaną dziedziczność takiej
cechy jak „antypatia do religii objawionej”. Mało tego! Podaje on nawet jasne prawo
dziedziczenia tej przypadłości, powstałej za pewne na drodze mutacji u pradziadka Karo-
la Darwina: jest to cecha wyraźnie sprzężona z płcią!  Z drugiej próbuje tym na wskroś
biologiczno-ewolucjonistycznym orężem godzić w neodarwinistów. Darwin jawi się tutaj
jako osobnik niemal zupełnie zdeterminowany genetycznymi uwarunkowaniami, za któ-
rymi nie stoją przecież żadne ciemne moce. Świat według Johstona wydaje się bardziej
przeczyć istnieniu „czegoś więcej” niż tylko genów niż świat autora Samolubnego Genu –
Richarda Dawkinsa!

W dalszej części wywodu, posługując się cytatami zaczerpniętymi rzekomo z dzieł
Darwina, autor dowodzi, że głównym celem ojca teorii ewolucji było zniszczenie wszel-
kich przejawów religii. Interesującą jest teza, którą autor wyraźnie stara się przeforso-
wać, że uczestnictwo w niemoralnych spotkaniach oraz wpływ ojca, który miał być ateistą
i masonem, zupełnie kompromitują Darwina jako naukowca. Tak przygotowany czytel-
nik rozpoczyna podróż w kolejne rozdziały książki opisującej teorię ewolucji jako najlep-
sze narzędzie walki z religią. Znamienny jest fakt, że Johnston w całej utrzymanej w „na-
ukowym tonie” rozprawie z Darwinem i darwinizmem, ani raz nie odwołuje się do jakich-
kolwiek dowodów z prac z dziedziny biologii ewolucyjnej.

Jaskrawym przykładem „naukowego dowodzenia” nieprawdziwości darwinizmu jest
błyskotliwa rozprawa Johnstona z jednym ze sztandarowych, podręcznikowych dowodów
na ewolucję w działaniu czyli zaobserwowanego w Anglii zjawiska melanizmu przemysło-
wego u ciem z gatunku Biston betularia14. Po pobieżnym opisaniu obserwowanego zjawi-
ska autor, podsumowuje: Jeśli czegokolwiek ten przykład dowodzi, to raczej stabilności ga-
tunku niż działania przekształcającej siły „nacisku selekcyjnego”.15 Niestety, darmo szukać
jakichkolwiek argumentów przytoczonych dla poparcia tego zdecydowanego wniosku.
Czytelnik nie otrzymuje nic więcej ponad autorytatywne stwierdzenia autora. Niespoty-
kana wręcz lekkość pióra i przystępność skomplikowanych treści przybliżanych przez John-



   16 R.C.Lewontin, The Genetic Basis of Evolutionary Change, Columbia University Press, New York: 1974.
   17 G.S. Johnston op. cit. str. 128.
   18 Ch. Schoenborn op. cit.
   19 Ch. Schoenborn op. cit.
   20 M.J.Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, The Free Press 1996.
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stona czytelnikom, łączy się z brawurową wręcz lapidarnością stylu. Dla przykładu: dru-
zgocąca krytyka biologii molekularnej oraz genetyki zabrała autorowi tylko niecałe dwie
strony formatu zeszytowego. Dla poparcia swego stanowiska nie zawaha się posłużyć cy-
tatami z dzieł ewolucjonistów, jak choćby z The genetic basis of evolutionary change Ri-
charda Lewontina.16 Z książki Johnstona dowiadujemy się, że powyższa praca nie niesie
ze sobą absolutnie żadnej treści. Mimo swego tytułu, książka Lewontin’a zawierać ma
rzekomo ostateczną rozprawę z poglądem, że za zmianami ewolucyjnymi stoją jakiekol-
wiek dowody z dziedziny genetyki. Podobnym sceptykiem w tej sprawie ma być, wedle
Johnstona, także słynny ewolucjonista Ernst Mayr. Nie tylko w tym rozdziale poświęco-
nym genetyce molekularnej zręczna żonglerka cytatami przyprawia wręcz o zawrót głowy
osobę zorientowaną w omawianych zagadnieniach.

Po długotrwałym wykładzie kompromitującym, zdaniem jego autora, całą naukę o
ewolucji następuje niespodziewana zupełnie zmiana zapatrywań. Autor książki Czy Dar-
win miał rację?, katolik, zdecydowanie odcina się od kreacjonistów w rozdziale Pokusa
literalizmu:

Biblijny fundamentalizm i jego pochodna, naukowy kreacjonizm to wybitnie protestanckie zjawisko.17

Jaki punkt widzenia należałoby więc przyjąć wobec fałszywości ewolucjonizmu, oraz jego
przeciwieństwa – biblijnego kreacjonizmu a także nieortodoksyjności kreacjonizmu na-
ukowego? Tego autor nie precyzuje.
           Bodaj najbardziej wysublimowaną i zaawansowaną wersją kreacjonizmu jest sze-
roko obecnie propagowana teoria Intelligent Design (ID) – Inteligentnego projektu. Po-
glądy tego odłamu kreacjonistów dość dobrze scharakteryzował kardynał Christoph Scho-
enborn, który w ostatnim czasie wyrósł na głównego obrońcę teorii ID:

Idea ewolucji, jeśli ją rozumieć jako pochodzenie od wspólnego przodka, może być prawdziwa,
lecz rozumiana w sensie neodarwinowskim, jako nieukierunkowany i niezaplanowany proces powsta-
wania przypadkowych zmian i naturalnej selekcji nie może być prawdziwa. Każdy system poglądów,
który stawia sobie za zadanie zaprzeczenie lub zaproponowanie wyjaśnienia pomijającego przytłacza-
jące dowody na rzecz projektu widocznego w świecie istot żywych jest ideologią, a nie nauką.18

W części swej polemiki z darwinizmem Schoenborn przedstawia siebie oraz kościół, w
którego imieniu się wypowiada, jako „obrońców rozumu”. Co ciekawe, kardynał broni
rozumu przed atakiem ze strony nauki, najwyższego wyrazu ludzkiej działalności intelek-
tualnej. Autorytatywne stwierdzenia, zaprzeczające podstawom nauk przyrodniczych, a
w szczególności biologii, padają raz po raz i , co ciekawe, godzi się je przyjąć, wedle kar-
dynała, zupełnie bez dowodu empirycznego. Jednym z głównych argumentów, praktycz-
nie rozstrzygającym w kwestii neodarwinizmu, ma być opinia Międzynarodowej Komisji
Teologicznej, która pod przewodnictwem kard. Josepha Ratzingera miała sformułować
wniosek: Bezkierunkowy proces ewolucji – wykraczający poza granicę Boskiej Opatrzności
– nie może po prostu zaistnieć.19

           Największym bodaj teoretykiem ID jest Michael Behe, biochemik z Lehigh Univer-
sity. To właśnie on, w książce Darwin’s black box20, zbudował na dowodach biologicznych
nową, centralną teorię kreacjonizmu. Behe, zasypując czytelników szczegółami budowy
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organizmów żywych posługuje się, jak na biochemika przystało, głównie przykładami z bio-
logii molekularnej. Pierwszym argumentem jest więc złożoność, której opisowi poświęca
znaczną część swej książki. Behe nie poprzestaje jednak na tym, gdyż zdaje sobie sprawę, że
sam argument „ze złożoności” nie przedstawia obecnie żadnej wartości. Dopiero za po-
mocą drugiego posunięcia wypuszcza z butelki dżina, który od roku 1859 pozostawał w
zamknięciu – Wielkiego Projektanta. Skąd ten pomysł? Otóż, zdaniem Behego, obserwo-
wana przez biologów  złożoność jest złożonością szczególnego rodzaju, a mianowicie złożo-
nością nieredukowalną.

Autor przytacza m.in. ulubiony przez siebie przykład pułapki na myszy. Wszy-
scy doskonale orientujemy się co do głównego, jeśli nie jedynego rozsądnego celu, w
jakim konstruuje się tego typu urządzenia. Celem tym jest zabijanie myszy. Do peł-
nienia tej funkcji pułapkę wyposażono w niezbędne części składowe: drewnianą pod-
stawę, miejsce zaczepienia przynęty połączone ze sprężyną magazynującą energię
potencjalną, która po zadziałaniu mechanizmu powoduje zabójczy dla myszy cios żela-
znego pałąka. Jeżeli wyobrazimy sobie usunięcie jednego z tych elementów, powiada
Behe, to cała konstrukcja przestaje być użyteczna. Bez sera pułapka nie zainteresuje
żadnej myszy, bez sprężyny czy metalowego pałąka żadnej nie zabije, a już zupełną
niedorzecznością byłoby rozważanie możliwości eliminacji myszy za pomocą samych
tylko drewnianych deszczułek porozstawianych na podłodze w różnych kątach domu.
Wniosek jest prosty. Pułapka na myszy jest typowym przykładem układu niereduko-
walnie złożonego. Układ taki tarci funkcjonalność po usunięciu jednego choćby ele-
mentu. Behe słusznie zauważył, że wiele podobnych układów obecnych jest w żywych
komórkach. Kaskady reakcji przesyłających sygnały, proces krzepnięcia krwi, łańcuch
oddechowy, to tylko przykłady setek i tysięcy układów nieredukowalnie złożonych
obecnych w ciałach roślin i zwierząt. Behe jednak na tej konstatacji nie poprzestaje i
idzie o krok dalej. Wysnuwa bowiem wniosek, że podobne mechanizmy nie mogą się
wyłonić z serii przypadkowych przekształceń poszczególnych jego elementów, gdyż
każdy z nich osobno jest ex definitione niefunkcjonalny. Ewolucja natomiast zakłada
funkcjonalność wszystkich struktur, które mogą jedynie ulegać ulepszeniu. Kiedy już
uprzątnął niepotrzebny gruz darwinowski na jego miejscu osadził Behe Projektanta.
Nie podał jednak bliższych danych na temat jego tożsamości. Tym sposobem zapew-
nił sobie szeroką popularność. Odtąd teoria ID może być wykorzystywana tak do
utwierdzenia autorytetu Biblii i bezdyskusyjnego wykazania bezpośredniego działa-
nia Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, jak również do potwierdzenia tez promowa-
nych przez raelian lub czytelników Dänikena. Tak znaczące osiągnięcie, jak odkrycie
dowodu na istnienie Boga, dowodu lepszego od wszystkich do tej pory proponowa-
nych, od razu wywołało falę entuzjazmu wśród kreacjonistów. Pomysły Behego szyb-
ko zaczęto stawiać na równi z odkryciami Newtona, Lavoisiera czy Pasteura.

Świat nauki, lecz nie „nauki kreacjonistów”, nie podzielał jednak tego entuzjazmu.
Szybko wykazano Behemu jak bardzo się mylił, a jednocześnie jak daleko mu jeszcze do
sławy Newtona XXI wieku. Behe, odrzucając możliwość innego niż stworzenie sposobu
na pojawienie się układów nieredukowalnie złożonych, wykazał się zbyt daleko idącą pew-
nością siebie. Odrzucił bowiem możliwość, że struktury białkowe zanim zaczęły pełnić
funkcję obserwowaną u współczesnych organizmów mogły wchodzić w skład innych ukła-
dów, często zupełnie różnych od obecnych. Jednym słowem Behe wykluczył możliwość
wielofunkcyjności białek. Współczesna biologia dostarcza nam jednak dowodów na takie
właśnie rozwiązanie pozornej zagadki Behego. Przytoczmy tutaj tylko jeden przykład,
lecz trafiający w samo sedno kreacjonistycznej argumentacji. Chodzi o skomplikowaną



   21 Tym dowodem posługiwał się m.in. jeden z klasyków teologii naturalnej William Paley. Argument Behego nie jest
także niczym więcej jak adaptacją argumentów Paleya i zastosowaniem ich na poziomie molekularnym. Za podstawo-
we dzieło Paleya uważa się: Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, wydane w Londy-
nie w roku 1809.
   22 G. Wistow (red.), Molecular Biology and Evolution of Crystallins: Gene Recruitment and Multifunctional Proteins in the
Eye Lens, R. G. Landes, Austin 1995.
   23 K. Sabath, Na bezdrożach kreacjonizmu „naukowego”. w: Kosmos 40 (2-3), 1991, s.153- 163.
   24 K. Armstrong, W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, przeł. J. Kolczyńska, Wydawnictwo
W.A.B., Warszawa 2005.
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budowę oka, która już w czasach przeddarwinowskich stanowiła jeden z naczelnych do-
wodów „ze stworzenia” świadczących na rzecz istnienia Projektanta – Stworzyciela21.

Soczewka oka wypełniona jest białkami z grupy globulin zwanych krystalinami. Po
długich badaniach okazało się, że wszystkie krystaliny są powszechnie występującymi w
organizmach żywych białkami, które pełnią także bardzo sprawnie funkcje enzymatyczne.22

Stwierdzona empirycznie wielofunkcyjność białek jak i możliwość prześledzenia ich ewolu-
cji stawia więc pod poważnym znakiem zapytania cały skomplikowany dowód Behego.

Po zapoznaniu się z metodami działań kreacjonistów pozostaje nam jeszcze rozwa-
żyć powody popularności ideologii tego typu. Karol Sabath, omawiając zagadnienia kre-
acjonizmu na łamach czasopisma Polskiego Towarzystwa Przyrodników Kosmos23, dzieli
motywy, dla których ludzie stają się zwolennikami kreacjonizmu na dwie grupy: emocjo-
nalne i intelektualne. Wydaje się, co zresztą sugeruje i sam Sabath, że najmocniej oddzia-
łują w tym przypadku względy emocjonalne. Są to emocje bardzo szczególnego rodzaju,
bo ściśle powiązane z mocnymi przekonaniami religijnymi kreacjonistów. Część powyż-
szej pracy poświęcona metodom ich działania ujawniła, że główny trzon kreacjonistycz-
nych kadr budują ludzie silnie związani z różnymi kościołami i grupami wyznaniowymi.
Ścisłe powiązanie z religią, zupełne zaufanie do treści biblijnych oraz agresywny, ofen-
sywny sposób działania pozwalają nawet rozpoznawać w ruchu kreacjonistycznym pewne
właściwości charakterystyczne dla ugrupowań fundamentalistycznych.

Genezie i rozwojowi fundamentalizmu poświęciła jedną ze swych książek Karen
Armstrong24. Zauważyła ona, że główną siłę popularności fundamentalizmu jest zniechę-
cenie i zagubienie wielu ludzi. Zagubienie powodowane przede wszystkim zmianami w
ponowoczesnych społeczeństwach, które coraz wyraźniej odwracają się od tradycyjnych
wartości, norm i porządków. Bliższe zetknięcie z nauką, zwłaszcza z nowoczesnym neo-
darwinizmem, genetyką czy socjobiologią może tylko ten psychiczny kryzys zaostrzyć.

Zastanówmy się jednak, czy przeciwnicy neodarwinizmu rekrutują się tylko spośród
fundamentalistów? Z całą pewnością nie, albowiem istnieje jeszcze jeden, być może nawet
najważniejszy aspekt niechęci wobec nowoczesnej biologii, powodujący stały wzrost zainte-
resowania kreacjonizmem także pośród ludzi bezpośrednio i aktywnie z nim nie związa-
nych. To właściwa człowiekowi potrzeba sensu i nieodparta chęć umieszczenia swego ist-
nienia, działań i wszystkiego wkoło w jakimś teleologicznym systemie, która od początku
jego bytowania na trzeciej planecie od słońca, nie dawała mu spokoju. W takim teleologicz-
nym systemie nic nie dzieje się przez przypadek,  wszystko jest zaplanowane, a każda rzecz
ma swój czas, cel i przeznaczenie. Dobrzy, mimo czasowych cierpień, otrzymują na koniec
nagrodę. Źli, mimo największych sukcesów na tym świecie, w ostatecznym rozrachunku
przegrywają. Cała niesprawiedliwość i zło otaczające nas na ziemi jest więc niejako iluzo-
ryczne, a to dlatego, że w ostateczności zawsze zwycięża dobro i sprawiedliwość.

Pytania o cel i sens dręczą człowieka szczególnie mocno zwłaszcza w konfrontacji z
cierpieniem. Doskonałym przykładem konfrontacji z nim i jednocześnie akceptowalnego
wyjaśnienia jest doznający wielu ciężkich doświadczeń biblijny Hiob. [Dodajmy, że sporo



   25 Hi 1, 13-17
   26 Hi 1, 18-19
   27 Hi 2, 7
    28 A. Szybowska, Muzyka i mit. Topos planet w muzyce (na przykładzie suity symfonicznej „Planety” Gustava Holsta. W: Anthro-
pos. Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. 4-5 (4-5) 2005.
   29 M. Tempczyk, Ontologia świata przyrody, TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2005, s. 170.
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z nich spowodowały czynniki mieszczące się również w sferze zainteresowań nauk przy-
rodniczych.]

Hiob najpierw traci bogactwa za sprawą napaści koczowników oraz uderzenia pio-
runa.25 Następnie jego rodzina ginie wskutek działania huraganu.26 Ostatnia, może nawet
najdotkliwsza przypadłość, jest czysto biologicznym atakiem na ciało nieszczęsnego czło-
wieka: Odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od pal-
ca stopy aż do wierzchu głowy.27

Czy jednak, zgodnie z prawdą i przesłaniem Księgi, w tych wszystkich klęskach jest
choć cień przypadku? Nie! Wszystko to zdarza się z powodu dziwnego pojedynku między
Bogiem a szatanem, jest zaplanowane i, co oczywiste, kończy się nagrodą. Cierpienie,
śmierć najbliższych, utrata majątku, choroba – wszystko to wplecione jest w plan, który
ma swój ukryty cel. Jest nim, rzecz jasna, wypróbowanie Hioba. Takie cierpienie ma sens.
Służy oczyszczeniu, udoskonaleniu, wzmocnieniu,  a w ostatecznym rozrachunku kończy
się ulgą i nagrodą za wytrwałość. Taki obraz świata pozwala nawet w najgorszym położe-
niu zmierzyć się z losem.

Jak wyglądałyby jednak losy Hioba, gdyby opisać je z punktu widzenia nauki? Czy
wszystkie jego cierpienia należałoby przypisać grze ślepego losu, czystemu przypadkowi?
Wydaje się że tak. Uderzenie pioruna, powiew silnego wiatru, czy wreszcie zachorowanie
na trąd nie mieszczą się tutaj bowiem w żadnym planie ani scenariuszu przygotowanym
spejalnie dla Hioba. Jedynym scenariuszem jest śmierć w cierpieniach spowodowanych
przez Mycobacterium leprae. Co gorsza, nawet istnienie samego Hioba, jego cechy cha-
rakteru, odporność i podatność na choroby, wygląd itd. są w tym wypadku tylko i wyłącz-
nie wynikiem losowych zdarzeń, nie mających nic wspólnego z jakimś szerszym, a już na
pewno nie wszechogarniającym planem.

Choć zapewne tylko niewielu z nas podzieli kiedyś los męża z ziemi Us, to przecież
nie uwalnia nas to od ciągłego poszukiwania sensu, od poszukiwania teleologicznego roz-
wiązania zagadki życia. To poszukiwanie dla wielu kończy się zaakceptowaniem wypraco-
wywanej przez tysiąclecia, celowej (religijnej) koncepcji świata.

Tradycyjna wizja świata postrzeganego w sposób zdroworozsądkowy różni się jed-
nak bardzo od obrazu odkrywanego przez nauki przyrodnicze. Ten konflikt wiary i wiedzy
doskonale opisuje przykład układu słonecznego, przez cale stulecia uznawanego za tra-
dycyjną siedzibę harmonijnej, boskiej wręcz doskonałości. Wizja tak zestrojonego ko-
smosu była na przykład przedmiotem natchnienia muzyków, którym przez kilkanaście
wieków służyła jako źródło koncepcji twórczych oraz znalazła szerokie odbicie w kultu-
rze.28 Kwestię odległej przyszłości naszego układu planetarnego poruszał już jednak New-
ton, a obecnie wiemy, że niebo nie jest niezmienne. Powstanie astrofizycznych modeli
dowiodło, że i ruch planet, tradycyjna i zdroworozsądkowa siedziba boskiej niezmienno-
ści,  wykazuje cechy ruchu chaotycznego. Analiza dynamiki planet w okresie 800 milio-
nów lat pozwoliła zaobserwować niestabilność ruchu Merkurego, czy zachodzące od cza-
su do czasu zmiany osi obrotu Wenus.29

Obraz świata oferujący chaos zamiast kosmosu, odrzucający celowość na rzecz
procesów bezkierunkowych musi budzić opór, gdyż stoi w jaskrawej sprzeczności z



   30 P. Clayton, J. Schloss (red.), Evolution and Ethics: Human Morality in Biological and Religious Perspective, Wm. B.
Eerdmans Publishing Company, 2004.
   31 R. Dorit, A Review of Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, by Michael J. Behe. w: American
Scientis nr 85(5). 1997. (tłum P. Wąsowicz)
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tym, co dla wielu najważniejsze, z ugruntowanymi wartościami i wyobrażeniami o
świecie i człowieku. Wydaje się, że jednym z ważnych elementów wpływających na
niechęć wielu ludzi (nie tylko fundamentalistów) do neodarwinistycznego sposobu
widzenia życia jest właśnie dokonywane przez niego obnażenie przygodności ludzkie-
go (i nie tylko ludzkiego!) istnienia.

Warto dodać, że podziały są głębsze niż można byłoby sądzić i nie dotyczą tylko
kwestii nauk ścisłych. Po roku 1859 coraz wyraźniej zaczęto też stawiać pytania, czy źró-
dłem ludzkiej moralności jest Istota Transcendentna – Bóg. Tradycyjna etyka dostarcza-
jąca gotowych recept ułożonych przez ludy Bliskiego Wschodu 3000 lat temu często bo-
wiem staje zupełnie bezradna przed wyzwaniami współczesności. Coraz więcej miejsca
poświęca się więc nowemu podejściu do zagadnień etyki, które uwzględniałoby także aspekt
ewolucyjny, a nie koncentrowało się wyłącznie na uzasadnieniach metafizycznych.30 Tak-
że i tutaj ewolucjonizm godzi w najświętsze wartości.

Ruchy kreacjonistyczne ujawniają jeszcze jedną ciekawą cechę. Otóż, jak wynika
choćby z naszych dociekań, odrzucając racjonalny sposób pojmowania rzeczywistości, nie
mogą one jednak przed nim uciec. Okazuje się, że czasy proroków wieszczących prawdy o
świecie i człowieku tylko na podstawie własnych przemyśleń i intuicji bezpowrotnie minę-
ły. Kreacjoniści, zdając sobie z tego sprawę, posługują się argumentacją logosu, rozumu,
gdyż ten sposób dowodzenia prawdy jest dziś niemal powszechnie akceptowany i uzna-
wany za słuszny. Walczą z racjonalizmem racjonalizując swe religijne przekonania i uży-
wając rozumu jako właściwego podparcia swej wiary. Próbując zachować w niezmienio-
nym stanie świat tradycji i mądrości dawnych nauczycieli, posługują się, być może nie-
świadomie, zupełnie nietradycyjnymi i niezgodnymi z tymiż nauczycielami metodami.

Dodatkowo, działalność kreacjonistów wpisuje się także doskonale w podstawowe
założenia darwinowskiej teorii ewolucji. Generując dość dużą paletę „zmienności” po-
glądów, od ortodoksyjnego fundamentalizmu do wysublimowanych niemalże poglądów
zwolenników ID, kreacjoniści zapewniają rozsiewanemu przez siebie memowi Projek-
tanta lub Stwórcy dużą  wartość adaptacyjną i możliwość opanowania różnych „nisz”, od
umysłów ludzi niewykształconych po intelektualistów.

Wydaje się, że jako pointy tych rozważań użyć można słów Roberta Dorita, który
na łamach American Scientist tak pisał o działaniach kreacjonistów:

Argumenty za koncepcją inteligentnego projektu w ostateczności zawodzą ponieważ są wie-
rzeniami a nie potencjalnymi wyjaśnieniami problemu (ewolucji – przyp. autor). Ręka Boga być może
działa pośród nas, ale zadaniem nauki nie jest i nie może być poszukiwanie Jego odcisków palców.31

DLACZEGO NIE LUBIMY TEORII EWOLUCJI? – Streszczenie
Teoria ewolucji wzbudza stale wiele kontrowersji. Artykuł przedstawia charakterystykę róż-

nych odłamów współczesnego ruchu kreacjonistycznego, który, posługując się pseudonaukową ar-
gumentacją i językiem przyrodoznawstwa, neguje  zasadność tez darwinizmu, budując m.in. ide-
ologię Inteligentnego Projektu. Autor rozważa postawy światopoglądowe zwolenników kreacjoni-



zmu, dociekając źródeł społecznej niechęci wobec naukowej teorii życia, nie uwzględniającej obec-
ności Boga w dziele „O pochodzeniu gatunków”. Wnioski autora i konkluzje artykułu wiodą ku
memetyce jako teorii wyjaśniającej etiologię „zarażeń religijnych”, których siłą jest eksponowanie
teleologiczności dziejów i sensowności „planu boskiego” w odróżnieniu od „bezsensowności” i przy-
padkowości ewolucji.

WHY DON’T WE LIKE EVOLUTION THEORY? – Summary
Evolution theory still arouses a lot of controversy. The article presents a characteristics of

various trends in contemporary creationist movement, which – making use of a pseudo-scientific
argumentation and the language of natural history – denies the truth of Darwin’s theses and cre-
ates, among others, the ideology of an Intelligent Project.   The author reflects upon various outlo-
oks (Weltanschauung) on life among followers of creationism, and searches for the sources of
social dislike of a scientific theory of life, which does not take into consideration the presence of
God in “On the Origin of Species”. Author’s conclusions lead towards memetics, a theory which
explains the etiology of “religious infections”, whose strength lies in exhibiting the theological
nature of history and reasonableness of “God’s plan”, as opposed to “meaninglessness” and acci-
dentalness of evolution.
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TOMASZ KOZŁOWSKI

BRZYTWĄ PO MEMACH.
CZY MEMETYCY MNOŻĄ BYTY PONAD POTRZEBĘ?

CZYŻBY NEMESIS HUMANISTYKI?
Pojawienie się pojęcia memu w pracy Richarda Dawkinsa w 1976 r. zrewo-

lucjonizowało – jak się można było spodziewać – sposób patrzenia na kulturę1.
Metafora doboru naturalnego kształtującego świat idei jest niezwykle płodnym
przyrównaniem. Zarówno pozycja człowieka w tejże teorii – nosiciela memów, a
nie ich aktywnego wytwórcy czy interpretatora – nosząca posmak bluźnierstwa wy-
krzyczanego w twarz ortodoksyjnych kulturalistów spod znaku Margaret Mead i
Franca Boasa, jak i perspektywa dwóch ewolucji – biologicznej i kulturowej – nie
oglądających się w żadnej mierze na perypetie rodzaju Homo, są znacznym wkła-
dem w rozwój myśli dotyczącej zjawisk kultury. Perspektywa opisu świata kultury
przy pomocy równań biologii ewolucyjnej i epidemiologii jawi się jako szczególnie
fascynująca i obiecująca. Nic zatem dziwnego, że uznać ją można za jedno z naj-
bardziej kontrowersyjnych stanowisk w sporze o naturę przedmiotu badań nauk
humanistycznych. Czy powstanie memetyki jest dowodem na zbliżającą się, nie-
uniknioną aneksję (anihilację) humanistyki przez biologię, czy też szerzej rozu-
miane nauki ścisłe? Niewykluczone, że jest tak w istocie. Na tej drodze spotkać
można bowiem kilka kamieni milowych.

Pierwszy rozbiór humanistyki dokonał się wszak już w latach siedemdziesiątych
– podpisał go, wespół z wybitnymi biologami takimi jak William Hamilton czy John
Trivers, autorami przełomowych artykułów, Edward Wilson, publikując swoje dzieło
– Socjobiologię2. Szał, w jaki wpadło humanistyczne środowisko doprowadził w efek-
cie do złagodzenia skrajnego stanowiska socjobiologów3. Zrezygnowano m.in. z total-
nego redukcjonizmu, dyktat genu zamieniono na nadrzędne funkcje modułów umy-
słowych, do współpracy zaproszono psychologów, socjologów i antropologów... Na
starych fundamentach zbudowano nową naukę. Spekulacja i teoria uprawiane przez
socjobiologów stały się praktyką wcieloną w życie w międzykulturowych projektach
badawczych4. W wyniku tego, pierwszy rozbiór zamienił się niepostrzeżenie w drugi:

   1 por. R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. Marek Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 277-298
   2 Ważniejsze prace tych badaczy to m.in.: E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Zysk I S-ka Wydawnictwo,
Warszawa 1998; tenże, Socjobiologia, M. Siemiński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Warszawa 2000; R. Trivers, The Evolution of
Reciprocal Altruism, w: Quarterly Review of Biology nr 46, 1971; W. Hamilton, The Genetical Evolution of Social Behavior
I and II. w: Journal of Theoretical Biology nr 7, 1964
   3 O podstawowych różnicach pomiędzy socjobiologią a psychologią ewolucyjną przeczytać można w pracy T. Szlendaka
Co się stało z socjobiologią?, w: Kultura i Społeczeństwo, ISPPAN, Warszawa 2003
   4 Przykłady szeroko zakrojonych badań odnajdziemy np. w pracach D. M. Bussa, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski,
GWP. Gdańsk, 2001 czy J. Diamonda, Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem, PIW, Warsza-
wa 1998
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socjobiologia stała się psychologią ewolucyjną, a badania prowadzone pod jej protekcją
w znacznym stopniu zasypały przepaść dzielącą świat kultury od świata biologii5.

Memetyka ma szansę stać się trzecim rozbiorem humanistyki. Biologiczna ter-
minologia pozostająca na jej usługach skutecznie wydziera kulturalistycznie zorien-
towanym humanistom ich przedmiot badań i przemienia w obiekt zainteresowań bio-
logów-ewolucjonistów.

Sądzę, że w obliczu ustaleń, jakie wyłoniły się już po dwóch pierwszych „rozbio-
rach”, nie ma sensu obstawać przy standardowym modelu nauk społecznych i ze świętym
oburzeniem, grubą kreską oddzielać naturę od kultury. Najwyższy czas pojąć, że człowiek
jest jednym z wielu gatunków naczelnych, który tak jak każdy inny posiada swoje wyjątko-
we cechy gatunkowe, a jedną z nich jest właśnie zdolność do wytwarzania kultury. Pomi-
mo tego, że od pierwszego kamiennego narzędzia aż po nanotechnologię przebyła ona
tak niewiarygodną drogę, nadal pozostaje ona tworem tego fenomenalnego zwierzęcia –
Homo sapiens s. – i nie ma potrzeby nadawać jej statusu zjawiska niezależnego od bio-
psychologicznej konstytucji człowieka6. Pytanie tylko, jak bardzo po zmazaniu „grubej
kreski” kultura zleje się z biologią? Na to pytanie memetycy mają gotową odpowiedź.

Memetyka do tego redukcjonistycznego obrazu dorzuca swoją cegiełkę. W jej per-
spektywie człowiek nadal jest zwierzęciem, którego architektura umysłowa pozwala na
tworzenie zjawisk kulturowych, jednak te umysłowe twory zaczynają – dosłownie – żyć
własnym życiem, na zasadach doboru naturalnego. Każdego dnia siłą naszych umysłów
tworzymy nowe istoty żywe – idee. Kultura staje się ekosystemem i sama z siebie katalizu-
je procesy stricte biologiczne! Cząstki kultury walczą ze sobą, podobnie jak geny, o moż-
liwość powielenia i przetrwania. Darwinizm biologiczny postulowany w dwóch rozbio-
rach staje się za sprawą trzeciego – darwinizmem kosmicznym. Cios zadany kulturalistom
opisującym świat kultury jako niezdeterminowany ludzką naturą staje się tym samym
podwójnie rażący. Nie tylko wiele zjawisk kultury, takich jak język czy kanony piękna,
może być tłumaczonych przy pomocy pojęć składających się na „naturę ludzką”, ale, o
zgrozo, one same rządzą się prawami ewolucji! Kultura sama – na kształt biosfery – two-
rzy ideosferę, pole walki pomiędzy ideo-żyjątkami, które konkurują pomiędzy sobą ni-
czym biologiczne gatunki, drapieżniki i ich ofiary, auto- i heterotrofy, niczym roślinożer-
cy i mięsożercy, niczym ofiary i myśliwi.

Sądzę, że perspektywa ta może okazać się niezwykle płodna. Niewątpliwie, już te-
raz jest ona pomocna przy próbach zrozumienia miejsca człowieka w porządku wszech-
świata. Sądzę jednak również, że nadal musi ona odpowiedzieć na kilka podstawowych
pytań, wymagających, moim zdaniem, jednoznacznych odpowiedzi.

PYTANIE PIERWSZE
Czym jest mem?
Po trzydziestu latach, odkąd pojęcie to gości na ustach wielu badaczy i myślicieli,

podobne wątpliwości uchodzić mogą za śmieszne i naiwne. Jednak sprawa staje się coraz
poważniejsza, gdy stykamy się nie z pierwszymi lepszymi tekstami domorosłych memety-
ków, ale pracami uczonych uchodzących za guru w obrębie całej dziedziny. Z prac Ri-
charda Dawkinsa, Susan Blackmore, czy – w Polsce – Mariusza Biedrzyckiego wyłania się

   5 Jedną z prac dokumentujących to przejście jest zbiór J. Barkowa, L. Cosmides i J. Tooby’ego, Adapted Mind: Evolutiona-
ry Psychology and the Generation of Culture, Oxford University Press , New York 1992.
   6 O biopsychologicznych fundamentach kultury mówią m .in. J. Tooby, i L. Cosmides w pracy The Psychological Founda-
tions of Culture. w: J. Barkow (red.) Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Oxford Univer-
sity Press, New York, 1992.
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mały pojęciowy bałagan. Zakres pojęcia mem jest zdecydowanie zbyt szeroki. W zależno-
ści od potrzeby jest on określoną czynnością (lepieniem garnka czy instrukcją użycia łuku),
innym razem dziełem sztuki, treścią lub formą, jeszcze innym – pamięcią lub fragmentem
struktury neuronalnej, ewentualnie tym, co przekazuje się przez naśladownictwo7. Me-
metycy zmuszeni doprecyzować to pojęcie zdawali się ujednolicić stanowisko i zapropo-
nować jako mem – informację powielaną w procesach naśladowania, której materialnym
desygnatem jest określona struktura neuronalna. Dla potrzeb tego tekstu trzymać bę-
dziemy się tej właśnie wersji: m e m  j e s t  i n f o r m a c j ą  k o d o w a n ą  w  f o r m i e  p o -
ł ą c z e ń  n e u r o n ó w ,  z d o l n ą  d o  s a m o p o w i e l a n i a  s i ę  i  p r z e n o s z o n ą  w
p r o c e s a c h  k o m u n i k a c j i  b ą d ź  n a ś l a d o w n i c t w a .

Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to tylko jedna z możliwych interpretacji. Sto-
sunkowo niedawno, podczas prywatnej rozmowy z Mariuszem Biedrzyckim, dowiedzia-
łem się, że sieć neuronalna jest tylko nośnikiem memu. Sama w sobie, sieć jest już tylko
r e z u l t a t e m  d z i a ł a n i a  r e p l i k a t o r a ,  a  n i e  r e p l i k a t o r e m . Czy tym samym
desygnat pojęcia memu nie ucieka nam w bliżej niepoznaną metafizyczną przestrzeń? Coś
niewątpliwie się replikuje, ale co? Czy nie jest tak, że rozmawiając o memach, nie wiemy
dokładnie, o czym mówimy? Ależ skąd! – zagrzmią memetycy – Przykład Georga Mendla
mówi sam za siebie8. Choć ten skromny mnich nie miał większego pojęcia, czego tak na-
prawdę poszukuje, zdołał sporządzić prawa dziedziczenia genów. Zgoda, jednak ten sam
zakonnik miał niebywałe szczęście, że skupił się akurat na cechach (kolor kwiatów groszku
pachnącego), które szczęśliwym trafem kodowane były przez jeden tylko gen. Ów szczęśli-
wy traf pozwolił na odnalezienie prawideł rządzących procesami dziedziczenia.

W przypadku memów mamy do czynienia z sytuacją niepomiernie trudniejszą. Nie
wiemy, czy informacja kodowana jest przez jeden mem, czy może przez ich cały zespół?
Czy Kończ waść, wstydu oszczędź to samodzielny mem? Czy memem jest dopiero cały
Potop? A może Trylogia? Pytania te towarzyszą memetycznej debacie od samego począt-
ku, jednak według mnie wcale nie tracą na aktualności. Niedookreśloność pojęcia memu
i mempleksu a przynajmniej niebywała jego elastyczność i kontekstualność wydają mi się
dużym niedociągnięciem memetycznych dywagacji. Nie jest to sytuacja podobna do tej, z
którą miał do czynienia czeski zakonnik. Cechy fenotypowe zdecydowanie łatwiej pod-
dają się twardej kategoryzacji aniżeli informacja. Cecha biologiczna należy do tej katego-
rii zjawisk, którą – w ślad za uczonymi rekrutującymi się z poletka nauk ścisłych – zaliczyć
możemy do rzeczywistości obiektywnej. Znaczenie czy sens, który niesiony jest razem z
memem, ma jednak tę niekorzystną cechę, że bezustannie jest poddawany reinterpretacji
– staje się elementem świata subiektywnego. Mem – co nie da się ukryć – jest wynikiem
poznania, a to oznacza, że wymyka się rzeczywistości obiektywnej. Dzięki temu, mem
objawiać się może na najróżniejsze sposoby, w zależności od stanu, w jakim znajduje się
umysł. Struktura neuronalna w moim mózgu może na przykład skłonić mnie w zależności
od poszczególnych czynników do takich oto ekspresji memu:

1) Kończ waść, wstydu oszczędź!
2) Kończ waść!
3) Wstydu oszczędź!
4) Kończ waćpanna! (swobodna wariacja – czy też mutacja – która w umyśle roz-
mówczyni i postronnych słuchaczy z pewnością przywoła wspomnienie Andrzeja
Kmicica)

   7 por. R. Dawkins, Samolubny…, Op. cit. s: 277-289; S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. Norbert Radomski, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań 2003 s: 79; M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s: 90.
   8 M. Biedrzycki, Genetyka..., Op. cit. 139-157.
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5) Kończ waćpanna, wstydu oszczędź!
6) Kończcie (waszeci), wstydu oszczędźcie!

I tak dalej...
Co odpowiada za wszystkie te warianty? Czy aby na pewno jeden mem? Czy może

kilka memów? Czy mamy do czynienia z mempleksem, czy pojedynczym memem? Czy
jeden i ten sam mem może przejawiać się pod różnymi formami? Co właściwie kodują te
memy? Czy sam rdzeń wypowiedzi w postaci kończyć, wstydu oszczędzić? Czy na to wspo-
mnienie składa się także obraz przemoczonego do suchej nitki Daniela Olbrychskiego,
dźwięk jego słów? Sądzę, że jest to problem, na który memetyka powinna starać się odpo-
wiedzieć na samym początku, a co do którego nie ma jeszcze ustalonego stanowiska.

PYTANIE DRUGIE
Powyższe przykłady ekspresji memu Kończ waść wstydu oszczędź pozwalają przy-

puszczać, że memy w naszych umysłach są nieustannie przeinterpretowywane. Pozostaje
to zresztą w zgodzie z ustaleniami neurosciences, które kładą akcent na dynamiczny cha-
rakter sieci neuronalnych, bezustanne odwoływanie się do zasobów pamięci epizodycz-
nej, budowanie znaczenia w oparciu o istniejące już siatki pojęciowe9. Ostatecznie, nie
jest to – z punktu widzenia memu – problem. Nieważne jak – powiedzą memetycy. Choć-
by i ów mem miał się rozprzestrzeniać poprzez tak dziwaczne drogi, jak podawanie czaso-
wych namiarów wystąpienia danego cytatu bez przytaczania go w dosłownej wersji, np.
01:23:45, to zapamiętanie nie samych namiarów, a właśnie Kończ waść, wstydu oszczędź!
będzie już sukcesem.

Nawet jeżeli zaakceptujemy tak wygodne podejście, pojawia się kolejny problem.
Nie mamy żadnej pewności, że mem, który poprzez komunikację czy naśladownictwo
infekuje inny umysł, faktycznie zakodowany zostaje w takiej formie, w jakiej przebywał w
umyśle poprzedniego nosiciela. Aby ewolucja mogła ruszyć z miejsca potrzebne są trzy
czynniki: przeżywalność, powielanie się i dziedziczność10. Powstaje jednak pytanie, czy w
procesie komunikacji dziedziczenie cech memu jest wystarczająco dokładne, by uznać go
za replikator? Nie ulega bowiem wątpliwości, że w zależności od umysłu każdy mem może
być zapamiętywany w inny sposób. Ktoś oglądając bądź czytając Potop, kwestię Andrzeja
Kmicica zapamięta jako wypowiedzianą w deszczu, inny o deszczu zapomni i skupi się na
tym, że była to odpowiedź na Waść machasz jak cepem! pułkownika Wołodyjowskiego.
Jeszcze inny pamiętać będzie, że to ostatnie słowa Jędrusia przed decydującym ciosem,
kto inny zapamięta tylko walkę małego żołnierza z porywczym watażką (bez nazwisk).
Czy każda z tych osób, choć bezbłędnie potrafi zrekonstruować ciąg wyrazów Kończ waść
wstydu oszczędź, wciąż powiela jeden tylko mem? Nawet pomimo faktu, że każda z nich
ma zupełnie inne treści pamięci z nim związane? Jeżeli – co bardziej prawdopodobne – w
każdym z tych przypadków dana treść połączona jest swoją charakterystyczną, indywidu-
alną i niepowtarzalną siecią skojarzeń, to jak dłużej można mówić o procesie dokładnej
replikacji? Czy w takim wypadku dalej mamy do czynienia z procesem samopowielania,
skoro nie powstaje nic takiego, jak kopia, a jedynie luźna podobizna? W tym momencie,
jeżeli dalej zapragniemy ciągnąć genetyczną metaforę, zachodzi raczej proces perma-
nentnego mutowania. Jeżeli jednak procesy mutacyjne występują ze zbyt dużą intensyw-

   9 por. E. Pöppel, Granice świadomości, O rzeczywistości i doznawaniu świata, przeł. A. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa
1989, s. 153-163; E. Pöppel, A.-L. Edingshaus, Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, PIW, Warszawa 2003, s. 193-
112; T. Maruszewski, Psychologia poznania, GWP, Gdańsk 2002, s. 176-178; B. Korzeniewski, Od neuronu do (samo)świa-
domości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, 113.
   10 por. S. J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 133-184
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nością, nie może być mowy o replikatorach. Dokładność kopiowania jest w takich wypad-
kach niebezpiecznie niska. Fakt, że ta sama informacja, idea czy sens mogą być przekazy-
wane w różnej formie rodzi niebezpieczeństwo nadinterpretacji pojęcia memu. Można co
prawda zastosować pewien wybieg i stwierdzić, że właśnie owo „to samo” jest właściwym
memem, niezmiennym rdzeniem wszystkich znaczeniowych wariacji. Przypomina to jed-
nak zabieg muzyczny polegający na przetranskrybowaniu Poloneza As-dur Chopina na
partyturę dla orkiestry symfonicznej. Teoretycznie – nadal „to samo”, ale praktycznie –
już co innego.

PYTANIE TRZECIE
Jako socjologa zdumiewa mnie również łatwość, z jaką memetyka prześlizguje się

po temacie ogólnie rozumianego „kontekstu społecznego”. Sama idea replikatorów kul-
turowych, pomimo swych braków i wątpliwości, które budzi, jest niezmiernie ciekawa,
jednak bierność, jaką zakłada się w przypadku ludzkiego indywiduum wystawionego na
działanie memów niczym hot-dog na promienie kuchenki mikrofalowej, zmusza mnie do
zajęcia kontr-stanowiska.

Zacznijmy jednak od roli samoświadomości w teoriach memetycznych. „Ja”, zda-
niem memetyków, jest tworem stworzonym przez memy celem ich lepszego powielania11.
O wiele łatwiej bowiem – argumentują – zapamiętać cokolwiek nie jako fakt, ale jako
opinię o czymś. Mem w formie pierwszoosobowej oferuje nam „ułudę użytkownika”, zu-
pełnie tak, jakby pogląd w danej sprawie od początku był „nasz” (zob. też teoria przysto-
sowawczego samooszustwa12). Z tego powodu łatwiej się z nim utożsamić i lepiej się go
zapamiętuje. Same korzyści.

Zanim przejdziemy do sedna trudności trzeciej, zauważmy jeszcze, jak nieprecy-
zyjnie memetyka określa warunki replikacji memów. Odnoszę wrażenie, że mówi jedynie
o ich zdolności kopiowania oraz „skłaniania nosiciela do przekazywania ich dalej”. W
skrócie, im skuteczniejszy mem, tym intensywniej zainfekowany umysł pracuje na jego
korzyść. Jeżeli jeszcze na dodatek mem z suchej informacji przeistoczy się w opinię, a
więc stanie się kompatybilny z naszym „ja”, to – co tu dużo mówić – wspaniale! W tym
miejscu jednak, jak sądzę, memetyka i memetyczna koncepcja samoświadomości natrafia
na poważny problem.

Bardzo nierozsądnym byłoby twierdzenie, które zakłada nieustanne wykorzystywa-
nie zasobów ludzkiego umysłu przez memy. Memetyka zdaje się zapominać, że umysł czło-
wieka powstał w przeciągu setek tysięcy lat ewolucji jako twór umożliwiający (ułatwiający)
przetrwanie13. Służy on nam do orientacji w terenie, a samoświadomość – jakkolwiek jej
natura nie byłaby dla nas zagadkowa – jest elementem, który to pierwszorzędne zadanie
umysłu uwzględnia. Gdyby tak nie było, gdyby faktycznie (samo)świadomość była mario-
netką, za której sznurki pociąga pula memowa, zachowanie człowieka bardzo różniłoby się
od obserwowanego na co dzień. Zwykła przejażdżka tramwajem pośród nieznajomych osób
dowodzi słabości takiego rozumowania. Teoretycznie każda z podróżujących osób posiada
swoją pulę memów. Każda z nich jest również samoświadoma (posiada zatem pewne opi-
nie) – dlaczego więc nikt nie rozplenia swoich memów ile sił? Miast tłumu nieznajomych
przekazujących sobie przepisy na ciasto wielkanocne, nucących wspólnie ostatni szlagier

   11 S. Blackmore, Maszyna…, Op. cit. s. 429-449.
   12 O przystosowawczym samooszustwie pisał R. Trivers w pracy Social evolution,  Benjamin/Cummings, Menlo Park CA 1985
   13 Twierdzenia oparte na paradygmacie psychologii ewolucyjnej odnaleźć można m.in. w: D. M. Buss Psychologia…, Op.
cit.; J. Tooby, L. Comides, The Psychological…, Op. cit., czy L. Cosmides, J. Tooby, Evolutionary Psychology and the Emo-
tions, w: Handbook of Emotions, M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Guilford, New York 2000.
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czy recytujących ciężkie Norwidy mamy smętną mieszankę milczków. Od czasu do czasu ktoś
„bąknie” może jakimś memem, zagwiżdże pod nosem, zaklnie do siebie, tylko co z tego? Nic.

Gdy zmienimy perspektywę, z socjologicznego punktu widzenia wyjaśnienie tej sy-
tuacji stanie się banalnie proste. Obowiązuje pewien z góry ustalony kontekst. W tym
wypadku jest to sytuacja jazdy tramwajem, gdzie przyjęte jest, by nie rozmawiać z niezna-
jomymi bez wyraźnej potrzeby. Świadomy namysł nad zastanymi okolicznościami pozwa-
la nam w tym wypadku pozostać w zgodzie z obowiązującymi normami, o czym z powo-
dzeniem przekona nas każdy student pierwszego roku socjologii. Oczywiście, można da-
lej brnąć w memetyczne wyjaśnienia i dowodzić, że w tramwaju panuje swoista homeosta-
za podtrzymywana przez zagnieżdżone w umysłach pasażerów memy, ale czy to wyjaśnie-
nie rzeczywiście dodaje nową jakość do poprzedniego? Czy nie jest to jeden z nieporad-
nych szwów, po którym warto by poprowadzić cięcie brzytwą Ockhama?

Gdybyśmy zechcieli podtrzymywać memetyczną metaforę, prawdopodobnego wy-
jaśnienia moglibyśmy poszukiwać jeszcze w ustawicznej „walce memów”. W sytuacji jaz-
dy tramwajem dominują memy „odpowiedniego zachowania w czasie jazdy tramwajem”,
a nie „rozmów z nieznajomymi”. To wyjaśnienie wydaje się spójne, jednak czy nie stoi
ono w sprzeczności z ogólnymi założeniami dotyczącymi natury replikatora? Z punktu
widzenia replikatora byłoby wskazane raczej przełamywać tego typu establishment i od-
ważnie się rozpleniać, powielać charakterystyczne formy zachowań również poza obo-
wiązującym kontekstem. Tak się jednak nie dzieje – mem „jazdy tramwajem” zdaje się
tak doskonale przystosowany do swojej niszy w pojazdach komunikacji miejskiej, że na-
wet nie stara się „kolonizować” innych sytuacji. Przypomina biologiczne żywe skamieliny
– gatunki niezwykle rzadkie, niezmienne od milionów lat. Świat istot żywych nie składa
się jednak z samych żywych skamielin, a wręcz przeciwnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
zasady rządzące sytuacjami z życia codziennego – szkołą, pracą, dyskusjami z sąsiadem,
zakupami, świętami i coniedzielnymi obiadami w rodzinnym gronie – i spojrzymy na nie
jak na memy, byty potencjalnie żywe, to raptem okaże się, że natura świata społecznego
jest o wiele mniej dynamiczna niż świata istot biologicznych. Poszczególne schematy za-
chowań nie muszą ze sobą walczyć tak często, jak chcieliby tego memetycy. Są one od-
dzielone od siebie trudną do przeniknięcia barierą definicji sytuacji. A przecież, dla od-
miany, gatunków w lesie, na sawannie czy w głębinach oceanu nie oddzielają szczelne
mury. Z kolei, jak sądzę, w świecie kultury z takimi sytuacjami spotykamy się jednak bez
przerwy. W szkole nie można zachowywać się jak w domu i vice versa. Na pogrzebach nie
nuci się pod nosem kabaretowych przebojów. W pracy nie będziemy odprawiać religij-
nych rytuałów, a w kościele nie będziemy czekać na wypłatę. W tych miejscach nie docho-
dzi do konfrontacji memów – nic nie zmusza nas do wprowadzania w życie form zachowa-
nia przełamujących status quo, choć przecież w interesie memów jest działać, ulegać eks-
presji i powielać się jak często to tylko możliwe. Choćbyśmy nie wiem na jak zaraźliwe
memy trafili, choćbyśmy nie wiem jak pragnęli tańczyć na egzaminie magisterskim Maca-
renę (numer jeden na memetycznej liście przebojów) – tak się nie stanie. Powstrzyma nas
przed tym siła kontekstu społecznego (a może memepleksu definicji sytuacji? Obawiam
się, że pojęcie „mempleks definicji sytuacji” ociera się już o niebezpieczną zabawę z mno-
żeniem bytów. Tą drogą możemy dojść do „skrajnego determinizmu memetycznego” –
swoją drogą ciekawa rzecz). Zupełnie tak, jakbyśmy odbili się od niewidzialnej ściany,
zupełnie jakbyśmy trafili na niemożliwą do usidlenia skamielinę. Informacji o kontekście
udzieli nam w tym wypadku nasza świadomość, odwołanie do pamięci, porównanie z po-
przednimi sytuacjami tego typu itd. Świadomość przestaje więc być tylko wewnętrznym
projektorem opinii i swoistym „memetycznym układem rozrodczym”, a zaczyna odgry-
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wać ważną rolę w procesie społecznej nawigacji. Nagle okazuje się, że najpaskudniejszy
ideo-wirus okazuje się bezsilny w towarzystwie osoby starszej, przy której po prostu nie
wypada opowiadać – nawet najśmieszniejszych – sprośnych kawałów, będzie on równie
bezradny wobec małego kociaka, który ni w ząb nie pojmie znaczenia wyrazu trendy, czy
wobec niewidomego dziecka, któremu nieładnie jest proponować zabawę w chowanego.

Podsumowując ten wątek, myślę, że co najmniej niedoceniany w teorii memetycz-
nej jest problem obowiązującego kontekstu społecznego. Nie wydaje mi się, by można go
było po prostu opatrzyć nalepką „mempleksu”, który w danym momencie przejmuje nad
nami kontrolę. Z dwóch powodów – po pierwsze niczego to nie zmienia (ponowne cięcie
brzytwą Ockhama), po drugie – nie mogę nawet wyobrazić sobie wyjątkowo agresywnej
mutacji memu (choć przecież sytuacja taka jest do pomyślenia), który od tegoż kontekstu
byłby niezależny, który ujawniałby się zawsze. W historii ludzkiej myśli taka sytuacja chy-
ba nigdy nie miała miejsca. W potęgę memu uwierzyłbym w chwili, gdybym widział zdro-
wych ludzi, którzy zachowują się w sposób nieadekwatny, gdyby – ku swemu zdziwieniu –
mówili rzeczy, których sami nie rozumieją, które – ku jeszcze większemu zdziwieniu słu-
chaczy – miałyby sens. Przypomina to Searlowski paradoks „chińskiego pokoju”14. Nikt
nie nauczy się mówić po chińsku bez konieczności rozumienia wyrazów. Znaczenie memu
– niekoniecznie jego świadomy korelat, nie tyle subiektywne poczucie sensu, ale raczej
umiejscowienie w strukturze neuronalnej względem innych pojęć, które determinują za-
kres stosowalności danego memu – oto aspekt, który w teorii memetycznej wydaje mi się
niedopracowany. Rola kontekstu w procesach rozprzestrzeniania się memów wydaje się
nie do przecenienia a odnoszę wrażenie, że jest notorycznie pomijana15.

PYTANIE CZWARTE
Poniższa próba argumentacji koncentrować się będzie na twierdzeniu, jakoby me-

metyczna ewolucja oderwała się już zupełnie od ewolucji biologicznej16. W skrócie, me-
metycy przyznają, że ewolucja biologiczna „potrzebna” była memom jedynie na początku
(w końcu ktoś – przy pomocy mózgu – musiał je wymyślić), jednak obecnie śmiało może-
my powiedzieć, że ewolucja kulturowa uniezależniła się od ludzkiej konstytucji bio-psy-
chologicznej, mało tego, przejęła nad nim kontrolę (w dalszej części posługiwać się będę
również skrótem myślowym: ewolucja memów vs ewolucja genów). Dowodem na to jest
chociażby nieprzeciętna wielkość naszego mózgu, który w tej perspektywie staje się ni-
czym innym jak obszerną dyskietką zaprojektowaną przez memy do gromadzenia jeszcze
większej ilości memów. Nie wiem, jak sytuacja ta wyglądać będzie w przyszłości, w chwili
obecnej przekonany jestem jednak, że nie możemy mówić o „oderwaniu” się ewolucji
memów od genów, a tym bardziej o „buncie niewolników” i przejęciu kontroli.
      Ludzkie zdolności poznawcze podobnie jak zdolności innych zwierząt, wyposażone są
w niezwykłą właściwość: jest nią habituacja17. Sprawia ona, że długotrwały bodziec zatra-
   14 O paradoksie chińskiego pokoju J. Searle pisał m.in. w pracy Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1998.
   15 Małym post scriptum do powyższego podrozdziału mogłoby być jeszcze jedno spostrzeżenie: dlaczego zamiast jakże
spowszedniałych wtrąceń w stylu „nie”, „słuchaj”, „tak naprawdę” czy „po prostu”  nikt nie używa – bo dlaczego by nie –
takich słów jak np. „jajko”, „marzenia”, „tranzystory”, „śledź”. Nie używamy tych słów, ponieważ w zbyt rażący sposób
łamią ogólnie przyjętą normę sensowności i spójności zdania.
   16 S. Blackmore, Maszyna…, Op. cit., s: 149-170, Problematykę ograniczeń ewolucji memetycznej porusza także D. Wężo-
wicz-Ziółkowska w tekście Skąd się biorą memy? Biologia wobec problemu genezy i ontologii ideosfery, w: taż (red.), Teksty z
ulicy. Zeszyt memetyczny, UŚ, Katowice 2005
   17 O habituacji piszą m. in. E. Pöppel, Mózg…, Op. cit. s. 167-184, H. v. Ditfurth, Duch nie spadł z nieba, przeł. A. D.
Tauszyńskai, PIW, Warszawa 1979, s. 169-185, Ph. G. Zimbardo, Psychologia i życie, przeł. E. Czarniawska i in. PWN,
Warszawa 2002, s. 104-105

TOMASZ KOZŁOWSKI. Brzytwą po memach         41



ca swą wyrazistość i przestaje być odczuwany tak intensywnie jak na początku, choć jego
obiektywna wartość się nie zmieniła. Odpowiednio długi dźwięk – za sprawą habituacji –
może wydawać się tej samej długości co krótszy, a obiektywnie głośniejszy, jeśli trwa od-
powiednio długo, może zostać zakwalifikowany jako dźwięk o mniejszym natężeniu. Do-
tyczy to wszystkich modalności zmysłowych. Gdybyśmy zaprzestali poruszania gałkami
ocznymi, po odpowiednio długim czasie obrazy poczęłyby się zlewać, tracić wyrazistość a
nawet zmieniać kolory i wtapiać się w tło. Wyjątkowo szybko „przyzwyczaja się” zmysł
węchu – zaledwie po kilku sekundach możemy przestać wyczuwać określoną woń. To
samo dotyczy dotyku – nie czujemy przecież naszych ubrań, a przynajmniej nie w takim
stopniu jak bólu spowodowanego kamykiem w bucie czy kropli wody spadającej na nasz
kark. Nie ma podstaw, by nie uznać, że nasz umysł pod względem analizowania pewnych
treści funkcjonuje na podobnych zasadach. Zjawisko nudy zdaje się przemawiać na ko-
rzyść tej tezy. Oznacza to, że memy poddawane są wyjątkowo brutalnej selekcji ze wzglę-
du na możliwości naszych umysłów. Jakimś sposobem muszą „zaciekawiać” i przyciągać
naszą uwagę, muszą uwzględniać surowe prawa habituacji. Innymi słowy, struktura na-
szych zdolności poznawczych stanowi dla nich nie lada problem adaptacyjny. Wciąż na-
kładamy na nie całkiem poważne ograniczenia, mało tego, z góry określamy granice, w
jakich memy są „do pomyślenia”.

Granice te pokrywają się z tym, co Edward Wilson na kartach Konsiliencji nazywa
regułami epigenetycznymi18. Nie wdając się w szczegóły, nigdy nie powstanie (nie mówiąc
o rozpowszechnieniu) mem w kolorze czerbieskim bądź niewonym. Nieistniejące – a do-
kładniej, nie dające się pomyśleć – barwy to przykład cech leżących poza horyzontem
naszych reguł epigenetycznych. Reguły te wydają się dość szerokie, ale ideosferze sta-
wiają bardzo wyraźne ograniczenie: żaden mem nie będzie w kolorach innych niż te w
widmie światła widzialnego dla ludzkich oczu, żaden mem nie będzie potrzebować więcej
niż czterech wymiarów czasoprzestrzeni, żaden nie będzie miał ujemnej długości ani jego
czas nie będzie się cofał, żaden mem nie będzie miał niezrozumiałego znaczenia, nigdy
na szczycie listy przebojów nie uplasuje się hit pisany ultradźwiękami itd. Skłonny byłbym
uwierzyć w rozejście się ewolucyjnych dróg memów i genów, gdyby raptem okazało się, że
ludzie wypowiadają czasem zupełnie bzdurne wyrazy, bądź starają się tłumaczyć mi coś, o
czym sami nie mają zielonego pojęcia (wyłączając epizody nieświadomej ignorancji). Myślę,
że powyższe argumenty dobitnie wskazują na niemożność wyrwania się ewolucji meme-
tycznej spod niewzruszonego dyktatu reguł epigenetycznych, a zatem na naszą konstruk-
cję biologiczną.

Zauważmy, że tym sposobem uzyskujemy całkiem wyraźne granice ideosfery. Nie
byłoby, jak sądzę, przesadą, stwierdzenie, że tym samym cała przestrzeń pojęciowa jest
dedukowalna z naszej konstrukcji bio-psychicznej. W historii ludzkiej kultury nie było
niczego, co stałoby w sprzeczności z naszymi zdolnościami poznawczymi, nie pojawiło się
nic, co by z nich w jakimś stopniu nie wynikało. Nazwanie tych granic oznaczałoby po-
nowne cięcie brzytwą Ockhama.

PYTANIE PIĄTE
Myślę, że olbrzymim problemem, przed którym memetyka stoi obecnie, jest jej

wartość predyktywna, a konkretnie – jej brak. Na tym polu nauka ta ponosi największe
porażki i to z kilku powodów. Jeżeli spytamy memetyków dlaczego dany mem odniósł
sukces – z pewnością zasypią nas całym stosem możliwych wyjaśnień. Większość z nich

   18 E. O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Sysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002, s. 189-248.
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będzie nieopatrznym strzałem w kostkę z jednej prostej przyczyny: będą to wyjaśnienia z
pogranicza psychologii i marketingu, w mniejszym stopniu zaś memetyki.

Odpowiedzi na pytanie dlaczego dany przebój, melodia, slogan, hasło, książka
stają się popularne z powodzeniem mieszczą się w kategoriach psychologicznych. Mówi
się o skłonności ludzi do takich a nie innych treści, wiadomo przecież, jaką popularno-
ścią cieszą się historie czy obrazy propagujące seks i przemoc19. Muzyka jest prosta,
chwytliwa, szczera, emocjonująca, „łatwo wpada w ucho” – kompozytorzy szlagierów
bezbłędnie potrafią wykorzystywać wiedzę o określonych skłonnościach danej grupy
odbiorców. Wyjaśnienia tego typu czerpać mogą z wiedzy o marketingu (odpowiednio
wylansowane sprzeda się wszystko), psychologii ewolucyjnej czy socjobiologii (umysł z
góry preferuje pewne treści, np. wykazuje nadzwyczajną skłonność do równinnych kra-
jobrazów20) psychologii poznawczej (umysł najlepiej „pracuje” z bodźcami w takim i
takim tempie, o takiej i takiej wysokości, w oparciu o wrodzone pojęcia harmonii i dys-
harmonii21), czy nawet psychologii rozwojowej (inna muzyka będzie skierowana do do-
rosłego odbiorcy, inna do dziecka).

Profesjonaliści gotowi są tworzyć świetne „memy” nie posługując się aparatem po-
jęciowym tej nauki, ale bazując na wiedzy z innych dziedzin i na własnej praktyce. Wyja-
śnienia memetyczne na tym polu jawią się jako zupełnie niepotrzebne. Wartość dodaną
stanowi jedynie ulotne i niejasne pojęcie „zaraźliwości”. W tym miejscu brzytwa dokonu-
je kolejnego cięcia: jakiekolwiek przewidywania „stopnia zaraźliwości” memu są przewi-
dywaniami formułowanymi na polu nie memetyki, ale innych dziedzin wiedzy!

Memetycy lubią używać w swych dywagacjach metafor z zakresu epidemiologii czy
wirusologii. W odróżnieniu od tych dziedzin, memetyka nie jest w stanie powiedzieć nic o
indywiduum wystawionym na działanie określonych „wirusów umysłów”. Badanie DNA
czy wykaz szczepionek przyjętych przez jednostkę wytrawnemu lekarzowi są w stanie
powiedzieć bardzo wiele o prawdopodobieństwie zapadnięcia na daną chorobę. Meme-
tyk nie jest w stanie spreparować podobnych prognoz. Potrafi powiedzieć coś o ogólnych
trendach (pytanie jednak, na ile jest to wiedza stricte memetyczna), ale praktycznie nic
nie wie o jednostkach, a przynajmniej nie więcej, niż jest w stanie powiedzieć psycholog,
socjolog, pedagog, czy pracownik socjalny. Wiadomo przecież jakie sympatie polityczne,
upodobania estetyczne może mieć np. łysy młodzieniec w glanach. Wiadomo, jakie memy
z pewnością nie zrobią na nim wrażenia, a jakie zauważalnie go rozochocą. Jednak takie
wnioski może wyciągnąć każdy uważny obserwator. Mendel, u zarania dziejów genetyki,
był w stanie przewidzieć procent populacji z określonym allelem i efektem fenotypowym.
Po trzydziestu latach od ukucia pojęcia „mem”, memetyka z osiągnięciem takiej dokład-
ności wciąż ma problemy.

Sądzę, że pokonanie trudności, jaką jest przewidywanie w jakim mózgu zalęgnie
się określony mem, wymaga dosłownego przeskanowania struktury neuronalnej czło-
wieka, co dziś nadal jest poza zasięgiem współczesnych technologii. Nie będziemy mo-
gli stwierdzić niczego, póki nie uda nam się w miarę dokładnie odtworzyć siatki poję-
ciowej wybranej osoby. Dokładna analiza wybranych szlaków neuronalnych odpowie-
dzialnych za takie a nie inne treści, skłonności, skojarzenia, tendencje, nawyki czy zdol-

   19 por. S. Tabor, Niebezpieczne gry komputerowe, w: Kultura i Edukacja nr 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006,
s. 123-124
   20 Tematykę tę poruszają T. Szlendak i K. Podlaszewska w tekście Dlaczego dzieci lubią to, co lubią? O psycho-ewolucyjnych
argumentach na rzecz hipotezy o wrodzonym zamiłowaniu do kiczu, w: Czasopismo Psychologiczne, tom 9, Wydawnictwo
UAM: Poznań 2003.
   21 por. np. S. Pinker, Jak działa umysł, tłum. M. Koraszewska, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s.568-580.
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ności może w efekcie dać możliwość przewidzenia, jaki mem ma większe szanse na
skuteczną „infekcję”.

Snując rozważania o memetyce w skali „mikro”, dotykamy niepostrzeżenie stare-
go jak świat problemu możliwości przewidywania zachowania pojedynczego człowieka;
nie w sensie teorii osobowości czy temperamentu, ale teorii działania, która pokrywałaby
się z obserwowanym stanem faktycznym co do sekundy. Tak potężne narzędzie jeszcze
nie istnieje i póki co, nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie. Nie ma bowiem jeszcze
maszyn obliczeniowych zdolnych emulować działanie (i niezliczone połączenia) stu mi-
liardów podzespołów, które na dodatek pracują w systemie równoległym a nie szerego-
wym – tak jak wszystkie znane dzisiejsze komputery. Tylko mając do pomocy takie narzę-
dzie bylibyśmy w stanie odtworzyć działanie pewnych szlaków neuronalnych, wejrzeć w
kilka czy kilkanaście stanów mózgu in toto i tym samym przekonać się, co tak naprawdę
dzieje się w środku na skutek działania takiego czy innego bodźca i jakie stany świadome
„kodowane” są w taki właśnie sposób. Bez takiej „interaktywnej mapy mózgu” niemożli-
we, według mnie, będzie dokładne przewidzenie, jaką informację umysł jest  stanie przy-
jąć w danej chwili, jak ją zakoduje i przy jakich okazjach będzie ona wykorzystywana.

Przy tego typu problemach obnażona jest pustka metafory przyrównującej mem
do wirusa. Działanie wirusa, w uproszczeniu, zależne jest od posiadania, bądź nie, odpo-
wiednich struktur na powierzchni białych ciałek krwi. Jeżeli odpowiednie „wtyczki” od-
powiedzialne za rozpoznanie wirusa są obecne – organizm skutecznie przejdzie do ofen-
sywy. Jeżeli „wtyczek” brak, droga do wyzdrowienia może okazać się długa i wyboista, a
czasem wręcz śmiertelna. Możemy więc rzec, że działanie i przyszłość wirusa w organi-
zmie konkretnego żywiciela uzależnione są tylko od dwóch stanów białych ciałek. W przy-
padku memu sytuacja jest niepomiernie bardziej skomplikowana. To, jak dane pojęcie
zostanie zapamiętane, nie zależy od jego treści, ale od całego szeregu warunków zewnętrz-
nych, przy czym zmiennych tych jest tak wiele, że trudno nawet wyobrazić sobie równa-
nie, które uwzględniałoby każdą z nich. Postarajmy się wymienić tylko kilka: kontekst
sytuacji – w zależności od niego ta sama informacja będzie inaczej postrzegana; autobio-
grafia jednostki – ślady pamięciowe w znacznym stopniu wpłyną na percepcję memu;
miejsce w strukturze neuronalnej – u jednej osoby Kończ waść, wstydu oszczędź w pierw-
szej chwili kojarzyć się będzie z Olbrychskim, u innej z Sienkiewiczem itd. Oczywiste, że
w dużej mierze determinuje to sposób funkcjonowania ideo-wirusa w strukturze neuro-
nów nosiciela. Warunki ekspresji memu Kończ waść, wstydu oszczędź w pierwszym i w
drugim wypadku będą zupełnie inne. A bez ich dokładnego określenia mikro-memetyka
nie mówi nam zupełnie nic i chcąc wyjaśnić dane zjawisko musimy poprzestać na propo-
zycjach psychologów.

*  *  *

Memetyczne dywagacje, pomimo szeregu wątpliwości, jakie budzą, mogą okazać
się bardzo pożyteczne. Richard Dawkins do hipotezy będącej – jego zdaniem – ukorono-
waniem jego dorobku naukowego, czyli twierdzenia o rozszerzonym fenotypie, podcho-
dzi z rezerwą22. Mówi, że nawet błędne twierdzenia mogą okazać się bardzo płodne i
wskazać nauce nowe, nieuczęszczane wcześniej ścieżki. Podobną rolę mogą mieć do speł-
nienia memy – być może są odległe od prawdy, jednak szlaki, pomysły, jakie pojawiają się
w miarę zgłębiania tych idei mogą okazać się niezwykle cenne. Przypuszczalnie, próby

   22 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 15-24
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zaprojektowania czy odnalezienia „memu optymalnego” mogą nas bardzo wiele nauczyć
zarówno o naturze naszych umysłów, jak również procesów kulturotwórczych. Nie uwa-
żam, by kultura miała naturę, choć z grubsza, podobną naturze epidemii, którą w miarę
barwnie oddaje metafora immunologiczna i pojęcia odporności, zaraźliwości, zakażenia...
Przypuszczam jednak, że poszukiwania materialnych nośników memów mogą znacznie
przyśpieszyć pracę nad poznaniem struktury neuronalnej człowieka, a wyniki takich ba-
dań oraz precyzyjna lokalizacja określonych znaczeń wśród połączeń synaptycznych, śla-
dów pamięciowych i rekonstrukcja neuronalnej siatki pojęciowej będą sukcesem nie do
przecenienia.

Myślę, że brzytwa Ockhama za kilka czy kilkanaście lat ostatecznie utnie domysły
na temat wirusowej natury ideosfery, jednak do tego czasu pojęciu memu tak różne nauki
jak socjologia czy neurobiologia mogą bardzo wiele zawdzięczać. Co jest jeszcze jednym
dowodem na płodność i wszechstronność tej idei.
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BRZYTWĄ PO MEMACH. CZY MEMETYCY MNOŻĄ BYTY PONAD POTRZEBĘ?
– Streszczenie
Artykuł koncentruje się na ontogenetycznym statusie memów i memetyki. Autor sugeruje,

że koncepcja memu może być jedną z najbardziej znaczących na drodze rozwoju nauk humani-
stycznych i że ma ogromną szansę zasypać pozostałą przepaść dzielącą nauki ścisłe i nauki o kultu-
rze, tak jak wcześniej czynili to socjobiologowie i psychologowie ewolucyjni. Pomimo tego, zda-
niem autora, pojawia się kilka istotnych pytań, na które memetyka zdaje się nie posiadać jedno-
znacznych odpowiedzi. Podstawowym i najbardziej oczywistym jest pytanie o definicję memu: czy
jest to coś w mózgu, czy też poza nim? Jakie jest jego ostateczne znaczenie i czy daje się ono
uchwycić? Czy przykładowo, jest to określone zdanie lub symbol, czy może również coś zupełnie
innego, np. obraz, który sprawia, że owo zdanie lub symbol pojawia się w naszej świadomości?
Pozostałe problemy to między innymi: czy memetyka bierze pod uwagę siłę kontekstu społeczne-
go, który zdaniem autora, wywiera przemożny wpływ na stopień reprodukcji memów? Jednym z
najistotniejszych pytań jest to, które dotyczy „granic” myślenia. Powołując się na E. O. Wilsona i
jego rozumienie „reguł epigenetycznych” autor sugeruje, że istnieje skończona ilość memów, któ-
re dają się pomyśleć. Jeżeli jest tak w istocie, jeden z postulatów memetyki – o oderwaniu się
ewolucji memetycznej od biologicznej – jest nie do utrzymania.

RAZORBLADE ON MEMES. DO MEMETICIANS MULTIPLY BEINGS WITHOUT
NEED? – Summary
The above presented article concentrates on the ontogenetic status of memetics. First, I

suggest that memetics and the concept of meme could be one of the most significant milestones in
the progress of the humanities. It has a real chance to shorten the distance between biology and
sociology, like sociobiology and evolutionary psychology before. Anyhow, there are a few questions
memetics, I believe, cannot answer, which questions are very important in a discussion about me-
mes. At least, not clear enough. First of all and the most obvious: what is meme? Is it something in
our brain or behind it? What is the final essence of the meme and its meaning? Is it the sense itself,
for example a specific phrase or symbol, or maybe even something totally different, like the pain-
ting which can remind the phrase? Other problems are: does memetics take into consideration the
power of social context, which, I think, has a real influence on the reproduction of memes? The last
question asks about “the borders” of thinking. If  the development of our mind follows, as E. O.
Wilson pointed out, epigenetic rules, then we have to accept that there is a finite number of memes
that are thinkable. If so, the memeticians cannot longer say that the memes have cut off their
connection with biological evolution.





MICHAŁ NOSZCZYK

BULION W KOSTCE. KILKA TEZ OBOK MEMETYKI

Zacznę od punktu widzenia. I od usprawiedliwień.

1. Pierwsze – punkt widzenia – to dla współczesnego rzetelnego dyskursu kwestia
zasadnicza; prawie wszystkie poznawcze, technologiczne, estetyczne sukcesy minionego
stulecia dokonały się na gruncie powszechnego (w każdym razie, upowszechniającego
się) relatywizmu. Zwłaszcza jeśli chodzi o nauki (i to te „ścisłe” oraz „przyrodnicze”)
rozstanie z pozytywistycznymi nadziejami (na powszechny nie-relatywny język, na uni-
wersalną nie-ralatywną metodę) stało się oczywiste. Nawet ci, którzy z relatywizmem (po-
znawczym, etycznym, kulturowym) godzić się nie chcą czy nie chcieli1, rzadko kwestionowa-
li taki stan rzeczy (czytaj: teorii i umysłów).

Jeśli zatem chodzi o mój punkt widzenia, to wypada zacząć od uczciwej deklaracji,
że nie jest to perspektywa memetyka czy biologa (nieważne: kreacjonisty czy ewolucjoni-
sty). Z taką samą powagą chciałbym zadeklarować, że nie jestem w stanie – pewnie dlate-
go, że na nieodpowiednim terytorium ćwiczyłem swoją wyobraźnię – spojrzeć na świat z
punktu widzenia genu bądź memu (wedle mojej opinii, stanowiska wymagające jeszcze
więcej odwagi i intelektualnej woltyżerki niż próba spojrzenia na świat „z punktu widze-
nia Pana Boga”). Dlatego też memetyce chciałbym przyjrzeć się z bardzo partykularnej
perspektywy, zastanowić się zwłaszcza, czy mogę  w niej znaleźć jakieś szczególne inspira-
cje bądź pożytki dla refleksji nad literaturą.

2. Od wczesnej młodości – kiedy lektury najmocniej odciskają się we wrażliwości i
najtrwalej zapadają w pamięć – jedną z moich ulubionych jest Miłoszowe Gdzie słońce
wschodzi i kędy zapada, ale ani wtedy, ani później, ani nawet w dzieciństwie nie prowadzi-
łem Pamiętnika naturalisty. Darwinizm zaś zawsze, i tak pozostało do dzisiaj, odstręczał
mnie radykalnym redukcjonizmem. Skąd zatem – to by było gwoli usprawiedliwienia –
zainteresowanie memetyką, jeśli jej fundamenty w oczywisty sposób ewolucjonistyczne, a
Ojcowie Założyciele to głównie biolodzy?

Odpowiedź – zręcznie skonstruowaną, czemu zatem jej nie wykorzystać – pod-
sunął mi fragment rozmów Petita z Baudrillardem. W którymś miejscu autor Symula-
krów i symulacji stwierdza:  W pewien sposób wolę antropologię od socjologii. Wydaje mi
się, że antropologia jest nieco bardziej oddalona od społecznego realizmu niż socjologia.
Jest bliższa metamorfozy gatunku i wszystkich tych problemów, które zaczynają być for-
mułowane biologicznie, na poziomie gatunku, w sposób ostrzejszy, bardziej jadowity niż
na poziomie społeczeństwa.2

Właśnie „ostrość i jadowitość” niektórych memetycznych pytań czy hipotez,
oczywiste, „grube” błędy i nadużycia memetycznej argumentacji wydają mi się naj-

   1 owa niezgoda nie skazuje ich z natury rzeczy na intektualną banicję czy traktowanie jako żałosne relikty przeszłości,
nawet jeśli - w praktyce - zazwyczaj tak bywało.
   2 J. Baudrillard, Przed końcem. Rozmawia Philippe Petit. Przeł. R. Lis. Warszawa 2001 s.56-57
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bardziej pociągające3, bo zmuszają do zmierzenia się z problemami (nie tylko inte-
lektualnie) niewygodnymi. Stąd moje (przejściowe, prawdopodobnie) zaintereso-
wanie memetyką.

3. Skoro padło nazwisko Baudrillarda, to może warto postawić pytanie najprost-
sze: czy memetyka nie jest – przypadkiem – tylko zdekonstruowanym darwinizmem? I pyta-
nie drugie: jak na tym darwinizm „wychodzi”?

Argumentów, że w memetyce mamy do czynienia nie tylko z (twórczym? wtór-
nym?) rozwinięciem darwinowskiego ewolucjonizmu, a właśnie jego (chybioną, moim
zdaniem; o czym za chwilę) dekonstrukcją, znajduję co najmniej kilka. Przede wszystkim
natrafiamy tutaj na charakterystyczną dla wielu dekonstrukcjonistycznych interpretacji
„podwójną oscylację”: w pole teorii czy doktryny wprowadzone zostają pojęcia, katego-
rie, narzędzia historycznie późniejsze (w relacji memetyka – darwinowski ewolucjonizm z
obszarów genetyki, neurobiologii, biologii molekularnej, strukturalizmu, semiotyki, in-
formatyki...), ale (inaczej niż w dekonstrukcjach „ucziwych” ) wykorzystywane tak, jakby
„aparat badawczy” pozostawał neutralny wobec badanego przedmiotu czy zjawiska – to
po pierwsze; po wtóre – co równie charakterystyczne dla dekonstrukcjonistycznych prak-
tyk – dekonstruowana teoria zostaje radykalnie ekstrapolowana poza obszar, którego
opisaniu czy wyjaśnieniu miała służyć. W wypadku memetyki i dokonań Darwina chodzi
o to, co Dawkins nazywa  „darwinizmem kosmicznym”4,  jednej (może i najważniejszej) z
naukowych teorii przyrody przypisując daleko szerszy potencjał heurystyczny niż to się
śniło jej autorowi, a co w wydaniu Blackmore (jako – podarwinowska – memetyka wła-
śnie) staje się „ogólną teorią wszystkiego" (Prawda tymczasem jest taka – pisze Blackmo-
re, polemizując ze specjalistami nauk społecznych, przekonanymi że świat biologiczny i
świat społeczny są (...) całkowicie odrębne i tak samo odrębne są też ich opisy – iż dopiero
postrzegając człowieka jako produkt doboru zarówno naturalnego, jak i memetycznego,
możemy ująć   w s z y s t k i e    a s p e k t y    n a s z e g o    ż y c i a    w    r a  m y     j e d n e j
t e o r i i5  – podkr. M.N.).

Tego rodzaju uzurpacje nie tylko sprzeniewierzają się demistyfikatorskim, „uwal-
niającym”, moderującym (poznawcze apetyty) intencjom dekonstrukcji (i, choćby w tym
sensie, jako zdekonstruowany darwinizm memetyka wydaje się przedsięwzięciem chy-
bionym), ale są groźne same w sobie, „z istoty”. Już Nietzsche (na którego myśl teoria
doboru naturalnego i międzygatunkowej walki o byt wywarła niekwestionowany wpływ
formujący) musiał dojść do wniosku, że darwinizm, jeśli jest uniwersalnie użyteczny, to
po pierwsze użyteczny jest „poza dobrem i złem” (akurat na to „bezinteresowne”, im-
moralne piękno ewolucjonizmu Blackmore wydaje się wyjątkowo wrażliwa), po wtóre

   3 Nie wszystkie, oczywiście. Kiedy Susan Blackmore stwierdza Opisałam pojawienie się słów jako proces digitalizacji (S. Black-
more, Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski. Poznań 2002, s. 163) to nie tylko przecenia swoje dokonania, ale daje dowód
elementarnej ignorancji. Nawet języki formalne nie są językami cyfrowymi; cyfrowe z całą pewnością są języki (kody) maszy-
nowe. Póki co, człowiek (nawet jeśli jest maszyną memową) w mowie posługuje się jednak językiem naturalnym.
   Tę samą wdzięczną(?) niewiedzę wykazuje Blackmore w stwierdzeniu Pismo jest cyfrowe i wysoce redundantne (Ibidem, s.
321); jest akurat na odwrót: nawet pismo alfabetyczne nie jest cyfrowe, nawet pismo piktorialne ma bardzo niski (prawie
zerowy) poziom redundancji.
   Także kserokopia (jeden z ulubionych przez Blackmore przykładów współczesnej ekspansji memetycznej), mimo iż jest
wytworem urządzenia cyfrowego (takie są wszystkie nowoczesne kserokopiarki), pozostaje nadal kopią analogową.
   4 czy też uniwersalnym - Universal Darwinism, tak w oryginale zatytułowany artykuł, w którym Dawkins po raz pierwszy
przedstawił swoją teorię; trzeba przyznać, że z epitetem „kosmiczny” brzmi zdecydowanie bardziej cool.
   5 S. Blackmore, op. cit., s. 352



(i zaraz potem) „poza prawdą i fałszem” (co, zapewne, w ogóle Blackmore nie przy-
szłoby do głowy): nic nie powstrzyma ewolucyjnego łańcucha – jest to niezależne nie
tylko od naszych pragnień i woli; przeszłe albo przyszłe ogniwa gatunkowe mają się też
nijak do naszych o nich wyobrażeń, obojętne czy te rekonstrukcje i projekty są poprawne
czy nie, prawdziwe czy fałszywe. Między ideą „wiecznego wrotu” i „wiecznej ewolucji”
różnica jest mniejsza, niż by się mogło wydawać; zaś z „ludzkiego punktu widzenia” kon-
sekwencje obu są tak samo przygnębiające.

Co gorsza, na takiej dekonstrukcji fatalnie „wychodzi” sam darwinizm. Rzecz ja-
sna, w Darwinowskiej spuściźnie widoczne są filozoficzne apetyty. Teoria jego – jak pięk-
nie o Darwinie pisze Tatarkiewicz – zrobiła epokę nie tylko w biologii, ale i w filozofii6,
kładąc fundamenty pod radykalnie redukcjonistyczne i deterministyczne przyrodoznaw-
stwo, oraz takąż teorię poznania. Myślę jednak, że Darwin postawiony wobec dylematu,
czy bezwględnie bronić prawomocności ewolucjonizmu „w granicach” (przyrodoznaw-
stwa i poznania naukowego7), czy wystawić ewolucjonizm na niebezpieczeństwa grożące
wszelkim uniwersalnym teoriom (filozoficznym) bądź (uniwersalnym) systemom wierzeń,
nie miałby najmniejszych wątpliwości, jakiego wyboru dokonać. Darwinizm kosmiczny
(albo memetyka), jako nowe religie, w niczym nie mają przewagi nad zdecydowanie bar-
dziej wiekowymi i o wiele powszechniejszymi formami wiar i kultów. Pisze Blackmore:
Jeśli naprawdę   w i e r z ę , że nie istnieje żadne wewnętrzne, obdarzone wolną wolą i
zdolnością świadomego wyboru „ja”, w jaki sposób mam podjąć decyzję?  O d p o w i e -
d z i ą   j e s t   u f n o ś ć  wobec twierdzeń memetyki; zaakceptowanie faktu, że dobór genów
i memów sam wytyczy bieg wydarzeń i nie ma potrzeby angażowania w to jeszcze mojej jaźni.
Aby żyć uczciwie, muszę po prostu usunąć się z drogi i pozwolić, by decyzje podejmowały się
same.8 – podkr. M.N.

Zgadzam się, że wiara i ufność mogą być (są) odpowiedzią; odpowiedzią do zaak-
ceptowania dla mnie (który wiarę straciłem); są do zaakceptowania nie tylko tam, gdzie
zadajemy pytania o Boga, ale także tam, gdzie podejmujemy zasadnicze, „pierwsze” roz-
strzygnięcia filozoficzne bądź naukowe – są tam do zaakceptowania dla mnie (i dla wielu
innych ludzi). Ale dla Blackmore? Tam gdzie chodzi o geny i memy? Gdzie jedyną siłą
sprawczą jest moc replikatora9? Ufność i wiara?

4. Rozszerzając heurystyczne aspiracje teoria wikła się ponadto w skomplikowa-
ny splot intelektualnych wyzwań nie do zbagatelizowania (także dlatego, że niezwykle
atrakcyjne hipotezy można postawić) i ograniczeń nie do obejścia (w żaden sposób nie
da się dla tych hipotez opracować jakichkolwiek naukowych kryteriów poprawności;
zwyczajnie – są niefalsyfikowalne). Być może najlepszym przykładem tego typu hipo-
tez, jest – przynajmniej dla mnie – Dawkinsowska teoria bulionu pierwotnego, w którym
ewolucja jakichkolwiek form życia, prehistoria genów, miałaby swoje absolutne począt-
ki (swój bulion pierwotny ma i memetyka: ...świat wczesnych memów był memetycznym
odpowiednikiem bulionu pierwotnego10). Trzeba przyznać, że sama formuła niezwykle
efektowna, i że da się z niej, a raczej z tego bulionu – w sposób logicznie koherentny,
elegancki – ewolucję wyprowadzić. Wydaje się też, że dla Dawkinsa pytanie, co ów bu-

   6 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1970. T. III, s. 74
   7 tak jak naukę Darwin rozumiał.
   8 Blackmore, op. cit., s. 363
   9 Ibidem, s.353
   10 Ibidem, s. 161; swoją drogą, i podejmując kulinarną metaforę, w ujęciu Blackmore memy, zanim się pojawiły, już pływa-
ły we własnym sosie.
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lion pierwotny miałoby poprzedzać, jest bezzasadne (chodzi przecież o tak nieuporząd-
kowaną formę „życia”, o biologię, czy raczej chemię, tak nisko zorganizowane, że mo-
gły, musiały być zawsze).

Zawsze coś być musiało. To zdanie tylko na pozór jest intelektualnie i „naukowo”
zniewalające. W swojej zwartej całości stanowi jawną filozoficzną (jeśli kto woli: świato-
poglądową) deklaracją; rozłożone na cztery budujące je elementy, staje się materiałem
do filozoficznej dysputy, którą myśl europejska prowadzi od samych swoich początków
do dziś, bez jakichkowiek definitywnych konkluzji.

Kwestia Dlaczego zawsze miałoby być raczej coś niż nic? da się rozstrzygnąć (i po
wielekroć była rozstrzygana) tylko w sposób „arbitralny” (na pewno nie w oparciu o na-
ukową obserwację, empiryczny dowód, jakikolwiek dający się przeprowadzić eksperyment).
Przekonanie, decyzja, że raczej musi być coś niż nic, prowadzi nas – myślę, że zasadnie –
do skądinąd znanej formuły „Na początku był bulion”, którą zdecydowanie wolę w jej
klasycznej, literackiej wersji „Na początku było Słowo”. Intelektualne przyzwolenie dla
hipotezy przeciwstawnej – że raczej mogloby być nic, niż coś – skierowane w przyszłość
owocuje katastroficznymi prognozami (też bywały i bywają formułowane); zorientowane
ku początkom, każe pytać o Moc, Siłę, Osobę, zdolną do Creatio ex nihilio.

Da się definitywnie uniknąć pytania o to, co bulion miałoby poprzedzać (w innym
wariancie: co miałoby tę pierwotną zupę podgrzać na tyle, by tak uaktywnić zawieszone w
niej cząsteczki, iż odpowiednio wysoki poziom energetycznej eskalacji chaosu doprowa-
dziłby – sam z siebie, bez jakichkolwiek dodatkowych przyczyn – do jego samouporząd-
kowania), ale tylko wtedy, kiedy to danie pierwsze potraktujemy nie jako metaforę (bo,
przecież, metaforę) „ontologiczną” a poznawczą: jeśli w bulionie pierwotnym dojrzymy
absolutną granicę poznania, poza którą nauka nie powinna nawet próbować spoglądać,
bo już tu (w tym bulionie pierwotnym) naukowy ogląd gubi się, niczym w beznadziejnie
gęstej mgle. Tyle że dla darwinistów kosmicznych taka interpretacja hipotezy bulionu w
grę nie wchodzi. Zresztą, umysły przyzwyczajone do nowoczesnych standardów i komfor-
tów, utrzymujące – poniekąd słusznie – że, nie należy komplikować spraw ponad potrze-
bę11, zapewne nie miałyby najmniejszych kłopotów z hipotetycznym pytaniem: co było
przed bulionem pierwotnym? – Jak to: co? Bulion w kostce!

5. Nie należy komplikować spraw ponad potrzebę. Będę się posługiwać terminem
„mem” swobodnie, określając nim informację memetyczną w jakiejkolwiek z jej licznych
form, wliczając w to idee, struktury mózgu stanowiące fizyczny zapis tych idei, zachowania
wytwarzane przez owe struktury, a także ich wersje zawarte w książkach, przepisach kuchar-
skich, mapach lub nutach. Jeśli tylko informacja ta może podlegać kopiowaniu w procesie
mieszczącym się w pojęciu szeroko rozumianego „naśladownictwa”, będziemy nazywać ją
memem.12 – tak Blackmore. Wzorzec zaraźliwej informacji, który replikuje się poprzez sym-
biotyczne infekowanie umysłów ludzi, zmieniając ich zachowanie, powodując, że propagują
oni ów wzór. (...) Różnorodne slogany, chwytliwe frazy, melodie, ikony, wynalazki i mody są
typowymi memami. Idea lub wzór informacji nie jest memem, dopóki nie sprawi, że ktoś go
zreplikuje, powtórzy komuś innemu, lub w inny sposób narazi kogoś na infekcję13 - Glenn
Grant. ... memy należy traktować jako struktury żywe nie tylko w sensie metaforycznym, ale
i dosłownym14 – Humphrey cytowany przez Dawkinsa. Ludzka świadomość   s a m a   w

   11 Ibidem, s.111
   12 Ibidem, s. 111
   13 G.M. Grant, Leksykon memetyczny. W: Teksty z ulicy. Nr 9. Zeszyt memetyczny s. 73
   14 R. Dawkins, Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny. Warszawa 1996,  s. 267



s o b i e  stanowi potężny kompleks memów (czy, mówiąc ściślej, ich efektów w mózgu).15 –
Dennett cytowany przez Blackmore.

Jak nie trudno zauważyć, cztery osoby bezpośrednio w memetykę zaangażowa-
ne (choć w różnym stopniu, nie zawsze te same cele mając na uwadze i niekoniecznie
prezentując ten sam stopień memetycznego entuzjazmu) w wyraźnie różny sposób
„definiują” mem, pojęcie – co by nie powiedzieć – dla memetyki elementarne. Den-
nett zastrzega, że w mózgu da się stwierdzić – gwoli ścisłości – jedynie  e f e k t y
memów.  Humphrey każe traktować memy jako struktury dosłownie (nie metaforycz-
nie) żywe, a więc bezpośrednio „infekujące” (by użyć formuły Glenna Granta) mózg
chyba właśnie, a nie – na przykład – wątrobę. Na podstawie krótkiego cytatu, domnie-
mywać tylko można, co Humphrey rozumie przez strukturę, ale zapewne nie jakiś
badawczy konstrukt, a przyrodniczą, biologiczną realność. W leksykonowej definicji
Granta, mem jest „wzorcem (zaraźliwej) informacji” i konsekwentnie – ze względu
na wysoki stopień schematyczności, (banalnej często) wyrazistości, (często prymityw-
nej) „modelowości” – slogany, chwytliwe frazy, melodie, ikony, wynalazki i mody wska-
zuje jako typowe (wzorce-)memy. Dla Blackmore przykładami memów – czyli,  infor-
macji memetycznej w jakiejkolwiek z jej licznych form – są zarówno idee jak i fizyczny
zapis tych idei, fizyczny zapis dodajmy (a uprawnia do tego nie tylko przytoczony frag-
ment Maszyny memowej, ale – zwłaszcza – rozbudowane wywody pomieszczone w
książce) zarówno w strukturach mózgu jak i na różnego rodzaju materialnych nośni-
kach informacji. Mydełko Fa (przykład bardziej skrojony na moją miarę niż V Symfo-
nia Beethovena) jest memem: jako „ślad” trwale wyciśnięty w mózgach wielu z nas,
gdy nucimy je solo albo w uniesieniach zbiorowych, gdy womituje (wyemituje?) je
telewizja, kiedy jest zapisane na płycie CD (możemy taką płytę zapakować w spe-
cjalną „bąbelkową” kopertę i wysłać przyjacielowi albo przyjaciółce; miłość nie jedno
ma imię), gdy skonwertujemy Mydełko do postaci MP3 i rzucimy na fale internetowej
replikacji. Dla Blackmore mydełko Fa jest memem w każdej z tych postaci, w każdej
na (ociupinę) inny sposób, i ta proteuszowa obecność mydełka Fa (także jako praso-
wanej kostki soli wyższych kwasów tłuszczowych, żywicznych i naftenowych – z dodat-
kami – powszechnie dostępnej za przystępną cenę na półkach większości hipermarke-
tów) jest dla zrozumienia niesłychanego technologicznego przyspieszenia ewolucji
memetycznej w naszych czasach czymś niezwykle istotnym.

To, co istotne (i nie przedstawiające żadnego inteletualnego problemu) dla Black-
more, dla kogoś innego (na przykład dla mnie), może być jednak źródłem poważnych
zastrzeżeń, utrudniających zaakceptowanie memetycznych pomysłów. Tym bardziej, że
memetyczne kłopoty – albo niezdecydowanie – dotyczą nie tylko wyodrębnienia memów
spośród nie-memów, dotyczą także „morfologii” memu. Czy cała V Symfonia jest me-
mem?  Czy Allegro z V Symfonii? Czy tylko prosty, zbudowany zaledwie z czterech dźwię-
ków motyw, Symfonię otwierający? To nie tylko mój dylemat (chyba Blackmore właśnie
odwołuje się do przykładu z arcydziełem Beethovena, bagatelizując, oczywiście, potrzebę
rozstrzygania takich wątpliwości – „ważne, że coś się replikuje”).

Oczekiwanie, że przynajmniej ośrodkowe i fundamentalne pojęcia jakiejś teorii
zostaną precyzyjnie skodyfikowane, trudno uznać za intelektualną fanaberię; nie ma po-
wodu, by memetykę pod tym względem traktować w sposób szczególny. Pretensje o nieja-
sne, niejednoznaczne rozumienie czy definiowanie memu, są tym bardziej uzasadnione,
że niedookreślenie (albo stopień wieloznaczności) tego pojęcia pod znakiem zapytania

   15 S. Blackmore, op. cit., s. 355
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stawia użyteczność takich, wiele obiecujących, narzędzi memetycznych jak hak, komem,
memplex, pula memowa, użyteczność właściwie wszystkich hipotez na temat strategii re-
plikacyjnych, kto wie, czy nie najbardziej jadowitego16 obszaru memetyki.

6. W tych, i wcześniejszych, przeciw darwinizmowi kosmicznemu, „refutacjach”
nie chodzi mi o zdyskredytowanie memetyki; chodzi – po pierwsze – o podniesienie kwe-
stii wątpliwych a na tyle ważnych, że nie można na nie przymknąć oka. Drugie, może
nawet ważniejsze, uzasadnienie mojej antymemetycznej jeremiady wiąże się z tym, co
zapowiadałem na samym wstępie: nawet w „grubszych błędach” memetyki dostrzegam
obecność zagadnień niewygodnych a istotnych17. Dlatego, nie zgadzając się z koncepcją
bulionu pierwotnego jako absolutnego źródła wszechrzeczy, rozumiem ambicje Dawkin-
sa, który – wbrew akademickiemu rozsądkowi (choć dziś problemem staje się raczej to,
co wypada, a nie, czego nie wypada, robić na uniwersytetach) – nie bardzo godzi się na
zamknięcie w partykularzu koncesjonowanej etologii; dla mnie nie do przyjęcia, choćby
dlatego, że nudą straszy, byłoby ograniczanie (naukowo uprawnionego) literaturoznaw-
stwa do poetyki opisowej, twórczości literackiej do tej, która definitywnie pogodziła się
ze swoją literackością.

Także to całe zamieszanie wokół memu, na które krzywiłem się przed chwilą, rozu-
miem, bo przekonany jestem, że faktyczna transmisja kulturowa (także literacka) piono-
wa czy pozioma, wewnątrz- czy międzyśrodowiskowa dokonuje się w sposób mocno nie-
systemowy i wysoce nie-uporządkowany. Nie w oparciu o klarowne (cyfrowe, na przy-
kład) instrukcje i algorytmy, a w pomieszanych (nie tylko medialnie) interakcjach, nie
przez strumieniową transmisję słów 2-, 8-, 16- albo 24-bitowych (z których segmentacją
maszyny elektroniczne radzą sobie lepiej niż memetycy z wyodrębnianiem memów) a w
bardzo ludzkim słowotoku pełnym wrzasku i furii. Jeżeli czegoś oczekiwałbym od meme-
tyki, to nie tego, że ten nie-porządek definitywnie mi objaśni, ale że trochę pomoże mi się
w nim rozeznać.

7. Tak oto dobrnąłem do zapowiedzianych na wstępie literaturoznawczych pożyt-
ków (czy raczej nadziei), jakie mogę wiązać ze spotkania z memetyką. Sformułuję je w
postaci czterech bloków zagadnień czy też tez, które – z mojej perspektywy – mogłyby
stać się przedmiotem (użytecznej) refleksji memetycznej:

TEZA 1: jaką rolę? i w jaki sposób? „aparat”, „kanał” transmisji międzypokole-
niowej głębokiego, „niskiego” poziomu – przez to niesłychanie oporny wobec wszelkich
zmian bądź modyfikacji – którego nie dałoby się sprowadzić do (ukształtowanego przez
geny) wyposażenia jednostek w szczególne zdolności (talent, lepsza/gorsza pamięć, słuch
[absolutny]/absolutny brak słuchu itp. itd.) ani objaśnić wyjątkową stabilnością, konser-
watyzmem środowiska kulturalnego odgrywa w „replikacji” kulturowej? Czy ten „apa-
rat” memowy (który dla mnie ciągle jest tylko intelektualną hipotezą i dlatego chciałbym,
aby ktoś pokazał mi go w działaniu na tle nie-memetycznych przemian kultury) nie obja-
śniałby dobrze (może nawet lepiej?) choćby zagadnienia „kanonu”, tak jak je stawia – i
„rozwiązuje” przy pomocy zdekonstruowanego freudyzmu – Harold Bloom?

TEZA II: czy da się w międzypokoleniowej a także międzyśrodowiskowej transmi-
sji literackiej (i, szerzej, kulturowej) ustalić jakieś relacje? proporcje? między replikacją/
innowacją? przekazem „izolowanym”/przekazem „kompleksowym”? czy memetyka ma
szanse te stosunki „statystycznie” opisać? czy taki opis mógłyby mieć nie-banalną (raz
   16  por. p. 2, s. 47
   17 Powtarzam, bo zrobiłem to już we wcześniejszym przypisie, nie we wszystkich błędach i uproszczeniach – niektóre
zasługują tylko na politowanie bądź drwinę.



bywa tak, innym  razem inaczej) postać i istotne konsekwencje dla naszego rozumienia
kultury (także literatury)?

TEZA III: czy rytm – tak jak go traktuje w odniesieniu do literatury poetyka –
mógłby mieć jakieś „echa” memetyczne? czy rytm, w ogóle, jest kategorią przede wszyst-
kim estetyczną czy przede wszystkim „techniczną”? jeśli przede wszystkim „techniczną”,
to czy jest raczej hakiem czy też „procesorem”, zegarem memowym?

TEZA IV: czy niesłychany rozwój technicznych narzędzi replikacji (replikacji „pro-
stych”: utrwalanie, powielanie, kopiowanie) nie stanowi zagrożenia dla „naturalnej” ma-
szyny memowej, obojętne czy miałby nią być cały człowiek, ludzki mózg, czy jakaś swo-
iście ludzka funkcja (wedle Blackmore: naśladowanie)? jakie znaczenie kulturowe (a tak-
że literackie) ma fakt, iż ów rozwój technicznych narzędzi prostej replikacji zbiega się,
moim zdaniem w oczywisty sposób, z końcem „ery gutenbergowskiej”, rozumianej jako
bezwzględna dominacja mechanicznego powielania treści zarejestrowanych i utrwalonych
przy pomocy pisma alfabetycznego nad powielaniem „treści” utrwalonych i zarejestrowa-
nych w jakikolwiek inny sposób?

Do kwestii z tezy IV – i to w dość niepokojącym, mnie przynajmniej, kontekście –
przyjdzie mi jeszcze wrócić. Wcześniej jednak chciałbym postawić TEZĘ V, dla mnie naj-
istotniejszą:

8. TEZA V: co memetyka powinna? co może? czy w ogóle zamierza coś zrobić? by
zapobiec jej – memetyki – zawłaszczeniu przez „inżynierię memetyczną”? Obawy przed
postępami inżynierii genetycznej są udziałem nie tylko religijnych fundamentalistów czy
„kreacjonistów”; memetyka jako wstęp do „przyspieszonych kursów manipulowania wraż-
liwością i wyobraźnią dla specjalistów od promocjii, marketingu i reklamy” nie wydaje się
szczególnie kuszącą intelektualną perspektywą, choć – przyznać trzeba – do zarobienia
są duże pieniądze. Czy – po drodze – ktoś zdąży zorganizować fakultatywne zajęcia z
„inżynierii literackiej” to już naprawdę błaha rozterka.

9. Reguła Millera (Leszka) – „mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy” – wydaje
się być, z ograniczeniami i po modyfikacjach18, prawdziwa. Chciałbym zaproponować taką,
skorygowaną, jej wersję: Bardzo ważne jest to, jak coś się kończy (melodia, obrzęd, po-
wieść). Maszyna memowa – wydaje się, że znacząca dla memetyki książka – kończy się
następująco:

Tak więc memetyka proponuje nam nowy sposób na życie. Możemy w dalszym ciągu żyć, tak jak większość ludzi,
w złudzeniu, że w naszym wnętrzu kryje się niezmienna, świadoma jaźń, która podejmuje decyzje, odpowiada za
nasze czyny oraz sprawia, że jesteśmy sobą. Albo możemy żyć jako istoty ludzkie, ciało, mózg i memy, których
życie jest areną skomplikowanych wzajemnych oddziaływań replikatorów i środowiska, wiedząc, że to jest wszyst-
kim, co istnieje. Wówczas przestaniemy być ofiarami samolubnego mempleksu jaźni. W tym sensie możemy być
naprawdę wolni - nie dlatego, że możemy się zbuntować przeciw tyranii samolubnych replikatorów, ale ponie-
waż wiemy, że nie ma kto się buntować.19

Nie bardzo wiem, jak traktować to zakończenie (a koniec ważny, zgodnie z regułą
Millera). Jeśli ma być memetycznym wezwaniem do uprawiania zen-buddyzmu z siedze-
nia klimatyzowanego cadillaka20, to spokojnie można je zlekceważyć. Jeśli w ten sposób

   18 Jeśli odnieść ją do dokonań samego autora, to jest prawdziwa bez modyfikacji i absolutnie.
   19 S. Blackmore, op. cit., s. 366
   20 Dla uważnych czytelników Maszyny memowej taka egzegeza nie powinna być zaskoczeniem. Nie miejsce, by ją tu rozwi-
jać. Ważne zastrzeżenie, że przecież ta oferta nie jest i nie musi być dla wszystkich, doskonale da się uzgodnić z całością
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Blackmore zgłasza aspiracje memetyki do układania mi życia, to należy przestrzec me-
metykę, że jest wiele literackich, filozoficznych, religijnych wehikułów Dobrej Nowiny,
które, zwyczajnie, radzą sobie z tym lepiej. Najczarniejsza (moim zdaniem) wykładnia
tego zakończenia każe je traktować jako przywołujące do porządku, pozbawione złu-
dzeń, stwierdzenie faktów. W miejscu, w którym się znaleźliśmy (my, ludzie, w fazie tech-
nologicznie przyspieszonej memetycznej ewolucji), w tym miejscu po prostu nie ma kto
się buntować.

Baudrillard – nie od rzeczy będzie zauważyć, że całkiem inaczej zaczynał, inaczej
kończy – przyglądając się kulturze w jej paroksytonicznej21 fazie, zauważa:

Nawet znak nie jest już tym, czym był. Entropia fizyczna, entropia metafizyczna: każda wartość stoi pod
znakiem entropii, tak jak każda różnica pod znakiem obojętności. To wszystko, co w różnicy jest jeszcze żywe,
zabije obojętność. To wszystko, co żywe w wartości, zabije ekwiwalencja. To, co żywe w znaczeniu, zabije jego
brak. I właśnie dlatego, że nie wiemy już, co jest prawdą lub fałszem, co jest dobre lub złe, co ma wartość lub co jej
nie ma, jesteśmy zmuszeni wszystko magazynować, wszystko zapisywać, wszystko zachowywać, a stąd wynika de-
waluacja bez odwołania. Czy gromadzimy w nieskończoność dlatego, że nie istnieje już kryterium wartości, czy
raczej wszelka wartość stała się zmącona i nierozstrzygalna dlatego, że zaczęliśmy magazynować, gromadzić,
dorzucać rzeczywistość do rzeczywistości i informację do informacji? Nawet to jest nierozstrzygalne.22

Zbędne chyba jest objaśnienie, że współczesne maszyny do zapisywania, zachowy-
wania, magazynowania, gromadzenia to te cudowne gadżety wspomagające nowoczesną
replikację, które w Blackmore wzbudzają naiwny memetyczny entuzjazm: kserokopiarki,
nagrywarki, komputery, telefony, telewizje, internet, zrobotyzowane (a więc cyfrowe) li-
nie produkcyjne.

Proroctwo obecne w całej historii nowoczesnej, u Hegla, Marksa, Stirnera, u sytuacjonistów, przepowia-
dające kres odrębnego podmiotu, to proroctwo spełniło się. Ale spełniło się nie w dobrą, lecz w złą stronę; od
Innego do takiego samego, od alienacji do identyfikacji (tak samo jak Nietzscheańska przepowiednia przewarto-
ściowania wartości spełniła się w złą stronę, jako przejście nie na drugą, lecz na tę tutaj stronę dobra i zła).23

Wypada dodać – przed końcem – że nie we wszystkim zgadzam się z Baudrillar-
dem. Choć głęboko zdezorientowany, podzielam jednak jego pesymizm. I nie mam naj-
mniejszych wątpliwości, że na tę tutaj stronę przeprowadzają nas nie memy, nie symula-
kry, nawet nie Bóg, tylko ludzie.

przemyśleń Blackmore: trzy warunki symbiotycznej koewolucji genów i memów to zmienność, dobór (selekcja) i utrwala-
nie zmian. W memetycznie przyspieszonej ewolucji gatunku przetrwają tylko ci, których stać na klimatyzowane cadillaki.
Na to się, zresztą, faktycznie zanosi.
   21 Paroksyton, którego literalnym odpowiednikiem łacińskim jest penultima, oznacza w prozodii sylabę przedostatnią. Parok-
syzm byłby zatem chwilą tuż przed końcem, jeszcze nie ostatnią, ale poprzedzającą moment, kiedy nie zostanie już nic do
powiedzenia. J. Baudrillard, op.cit. „Motto”
   22 Ibidem, s. 10-11
   23 Ibidem, s. 69

BULION W KOSTCE. KILKA TEZ OBOK MEMETYKI – Streszczenie
Najistotniejsze – z punktu widzenia autora artykułu – wydaje się pytanie, czy z propozycji

memetyki da się wyprowadzić jakieś wnioski dla literaturoznawstwa. Uniwersalne roszczenia me-
metyki  (do rangi teorii formułującej powszechne prawa rozwoju zarówno organizmów przyrodni-
czych jak i struktur i instytucji kultury) – tak jak, zresztą, uniwersalne roszczenia darwinizmu –
uznaje bowiem za bezzasadne; zwraca również uwagę na różne "grube błędy", uproszczenia i nie-
konsekwencje w argumentacji memetycznej (zwłaszcza w wydaniu Susan Blackmore). Sam przed-
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stawia kilka propozycji rozważenia literaturoznawczych pożytków z memetycznych idei (to właśnie
tytułowe "tezy obok memetyki"). Dwie kwestie wydają mu się najważniejsze: 1.próba odpowiedzi
na pytanie, co memetyka powinna? co może? czy w ogóle zamierza coś zrobić? by zapobiec jej –
memetyki – zawłaszczeniu przez „inżynierię memetyczną” ("inżynierię literacką")? 2. poważne roz-
ważenie kwestii,  jakie znaczenie kulturowe (a także literackie) ma fakt, iż rozwój technicznych
narzędzi prostej replikacji, "napędzający" memy i naśladownictwo, zbiega się z końcem „ery guten-
bergowskiej”, rozumianej jako bezwzględna dominacja mechanicznego powielania treści zareje-
strowanych i utrwalonych przy pomocy pisma alfabetycznego nad powielaniem „treści” utrwalo-
nych i zarejestrowanych w jakikolwiek inny sposób?

INSTANT SOUP. A COUPLE OF THESES BESIDE MEMETICS - Summary
The most important question – from the author’s point of view – is whether any conclusions

useful for the literary studies can be drawn from memetics.   Universal  claims of memetics (to
become a theory, which formulates general laws of development for both living organisms and
structures and institutions of culture) – as well as universal claims of Darvinism – are groundless in
author’s opinion; he draws our attention to various “grave mistakes”, simplifications and inconsi-
stencies in memetic argumentation (especially in Susan Blackmore’s interpretation). The author
himself presents some proposals for consideration: some benefits the memetic ideas can offer to
literary studies (hence, “theses beside memetics”). Two issues seem to be the most important to the
author: 1. an attempt to answer a question: what should memetics do? what is it able to do? does it
intend to do anything to protect itself from being  appropriated by “memetic engineering” (“litera-
ry engineering”)? 2. serious consideration of the problem what cultural (and literary) significance
is embedded in the fact that  the technological development of simple replication tools, which
“drives” the memes, together with imitation, coincide with the end of  “Gutenberg era”, understo-
od as an absolute domination of mechanical reproduction of meanings registered and recorded by
means of  an alphabet, over reproduction of the “meanings” registered and recorded by means of
any other method?
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DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA

MOWA A STRATEGIE MEMETYCZNEGO PRZETRWANIA.
PROLEGOMENA DO MEMETYCZNYCH STUDIÓW NAD ORALNOŚCIĄ

„MAŁPOWANIE” NATURY
Trzydzieści lat rozwoju i dojrzewania nowej subdyscypliny biologicznej zwanej me-

metyką przyniosło już sporo zajmujących i błyskotliwych nieraz interpretacji Dawkinso-
nowskiej teorii drugiego replikatora, by wskazać tylko na prace George’a Williamsa, Da-
niela Dennetta, Susan Blackmore, Richarda Brodiego, Glenna Granta, Paula Marsdena
czy Liane Gabora1, chociaż ich lista, rzecz jasna, mogłaby być znacznie dłuższa. Mimo też
faktu, że spory o ontologię memu jako analogicznej do genu jednostki przekazu kulturo-
wego, czy też jednostki naśladownictwa2 (gdzie indziej określanej także jako węzeł pa-
mięci semantycznej i jego korelaty na poziomie aktywności mózgowej3) nadal trwają, łatwo
dziś spostrzec, że wśród memetyków istnieje aktualnie pewna quasi-zgoda co do defini-
cyjnego jądra bytu wywiedzionego przez Dawkinsa z praw darwinizmu kosmicznego. Zgoda
ta dotyczy zdolności replikacyjnych memów oraz imitacji jako prymarnej ścieżki ich trans-
feru. Przy takim postrzeganiu memów obstawał sam twórca teorii w przywołanej powyżej
wstępnej definicji z 1976 roku i wyraźnie pozostaje przy nim również dzisiaj, kiedy twier-
dzi: Memy nie mogłyby się rozprzestrzeniać, gdyby nie istniała biologicznie wartościowa skłon-
ność osobników do wzajemnego naśladownictwa4, chociaż niejednokrotnie podkreśla też,
iż mem jest czymś, co podlega wszelkim możliwym sposobom kopiowania, zwłaszcza zaś
kopiowaniu na drodze zarażania5.
         Zdeklarowani orędownicy wirusowego charakteru memów, optujący właśnie za ana-
logią „zarażenia” i definiujący mem jako wzorzec zaraźliwej informacji, który replikuje
się poprzez symbiotyczne infekowanie umysłów ludzi, zmieniając ich zachowanie i powo-
dując, że propagują oni ten wzór6 także nie negują  wagi naśladownictwa (imitacji) w
procesie szerzenia się memów, w przypadku bowiem thought contagion trudno przecież
przyjmować, iż mempleks faszyzmu, czy mini-spódniczek rozprzestrzenia się drogą zaka-
żenia kropelkowego lub wymiany płynów ustrojowych podczas aktu seksualnego. Aby
transfer  zaraźliwej informacji się dokonał, musi istnieć kontakt innej natury niż charak-
terystyczny dla szerzenia się wirusów organicznych kontakt poprzez krew, płyny ustrojo-

   1 Zob. np.: G. Williams, Pakiet informacji, przeł. J.M. Jannaszkowie, w: Trzecia kultura pod red. J. Brockmana, CiS, War-
szawa 1996; D. Dennett, Natura umysłów, przeł. W. Turopolski, CiS, Warszawa 1997; S. Blackmore, Maszyna memowa,
przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002; R. Brodie Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997,; L. Gabora,
MemeStreams. The Weaving of a Conceptual Tapestry,1999, http://www.vub.ac.be/CLEA/liane/MemeStreams/ChapterAn-
dOut
   2 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s.266 (pierwodruk 1976)
   3 E. O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 206
   4 R. Dawkins, Rozplatanie tęczy. Nauka, złudzenia i apetyt na cuda, przeł. M. Betlej, Prószyński i S-ka, Warszawa
2001, s. 294 (pierwodruk 1998)
   5 Tamże, s. 292
   6 G. Grant, Leksykon memetyczny, w: Teksty z ulicy Nr 9. Zeszyt memetyczny, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, wpółpr.
M. Noszczyk, Katowice 2005, s.73
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we, połknięcie bądź dotyk. Musi nastąpić kontakt kulturowy, czy nawet prościej, kontakt
komunikacyjny, w którym jeden osobnik (nosiciel danego memu) ma szansę „zaprezen-
tować” ów mem drugiemu (innym osobnikom) tak, aby nawet poza świadomością od-
biorcy uruchomione zostały mechanizmy mentalnej absorpcji memu i uaktywnione skłon-
ności imitacyjne.

Skłonności te, stanowiąc instynktowe i istotne w przeżywalności gatunków wyposa-
żenie biologiczne wszystkich naczelnych, jak dowodzi dziś wspierana genetyką i etologią
psychologia ewolucyjna i porównawcza,  w przypadku Homo sapiens s. uzyskały poziom
odtwarzania zamiarów, a nie tylko ruchów modela7, a więc poziom umożliwiający zarów-
no „kopiowanie produktu”, jak i uczenie się poprzez rozpoznanie intencji i „kopiowanie
instrukcji”, co przyjęto uznawać za tzw. naśladownictwo rzeczywiste8. Zdaniem Susan
Balckmore, która jak dotąd najszerzej zaprezentowała kwestię naśladownictwa w kon-
tekście założeń memetyki, naśladownictwo rzeczywiste jest zjawiskiem rzadkim i złożo-
nym, zachowaniem wymagającym decyzji naśladowcy co do tego, co należy naśladować i
uznać za „takie samo”, jak transformować różne punkty widzenia i jakie ruchy wykonać
dla uzyskania zamierzonego efektu, a zatem – z racji tej złożoności – zachowaniem do-
stępnym jedynie naszemu gatunkowi, wyposażonemu w „mózgowe oprzyrządowanie” ko-
nieczne w realizacji tak pojmowanego naśladownictwa. Dodatkowo, Blackmore przyjęła
również, że ilekroć naśladujemy siebie nawzajem, coś nieuchwytnego wędruje od jednej
osoby do drugiej. Tym czymś jest mem9.

W przekonaniu biologów takie zdolności naśladowcze posiadają także inne gatun-
ki zwierzęce, faktem jest jednak, iż żaden z nich nie zbudował na tej bazie urządzenia tak
doskonale wspomagającego porozumiewanie się naśladujących i społeczne zapamięty-
wanie tego, co warto naśladować,  jak uczynił to Homo sapiens wynajdując język, choć
bardzo wiele gatunków niezwykle precyzyjnie potrafi przekazywać sobie pozagenetyczne
informacje o zasobach, miejscach zagrożenia i lokalizacji bezpiecznego siedliska (pszczo-
ły, mrówki, delfiny).

Współczesna wiedza paleoantropologiczna o życiu społeczności hominidów prze-
konująco wykazuje, że w toku swego rozwoju gatunkowego Homo sapiens s. rzeczywiście
intensywnie rozwijał zdolności imitacyjne, opierając na nich pomyślną adaptację i budo-
wę właściwej mu niszy ekologicznej. Czynienie kalki, odwzorowywanie natury i zachowań
innych osobników, jasno widoczne w malowidłach naskalnych Lascaux i śladach dłoni
odbijanych przez paleolitycznych twórców z Gargos czy Les Trois Frères oraz w powiela-
nych przez setki tysięcy lat technikach narzędziowych paleolitu, to tylko nieliczne, a w
przypadku kultury magdaleńskiej (Lascaux) filogenetycznie nawet dość późne dowody
skłonności imitacyjnych, dzięki którym nasz przodek rozwijał także swój mózg i jego funkcje
mentalne. Dowody wcześniejsze, bo powiązane z Homo neanderthalensis (200 – 40 tys. lat
temu) wskazują również na przejawianie skłonności dźwiękonaśladowczych i celową pro-
dukcję instrumentów dętych i perkusyjnych10, pozostającą nie tylko w związku z wysokim

   7 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s.97
   8 Dyskusje nad naśladownictwem sensu largo i sensu stricte wciąż jeszcze trwają, czego dobrym przykładem są m. in. uwagi
polskiego recenzenta naukowego pracy Blackmore - Jana Strzałko, pomieszczone w przypisie do podrozdziału Naśladow-
nictwo, zaraźliwość i społeczne uczenie się przywoływanej tu pracy (zob. s. 87), czy rozważania Stevena Pinkera i Edwarda
O. Wilsona. Ponieważ dociekania nad samym naśladownictwem nie stanowią głównego przedmiotu tego artykułu, pomija-
my tu kontrowersje nagromadzone wokół tego zagadnienia, co bardziej wnikliwych czytelników odsyłając do wspomnia-
nych autorów
   9 S. Blackmore, Maszyna memowa...op. cit., s.92
   10 Zob. K. Wong, Zagadkowi neandertalczycy, „Świat Nauki”. Wydanie specjalne, Nr 3, 2003



rozwojem zdolności manualnych naszych przodków, ale niewątpliwie także z wyraźnymi
tendencjami do intencjonalnego wytwarzania dźwięków i posługiwania się aparatem gło-
sowym. Zdaniem genetyków prowadzących badania nad genami jądrowymi (m.in. Luigi
Cavalli-Sforza,  Masatoshi Nei, James Wainscoat) zdolności językowe (mowa) mogły
pojawić się u naszych przodków nawet już ok. 130 tysięcy lat temu u wczesnego Homo
sapiens11, a więc wiele wcześniej niż zdolności plastycznego odwzorowywania (imitowa-
nia) przyrody i obiektów dostępnych obserwacji.

Tę genetyczno-kulturową tajemnicę narodzin języka, wspierającego pierwotniej-
sze zapewne jeszcze naśladownictwo gestów – rytmonaśladowczych ekspresji somatycz-
nych (mimèmes), które francuski antropolog Marcel Jousse usytuował u źródeł wszelkiej
mowy12 – a opartego na imitacji świata dźwięków docierających na co dzień do równole-
gle specjalizujących się uszu Homo sapiens, badacz ewolucji informacji George B. Dyson
tłumaczy z pomocą takiej oto przypowieści:

Dawno, dawno temu, jakieś 2,5 mln lat temu, żyła sobie rasa małp chodzących w pozycji piono-
wej. Pod względem intelektu i nawyków były one podobne do dzisiejszych szympansów. Młode małpy,
podobnie jak wiele młodych małp dziś, były skłonne do naśladowania zachowań innych osobników.
W szczególności były skłonne do naśladowania dźwięków (..), niektóre ciągi dźwięków były powtarzane
częściej niż inne. Nazwę je „pieśniami” (...) Skoro były powtarzane przez małpy, czasem zanikały,
a czasem zlewały się z innymi pieśniami, zatem możemy je uznać, w luźnym sensie, za formę życia.
Przeżywały, rozwijały się, rywalizowały z innymi i ewoluowały zgodnie z właściwymi sobie kryteriami
przystosowania. (..) Przeżycie pieśni miało tylko pośredni związek z przeżyciem samych małp, a bar-
dziej z przeżyciem samych pieśni (..) Do tego momentu pieśni nie miały większej wartości dla małp.
W sensie biologicznym były pasożytami wykorzystującymi naśladowcze skłonności zwierząt. Z chwilą
rozpoczęcia specjalizacji małpom zaczęło się opłacać zwracanie uwagi na pieśni śpiewane przez inne
małpy i ich rozróżnianie (..) z chwilą gdy małpy zaczęły wykorzystywać pieśni, rozpoczęła się wzajemna
korzystna symbioza. Pieśni zwiększyły szansę własnego przeżycia, przenosząc użyteczną informację.
Małpy zwiększyły szanse przeżycia, udoskonalając swoje zdolności do przekazywania, powtarzania i
rozumienia pieśni....13

Poetycki charakter tej przypowieści, zaczerpniętej przez Dysona z repertuaru  projektan-
ta uczących się komputerów Daniela Hillisa, oraz mocno przesadzone datowanie pioni-
zacji postawy naszych małpich przodków (wg współczesnych danych ok. 1, 9 mln lat temu)
nie umniejszają zasadniczo trafności nie całkiem przecież intuicyjnego rozpoznania tego

   11 Zob. R.L. Cann, A. C. Wilson, Afrykański rodowód ludzkości, „Świat Nauki”. Wydanie specjalne, Nr 3, 2003
   12 Koncepcje M. Jousse’a nie są znane memetyce, mimo że zbudowały rozległą dziedzinę antropologii gestu jako rytmo-
naśladowczej ekspresji imitującej naturę (makrokosmos) w mikrokosmicznej skali interakcji człowieka ze światem i naśla-
dującymi innymi. Zdaniem Jousse’a mimage – somatyczny język gestów – wyprzedza język mówiony, budując podstawy
koordynacji narządów mowy oraz fundamentalne dla nauki i praktyki mówienia zdolności rytmizowania ciągu dźwięków
(prozodia mowy) i ich imitowania. Zob. M. Jousse, Antropologie du geste, I-II, Gallimard, Paris 1974 oraz stwierdzenia
autora: L’homme est aussi un imitateur né, un „rythmo-mimeur” par nature, et „c’est à partir du moment où l’anthropos a joué
en lui le geste interactionnel qu’il a pu se dire le microcosme qui réverbère le macrocosme” (s. 58). L’homme est enfin un
imitateur génial, car il va conscientiser les expressions résultant de ses imitations et les mimer : „C’est par le mimène que
l’homme construit sa première expression qui est donc, non pas le langage mais le mimage” (s. 54)  oraz  c’est grâce à ce
„Mimage” que fonctionne la pensée. La pensée étant simplement une intellection de „Mimèmes” (s. 54).
     La sémiotisation, l’intellection et la pensée naissent du corps, réceptacle des interactions du réel. Par le geste, l’anthropos prend
conscience de ces processus d’interaction et les rejoue à sa manière. Ce „rejeu” humain prendra alors, au fil des siècles, différentes
formes : les mimogrammes, les mimographes, puis les phonogrammes qui en „s’algébrosant” ont donné „l’alphabétisme”.
   13 G. Dyson, Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji, przeł. R. Piotrowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005,
s. 259 - 260
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wciąż frapującego etapu ewolucji człowieka, jakim było pojawienie się ludzkich zdolności
językowych, który, nawiasem mówiąc, i tak pozostać musi w sferze spekulacji naukowych.
Przypowieść ta natomiast dobrze oddaje współczesne stanowisko biologii i psychologii
ewolucyjnej wobec zagadki narodzin języka. Z jednej strony trafnie ujmuje symbiotyczną
zależność genów i kultury – centralny temat koncepcji koewolucji genetyczno-kulturowej
Edwarda O. Wilsona, wspieranego przez wyważonego w swoich opiniach autora The lan-
guage instinct Stevena Pinkera; z drugiej zaś doskonale trafia w założenia memetyki, mó-
wiącej jednoznacznie, że gdy tylko nasi przodkowie przekroczyli próg wiodący do auten-
tycznego naśladownictwa, przy okazji niejako został spuszczony ze smyczy drugi replika-
tor14, którego presja selekcyjna (dobór memetyczny, a więc działanie memów we wła-
snym interesie ewolucyjnym) doprowadziła w końcu do pojawienia się  języka o bogatym
zasobie słów i dobrze zdefiniowanych strukturach gramatycznych.

Tak postrzegany język istotnie może być traktowany jako byt zewnętrzny wobec
ludzkiego genomu i jednocześnie jako jedna z sił modyfikujących biologiczne procesy
ewolucyjne naszego gatunku, coraz ściślej uzależniającego swoje przetrwanie od nabywa-
nia informacji pozagenetycznej, która, jak twierdzi właśnie Pinker: Mnoży korzyści z wie-
dzy, którą  nie tylko można się posłużyć, lecz także wymienić za inne dobra. (...) Koszty
dzielenia się informacją są bez znaczenia: jeśli dam ci rybę, to nie będę jej miał, ale jeśli daję
ci informację, jak złowić rybę, to nadal posiadam tę informację15.

Wbrew temu, co sugerują miejscami memetyczne rozważania Blackmore, a co uwi-
dacznia przypowieść o śpiewających małpach, sprzeczność pomiędzy biologiczną (gene-
tyczną) korzyścią z posiadania języka, akcentowaną w wypowiedziach Pinkera, a intere-
sem chcących się powielać memów, ciągnących geny na samolubnej smyczy autoreplika-
cji i tym sposobem „wymuszających” narodziny mowy i stałe jej praktykowanie, akcento-
wana przez Blackmore, jest pozorna. Na dłuższą metę (ewolucyjnego przetrwania obu
tych bytów) i dokładnie tak, jak w historyjce Hillisa, tylko symbioza memów z genami ma
ewolucyjny sens; memetyczna wizja świata pełnego mózgów i memów zbyt licznych, by
wszystkie mogły znaleźć w nich schronienie16 w istocie potwierdza przede wszystkim ko-
nieczność istnienia mózgów dla życia memów, zaś adaptacjonistyczna hipoteza Homo
sapiens s. jako gatunku, który dosłownie żyje ideami17 pozwalając, by to one umierały
zamiast niego (Popper, a za nim Dennett i Pinker), potwierdza z kolei konieczność istnie-
nia memów dla życia tegoż gatunku.

Memetyczne twierdzenie, że nasze mózgi faktycznie są aż tak „przerośnięte”(dwu-
krotny w porównaniu z naczelnymi wzrost płatów przedczołowych, rozrost pola słucho-
wego i rozumienia mowy, nowe funkcje okolicy Broca itd.) za sprawą działalności me-
mów, a znakomita część ich aktywności skupia się na myśleniu i mowie właśnie dlatego,
że zmusza je do tego drugi replikator, jest na razie twierdzeniem nieco ryzykownym18.
Nie wiemy, czy to właśnie memy sprowokowały pojawienie się ludzkiego języka i zbudo-
wały mowę, możemy jednak przypuszczać, że pomiędzy nimi a mową i naszym gatunko-
wym rozwojem istnieje ścisła zależność, czego dowodzą także pośrednio inne stanowiska
biologiczne.

   14 S. Blackmore, Maszyna memowa... op.cit., s. 126
   15 S. Pinker, Jak działa umysł, przeł. M. Koraszewska, Książa i Wiedza, Warszawa 2002, s. 209.
   16 S. Blackmore, Maszyna memowa... op. cit., s. 138
   17 S. Pinker, Tabula rasa... op. cit., s. 341
   18 Ten, kto eksperymentalnie dowiedzie prawdziwości tej memetycznej hipotezy, niewątpliwie otrzyma Nagrodę Nobla w
dziedzinie neurobiologii, jest to bowiem jedyna dyscyplina uprawniona i posiadająca narzędzia do tego typu badań
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nim psychologia ewolucyjna i antropologia dysponuje dziś właściwie jeszcze dwiema li-
czącymi się teoriami „związku pieśni z małpami”, przy czym obie teorie rozpatrują go w
kontekście genezy inteligencji ludzkiej jako funkcji rozwijającego się mózgu i jego możli-
wości mentalnych, w tym do nabywania i posługiwania się językiem.

Pierwsza z nich, tzw. teoria makiaweliczna, zakłada, iż inteligencja i towarzyszący
jej rozwojowi język jest efektem kontaktów międzyosobniczych w grupach hominidów,
które wymagały nie tylko przekazywania sobie wiadomości o zasobach i zagrożeniach, ale
także umiejętności rozpoznawania i przewidywania nastrojów i zamiarów członków da-
nej grupy, a więc – mówiąc inaczej – zdolności manipulowania innymi w celu uniknięcia
zagrożenia lub przechytrzenia ich w wyścigu do zasobów (żywności i seksu). Jak zauważy-
li to już i przekonująco opisali John Krebs i Richard Dawkins19, manipulowanie otocze-
niem, tworzenie iluzji i mylących przeciwnika sygnałów jako sposób przetrwania prakty-
kowane jest w całej przyrodzie ożywionej. Poczynając od udających trujące roślin, przez
odstraszające barwy ochronne niegroźnych owadów, po kameleony i... całkiem już inteli-
gentnie kłamiące szympansy, które wydając okrzyki ostrzegawcze wprawiają stado w stan
paniki, co pozwala im wtedy bezkarnie dobrać się do zdobytego wcześniej przez inne
osobniki pożywienia, w obronie przed zagrożeniem, dla zdobycia pożywienia, terytorium
i partnera zarówno rośliny, jak zwierzęta wypracowały w toku ewolucji cały szereg subtel-
nych strategii maskujących i „wyprowadzających przeciwnika w pole”. Pod tym wzglę-
dem, zdaniem „makiawelistów”, gatunek ludzki niczym tutaj się nie różni od swoich braci
mniejszych; mało tego, przez tysiąclecia doskonalił te istotne dla przetrwania umiejętno-
ści, dodatkowo wykorzystując z tego właśnie powodu rozwinięty język, który miał służyć
nie tyle przekazywaniu informacji, co ich ukrywaniu, oszukiwaniu, manipulowaniu i prze-
chytrzaniu innych, albowiem, jak wykazuje cała biologia ewolucyjna, istnieją poważne
ewolucyjne powody, by kłamać20.
     Makiaweliczna teoria inteligencji, szczególnie w interpretacji Pinkera i Blooma, za-
kłada również, że stały kontakt osobników o podobnych możliwościach intelektualnych i
tym samym obszarze penetracji środowiska napędza ich zdolności poznawcze zgodnie z
koncepcją Czerwonej Królowej, iż trzeba biec bardzo szybko, aby pozostawać na ewolu-
cyjnie odpowiednim (tym samym) miejscu, ponieważ inni biegną równie szybko. Inteli-
gencja jako adaptacja poznawcza napędza więc... inteligencję, język napędza więc... ję-
zyk. Wymusza konieczność wypracowania zdolności i strategii zdobywania jak najwięk-
szej liczby informacji i manipulowania tą informacją, zdolności oceny uczciwości interak-
cji, a wreszcie właśnie umiejętności tworzenia iluzji i wykorzystywania oszustw.
               Wywodzące się głównie z obszaru psychologii ewolucyjnej badania Henry Plot-
kina, Ledy Cosmides, Stevena Pinkera, Roberta Triversa, Johna Tooby i innych wyraź-
nie dowodzą, że zdolności takie stanowią podstawę i powszechnik naszego społecznego
bytowania. Równocześnie, co interesujące, tłumaczą one nieustającą potrzebę i popu-
larność wszelkiego rodzaju plotki jako odwiecznej i obejmującej wszystkie rasy i kultu-
ry metody zdobywania informacji o innych, manipulowania innymi, budowania wspól-
noty i więzi poprzez plotkę oraz  tworzenia opowieści o sobie samych jako strategii
kreowania pozycji i roli.

   19 Zob. R. Dawkins, J.Krebs, Animal Signals: Information or Manipulation?, w: Behavioral Ecology, pod red. J. Krebs, N.
Davies, Oxford 1978
   20 Wygląda na to, że dziecięce kłamstwa i konfabulacje, prawdziwa zmora borykających się z wychowaniem rodziców, to
bardzo skuteczna i ewolucyjnie poprawna droga ku ich późniejszemu pomyślnemu funkcjonowaniu w świecie dorosłych.
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Plotki są ulubionym zajęciem we wszystkich ludzkich społecznościach, ponieważ wiedza jest
siłą. Wiedza, kto potrzebuje przysługi i kto może jej dostarczyć, komu można ufać, a kto jest kłamcą,
kto jest dostępny (lub wkrótce będzie dostępny), a kto jest pod ochroną zazdrosnego małżonka czy
rodziny – to wszystko daje oczywiste korzyści strategiczne w grze życia21

argumentuje Pinker, powołując się na teorię Robina Dunbara22, według którego ludzkie
plotkowanie przejęło rolę wzajemnego iskania się wśród naczelnych. Zdaniem Dunbara,
człowiek biologicznie przystosowany jest do życia w grupie liczącej około 150 osobników.
Gdybyśmy chcieli podtrzymywać życie towarzyskie według małpiego obyczaju, nigdy –
jako gatunkowi – nie starczyłoby nam czasu na inne zajęcia (takie, jak  wynalazek koła,
lepienie garnków, budowa statków kosmicznych itp.) niż zdobywanie pożywienia i opieka
nad potomstwem. Rozładowująca stres, dająca przyjemność poczucia społecznego wpły-
wu i bezpieczeństwa oraz bycia „na bieżąco” plotka w funkcji „społecznej pieszczoty”
spełnia się bardzo dobrze, działając przy tym także na odległość, bez czasochłonnego
kontaktu osobniczego, typowego dla małpich stad. I, dodatkowo, stymuluje nasze umysły
do kombinacji, projektowania, scalania informacji, wyciągania wniosków i budowy wła-
snych opowieści. Pierwsze składne użycie mowy, wynika stąd, musiało być jakimś plotko-
podobnym wyrazem emocji wobec interlokutora („O, jak ładnie dziś wyglądasz w tym
naszyjniku z kości renifera”) lub opowieścią o pełnej jagód polanie i może... o czyhają-
cych tam potworach?

Uznanie plotkowania za społeczny odpowiednik iskania się zwierząt,  w prze-
świadczeniu zwolenników makiawelizmu, doskonale oddaje słuszność założeń o roz-
woju języka jako adaptacyjnego instrumentu zdobywania i wykorzystywania informacji
o innych oraz zacieśniania kontaktu międzyosobniczego. Zgodnie z tą koncepcją trud-
no też dziwić się objawianemu od tysiącleci upodobaniu naszego gatunku do wyjaśnia-
jących, ostrzegających, poruszających, intrygujących opowieści, prowokujących kolejne
opowieści i rozwój mowy – najdoskonalszego narzędzia do ich przekazywania i rozpo-
wszechniania. Jako adaptacja poznawcza opowieść (w tym i fikcja) – zastrzegają „ma-
kiaweliści” - musi być jednak oddzielana od adaptacyjnej presji zdobywania informacji
sterowanej przez dobór naturalny, a leżącej u źródeł narodzin języka. Przyjemność fik-
cji to produkt wtórny, to przyjemność bezpiecznej symulacji życia, którą delektujemy
się jak urodzinowym tortem, stworzonym do łechtania wrażliwych punktów przynaj-
mniej sześciu naszych umysłowych zdolności23 – dowodzi Pinker. Z jego rozważań wnio-
skować można, że wraz z upływem wieków staliśmy się jakimiś „narracyjnymi łakom-
czuchami”, uzależnionymi od przyjemności pochłaniania opowieści już dla samej opo-
wieści, a nie tylko dla przetrwania. Tworzymy i przeżywamy w myślach/słowach fikcyjne
scenariusze, wykorzystując kombinatoryczne, kompozycyjne i składniowe zdolności
naszych umysłów i  rozwijamy je, ćwicząc w ten sposób inteligencję. Jednocześnie jed-
nak rozsmakowujemy się w na różne sposoby układanych opowieściach, dając się unieść
przyjemności bezpiecznego uczestnictwa w ekscytujących wydarzeniach bez realnych,
życiowych konsekwencji.

W dzieciństwie też nie tylko z prawdziwym upodobaniem zmyślamy, ale z równie
wielkim słuchamy cudzych zmyśleń, tyle że nazywane są one bajkami. Na ich wzór two-
rzymy własne, wypowiadane, bądź tylko znarratywizowane, i zamknięte w naszych umy-
słach opowieści, utrwalając w ten sposób określone połączenia synaptyczne w naszych
   21 S. Pinker, Jak działa umysł... op. cit., s. 583
   22 Zob. R. Dunbar, Grooming, Gosip and the Evolution of Language, Faber&Faber, London 1996
   23 S. Pinker, Jak działa umysł, op. cit. s. 577



mózgach i właściwe dla danej społeczności „synapsy kulturowe”.  Przygotowujemy się do
rozpoznawania i budowania fikcji, co jest chyba nawet ważniejsze niż czerpanie z opowie-
ści wiedzy o świecie i budowanie poprzez nie eksperymentalnych modeli „a gdyby...” przy
użyciu reguł, jakie z tych opowieści czerpiemy. Wykorzystujemy te reguły do nawigacji
własnymi myślami i myślami innych ludzi, doskonalimy zdolność konfabulacji, czerpiąc z
rezerwuaru kulturowej i osobniczej pamięci. To opowieści właśnie umożliwiają człowie-
kowi (powiedzmy, większości ludzi) ominięcie listy laureatów Nagrody Darwina24 i, mimo
wszystkich potknięć, skuteczną penetrację zamieszkiwanego świata, a nawet wszystkich
możliwych światów. Są one mapami przestrzeni fazowej naszego istnienia25, jak obrazo-
wo i celnie ujmują ich istotę  Ian Stewart i Jack Cohen, akceptujący po części koncepcję
makiaweliczną zwolennicy teorii chaosu w nauce o ewolucji.

Opowieści, wszystko jedno, czy używają słów, obrazów, dźwięków, czy wszystkich
tych nośników łącznie, to historyjki (by odróżnić je od Historii, która w gruncie rzeczy jest
także opowieścią) na tyle, jak każdy model, upraszczające n-możliwości przestrzeni fazo-
wej naszego gatunkowego i prywatnego istnienia, by nowa jakość nie zastała nas w tej
przestrzeni nieprzygotowanymi, byśmy byli w posiadaniu (posiadając i będąc jednocze-
śnie posiadanymi) mentalnej matrycy umożliwiającej mapowanie otwartego terytorium
naszego biologicznego i społecznego życia. To stały i stary, ewolucyjnie sprawdzony spo-
sób ustalania współrzędnych, wychwytywania reguł w tym, „co będzie”, podług podobień-
stwa z tym, co „już było”, to – mówiąc językiem znanym humanistyce – podstawowe spo-
soby ustalania punktu przecięcia synchronii z diachronią  (przy maksymalnym poszerze-
niu zakresu tych pojęć).

Nieco inaczej jednak ten „związek pieśni z małpami” (i mową w ogóle) wyjaśnia druga
ze wspomnianych teorii. W przekonaniu zresztą wielu jej zwolenników jest to teoria konku-
rencyjna, bo lepiej niż makiaweliczna wyjaśniająca takie przejawy aktywności werbalnej czło-
wieka, jak osobnicza kreatywność, dowcip i poczucie humoru, a zwłaszcza ozdobność stylu
wypowiedzi i estetyczne bogactwo form, właściwie zbędne z punktu widzenia adaptacji po-
znawczej, przy której obstaje adaptacjonistycznie zorientowana biologia (i psychologia).

Idzie tu, oczywiście, o teorię doboru płciowego i wywiedzioną z niej koncepcję
mating mind  amerykańskiego psychologa ewolucyjnego Geoffreya Millera. Zakłada ona,
iż kora nowa u hominoidów, a więc ta część naszego mózgu, która odpowiedzialna jest za
rozwój ludzkiego symbolizmu i inteligencji, rozwinęła się nie w efekcie doboru natural-
nego (a ściślej – adaptacyjnej presji poznawczej wynikającej z tegoż doboru), ale doboru
płciowego, selekcjonującego partnerów pod względem atrakcyjności w stymulowaniu i
zabawianiu (skupianiu uwagi) podczas godów. Prowokująco dla akademickiego ewolu-

   24 Nagroda Darwina została wymyślona przez Wendy Northcutt, biologa molekularnego z Uniwersytetu Berkeley. Jest
efektem nieco żartobliwego potraktowania teorii ewolucji z jej fundamentalną zasadą selekcji naturalnej (tzw. przetrwa-
nia najlepiej dostosowanego). Przyznaje się ją pośmiertnie wszystkim, którzy eliminują siebie z puli genów w nadzwyczaj
głupi sposób, a zatem ich działanie sprzyja przetrwaniu gatunku ludzkiego, gdyż teraz liczy on o jednego idiotę mniej.
Efekty prac Komitetu przyznającego Nagrodę zgodnie z ustalonym regulaminem konkursu, zakładającym iż: 1) Kandydat
musi usunąć swoje geny z puli genów ludzkości, 2) Kandydat musi wykazać zdumiewający brak rozsądku, 3) Kandydat
musi sam spowodować swoją śmierć, 4) Kandydat musi wykazywać władzę sądzenia, 5) Zdarzenie musi być potwierdzone
– zostały przedstawione w kolejnych, trzech już tomach, mieszczących opisy osiągnięć najwybitniejszych laureatów Nagro-
dy. Książki Wendy Northcutt przekroczyły nakład miliona egzemplarzy i ukazały się w dwudziestu dwóch krajach, jak
twierdzi ich polski wydawca – Wydawnictwo W.A.B. Są pouczającymi opowieściami o ludzkiej głupocie i braku wyobraźni,
które prowokują kolejne opowieści istotne dla przetrwania gatunku. Zob. W. Northcutt, Nagrody Darwina. Ewolucja w
działaniu, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2005
   25 I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2003, s. 302
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cjonizmu, umysł ludzki uznaje ona nie za neuronowy komputer usprawniający przetrwa-
nie najlepiej przystosowanych (dobór naturalny – Pinker), ale za ozdobę seksualną nasze-
go gatunku, wytworzoną w efekcie długotrwałego procesu konkurowania o rozmnażanie
(dobór płciowy). Mało tego,  przyjmuje również, że:

Ewolucja człowieka, podobnie jak przemysł rozrywkowy, podąża za obiecującymi kierunkami
stymulacji, które mogą przynieść twórcom nagrody. Dobór płciowy bada tę przestrzeń wszystkich moż-
liwych bodźców, sięgając do mózgu odbiorcy i ustalając, co wywołuje pozytywną reakcję. Ewolucja
seksualna podróżuje w przestrzeni mózgowej każdego gatunku w poszukiwaniu wspólnych przyjemno-
ści i zysku rozrodczego26 .

To marketingowe nastawienie na zdobywanie zysków genetycznych i powielanie
swojego genotypu dzięki schlebianiu gustom płci przeciwnej, zdaniem Millera, trafniej i
pełniej tłumaczy istnienie ludzkich zdolności umysłowych i ich olbrzymią różnorodność
niźli podejście makiaweliczne. Nie dlatego więc „puszymy się”, prowadzimy błyskotliwe
rozmowy, malujemy obrazy i śpiewamy canzony, że makiawelicznie chcemy oszukać i
wykorzystać przeciwnika, ale dlatego, że dobór płciowy, niekiedy wręcz utrudniając gene-
tyczne przetrwanie poszczególnym osobnikom27, preferuje takie spośród nich, które swy-
mi talentami potrafią nas stymulować i zabawiać, przykuwając na dłużej naszą uwagę.
Preferowanie poczucia humoru, elokwencji, inteligencji, kreatywności oraz seksualne i
społeczne sukcesy ludzi przejawiających takie cechy to, podług Millera, najlepszy dowód
istnienia tak ukierunkowanej selekcji.
      Dobór płciowy został oczywiście  dostrzeżony i uwzględniony w ewolucji człowieka
znacznie wcześniej, aniżeli skupił na nim swoją uwagę Geoffrey Miller. Jego idea pojawia
się już w dziele Darwina O pochodzeniu człowieka (1871) oraz kolejnym O wyrazie uczuć
u człowieka i zwierząt (1872), ale prawdziwy renesans badań nad tym zjawiskiem, zwłasz-
cza zaś nad jego wpływem na uformowanie się poczucia piękna u zwierząt i narodzin
języka u człowieka, nastąpił dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Koncepcja
„pawiego ogona” jako efektu selekcji płciowej stanęła wtedy w centrum rozważań biolo-
gii ewolucyjnej, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. To za jej pomocą, na przykład,

   26 G. Miller, Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, przeł. M. Koraszewska, Rebis, Poznań
2004, s. 178
   27 Dobór płciowy faworyzuje na przykład osobniki męskie o genitaliach dużych rozmiarów, co, jak wynika z badań nad
płodnością, nie pozostaje w znaczącej korelacji ze zdolnością do produkcji dużej liczby zdrowych plemników, ale pozosta-
je w związku z przyjemnością dostarczaną partnerkom, chętniej wybierającym takie właśnie osobniki. Z tego też względu,
a nie z racji praw doboru naturalnego, wielu mężczyzn stara się osiągnąć ich wymarzony, duży rozmiar, licząc na wyjątkowe
powodzenie u płci przeciwnej. Na liście Nagród Darwina zestawionej przez Wendy Northcutt, znaleźć można sporo przy-
kładów tego rodzaju zabiegów przystosowywania się do reguł doboru płciowego wbrew doborowi naturalnemu. Oto jeden
z nich: Kierownik dyskoteki w Salt Lake City wezwał pogotowie ratunkowe, gdy pewien młody człowiek stracił przytomność na
parkiecie.[...] w szpitalu udało się stwierdzić prawdziwą przyczynę śmierci. Gdy sanitariusze rozebrali zmarłego, okazało się, że
przywiązał sobie w kroczu rolkę monet, by jego ekwipunek wydawał się większy. Niestety, użył cienkiego szpagatu, który odciął
dopływ krwi do nogi. Blokada przepływu krwi, w połączeniu z wysiłkiem fizycznym, spowodowała atak serca... (op.cit. s.273).
   Dobór płciowy faworyzuje również osobniki wyróżniające się agresywnością, odwagą i odporne na ból fizyczny (tzw.
macho), stąd  w cytowanym źródle (i w życiu) roi się od połykaczy mieczy, którzy „dla fantazji” połykają także rozkładane
parasole, usiłują zagryźć drapieżne rybki lub wyciągają z terrariów kobry, po czym je całują. Uznając za słuszną koncepcję
Millera, należałoby przyjąć, że ci wybitni laureaci Nagrody Darwina osiągnęliby równie wielkie powodzenie seksualne,
szepcząc w tańcu swym partnerom czułe i piękne słówka lub zajmująco i dramatycznie opowiadając historyjki o polowa-
niach na jadowite węże. Wydaje się, co pomija w swych rozważaniach Miller, że także i z tych powodów ewolucja wykształ-
ciła inteligencję i zdolności werbalne człowieka. Znacznie mniej ryzykownie, i  z gwarancją na przeżycie oraz seksualny
sukces, jest opowiadać o krwiożerczych piraniach niż zjadać je żywcem. Nie wszyscy jednak w tym samym stopniu cenią
„ozdobny umysł” co „ozdobne ciało”. Dlaczego?



budujący wizję człowieka jako „trzeciego szympansa” Jared Diamond starał się wyjaśnić
nie tylko reprodukcyjne sukcesy altanników – nowogwinejskich i australijskich ptaków,
których poligamiczne samce wielkim nakładem czasu i energii budują dekoracyjne, „pory-
wające” wręcz oczy altanki, aby zwabić ku sobie jak najwięcej samiczek – czy powodzenie
samców pawia dysponujących pięknym, zadbanym, wymuskanym ogonem, ale również
pojawienie się sztuki u człowieka.

Warto jednak zaznaczyć, że pierwotnie rozważania nad doborem płciowym, ro-
zumianym jako konkurowanie osobników w walce o rozmnażanie, biegły w nieco in-
nym kierunku. Skupiały się przede wszystkim na pytaniu o powody jego ewolucyjnego
istnienia, czy w ogóle na kwestii heteropłciowości, która wydatnie ogranicza liczeb-
ność populacji i poniekąd utrudnia rozmnażanie, nie powinna więc przejawiać się tak
powszechnie, jak jest rejestrowana. Ten aspekt doboru płciowego podnosił właśnie
Darwin, akcentując sprzeczność pomiędzy doborem naturalnym a płciowym i dostrze-
gając fakt, iż poddane presji tego ostatniego liczne osobniki czasem tracą szansę na
przetrwanie.

Całe lata poszukiwania wyjaśnień tego fenomenu doprowadziły w końcu do roz-
strzygnięć, uznających dobór płciowy za ewolucyjną strategię selekcjonowania Dobrych
Genów, ewentualnie, wyboru piękna dla sukcesu rozrodczego przyszłego potomstwa, dzie-
dziczącego urodę rodzica28.

Wszystkie stanowiska, bez względu na to, jakby nie interpretowały powodu wyboru
przez samice samców o określonych walorach (czy to poprzez upodobanie dla piękna
jako atutu w rozmnażaniu się spodziewanego potomstwa, czy poprzez uznawanie urody
za wskaźnik Dobrych Genów), przyjmują implicite ukryte założenia o biologicznej celo-
wości piękna oraz zdolności samic do właściwej oceny „pawich oczek”, spiczastych ogo-
nów, cietrzewich toreb powietrznych, kogucich grzebieni czy bogactwa repertuaru słowi-
czych treli. Niektóre z nich, co prawda, mówią także o ślepym naśladownictwie i potędze
mody wśród samic, wpływających wzajemnie na siebie, nie umniejsza to jednak znaczenia
wskaźników (anonsów) w doborze płciowym, ani roli  swoistej „logiki” wyborów dokony-
wanych na ich podstawie.

Te założenia, między innymi, doprowadziły izraelskiego biologa Amotza Zaha-
viego do stworzenia tzw. zasady upośledzeń, zakładającej wzrost cechy upośledzającej,
tj. utrudniającej przetrwanie (np. uniemożliwiającego nieomal latanie i tym samym
ucieczkę przed drapieżnikiem parokrotnie dłuższego niż ciało właściciela ozdobnego
„pióropusza” rajskich ptaków) jako wskaźnika zdolności przetrwania, mimo wynikają-
cych z niej utrudnień. Inaczej mówiąc, zgodnie z tą zasadą, im wyraźniej posiadanie
jakiejś cechy zagraża życiu posiadacza, tym jaśniejszym jest ona sygnałem jego biolo-
gicznej sprawności i tym pewniej będzie ona preferowana przez samicę, poszukującą
najsprawniejszego samca, a więc cecha ta będzie ewoluować tym szybciej, im trudniej
będzie z nią przetrwać. Dodatkowo, im bardziej jest kosztowną, ekscentryczną i rzuca-
jącą się w oczy, tym dobitniejsze świadectwo sprawności stanowi dla dokonujących wy-
boru. Ostentacyjna rozrzutność i marnotrawstwo tym samym uznane zostały przez Za-
haviego za najbardziej wiarygodny biologiczny przejaw (komunikat) możliwości i kon-
dycji przejawiającego je osobnika. Nie upośledzające, a więc nie związane z pochłania-
jącym siły i środki ryzykiem, pozorowane wskaźniki są w przyrodzie łatwo wykrywalną
strategią oszustów.

   28 Różne koncepcje doboru płciowego szerzej  prezentują m.in. : R. Dawkins, Samolubny gen, op. cit.; R. Dawkins, Ślepy
zegarmistrz, op. cit.; M. Ridley, Czerwona Królowa, op. cit., a przede wszystkim M. Andersson, Sexual Selection, Princeton
University Press, 1994, do których odsyłam czytelników bardziej zainteresowanych zagadnieniem.
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Koncepcja Zahaviego zdaje się dobrze tłumaczyć paradoksy ewolucyjnego poja-
wiania się upośledzających życie,  na pozór zbędnych ozdób i innego rodzaju osobniczych
markerów sprawności, których istnienia w żaden sposób nie tłumaczy teoria doboru na-
turalnego. Została też uwzględniona i rozwinięta przez innych biologów, takich jak Ri-
chard Dawkins, czy Alan Grafen, który zbudował dla niej nawet model matematyczny i
genetyczny, udowadniając jej prawdziwość, czyli możliwość poprawnego funkcjonowania
ewolucyjnie stabilnego systemu opartego na zasadzie Zahaviego. Jak słusznie już w 1976
roku  podejrzewał Dawkins, koncepcja ta w znaczący sposób odmieniła myślenie na te-
mat sygnalizacji u zwierząt i międzyosobniczych relacji zachodzących nie tylko między
płciami. Wydaje się także, że może ona stanowić podwaliny nowej, biologicznej teorii
komunikacji, czekającej na razie na swego teoretyka.

Podobnie jak wszystkie wcześniejsze teorie doboru płciowego, eksponuje ona rolę
wyborów seksualnych jako precyzyjnego genetycznego sita, potwierdzając jednocześnie,
niechętnie akceptowane przez klasycznych ewolucjonistów, przekonanie o ewolucyjnej
roli zalotów i przewrotnej logice rozdzielnopłciowości, zgodnie z którą istotne i uznawa-
ne za wyróżniające własności gatunkowe Homo sapiens s. (inteligencja, twórczość, mowa)
musiałyby zostać uznane za efekt działania selekcyjnej siły wyborów seksualnych naszych
przodków. Zarówno to, jak i paradoksalność rozstrzygnięć Zahaviego, nie zjednywała
mu przez dłuższy czas zbyt wielu zwolenników.

Tym jednak, co zwraca uwagę w jego rozważaniach nad funkcjonowaniem dobo-
ru płciowego, jest zwłaszcza przejście od pytania o przyczyny do pytania o efekty, skutki
działania tego doboru. Podczas gdy jeszcze w 1973 roku Leight Van Valen, a wcześniej
D. Hamilton, pytając o przyczyny, tworzy teorię swoistego wyścigu zbrojeń, przebiegają-
cego podług praw Czerwonej Królowej i dowodzi istnienia doboru płciowego jako wspól-
nej całemu światu przyrody ożywionej strategii obrony przed pasożytami, które tracą
znaczną część swoich szans w rozrodczym wyścigu za sprawą polimorficzności i genetycz-
nej zmienności swych nosicieli, gwarantowanej przez mieszankę stale wymienianych ge-
notypów „po mieczu” i „po kądzieli”, to już w 1975 roku Zahavi, traktując poważnie
teorię wskaźników Ronalda Fishera (1915), skupia się raczej na genetycznych i pozage-
netycznych skutkach istnienia seksualnej sprawności (fitness), otwierając tym samym drogę
wspomnianej, biologicznej teorii mowy oraz prowokacyjnej teorii Geofrey’a Millera, po-
szukującego wyjaśnień dla ludzkiej odrębności, różnorodności i indywidualnej odmien-
ności w prawach doboru płciowego, „żądającego” widocznych upośledzeń.

Zgodnie z zasadniczą tezą Millera, ludzki mózg jest najbardziej widocznym i kosz-
townym upośledzeniem, jakim dysponujemy w porównaniu z innymi zwierzętami i jako
takie mogło ono wyewoluować tylko na skutek działania doboru płciowego, podobnie jak
ogon pawia czy skrzydła motyla.

Dobór płciowy stworzył nam marnotrawne, jeśli nie zgoła zmarnowane, mózgi: przekształcił
małe, skuteczne małpie mózgi w wielkie, pochłaniające energię upośledzenie, które może sobie po-
zwolić na takie luksusy jak konwersacja, muzyka i sztuka. Te zachowania zdają się służyć do przekazy-
wania użytecznych informacji z jednego umysłu do drugiego. Z biologicznego punktu widzenia jednak
mogą oznaczać jedynie informację o naszej sprawności...29.

– twierdzi Miller, odchodząc od praktykowanej przez psychologię ewolucyjną „inżynie-
rii odwrotnej” i tradycji postrzegania mózgu jako funkcjonalnego urządzenia skutecz-
nie wspomagającego przetrwanie gatunku, a przeto preferowanego przez dobór natu-

   29 G. Miller, Umysł w zalotach... op. cit. s..154



ralny. W istocie, brak wielkiego mózgu nie przeszkodził bakteriom, owadom, czy pta-
kom w pomyślnym przetrwaniu i zasiedlaniu znacznych obszarów naszego globu, na
którym w walce o zdobywanie nowych zasobów elokwencja, poczucie humoru, fanta-
zjowanie, muzykowanie czy pisanie wierszy jest – z tego punktu widzenia – mało przy-
datną adaptacją. W porównaniu ze zdolnościami adaptacyjnymi na przykład insektów,
poświęcanie tak wiele energii (40% glukozy we krwi, 2% wagi ciała, 15% wdychanego
tlenu) na sprawną pracę mózgu tworzącego fikcje literackie, muzyczne kompozycje, czy
teorie naukowe jest faktycznie ostentacyjnym marnotrawstwem. Zdaniem Millera do-
brze wyjaśnia je tylko teoria wskaźników sprawności połączona z koncepcją preferencji
seksualnych, pełniących w doborze płciowym tę samą funkcję, co środowisko fizyczne w
doborze naturalnym i koncepcja „procesów nie kontrolowanych”, za którymi zdaje się
skrywać teoria układów nieliniowych i wyłaniających się nowych jakości, w mating mind
jednak nie przywoływana.

W przekonaniu Millera, a wydaje się ono być znaczącym przekonaniem w teorii
ewolucyjnej, nigdy dotąd tak wyraźnie i bez zastrzeżeń przez nią nie artykułowanym, każ-
dy gatunek może dowolnie używać płciowo dobranych adaptacji dla każdego niepłciowe-
go celu, jaki zdoła wynaleźć30, dlatego nie powinniśmy się dziwić swobodzie i różnorod-
ności stosowalności najzwyklejszych adaptacji płciowych do najniezwyklejszych celów, o
ile okazują się one przydatne w rozmnażaniu i przetrwaniu. Błyskotliwość, elokwencja,
umiejętność tworzenia fascynujących opowieści i jeszcze bardziej ekscytujących plotek,
prowadzenie interesujących dialogów, to czysto ludzka adaptacja, rozwinięta w wyniku
działania presji doboru płciowego u gatunku Homo sapiens s., stawiającego psychikę kon-
sumenta w centrum ukierunkowanych na zysk działań reprodukcyjnych. Określana jest
przez ewolucyjny sens zalotów, które u człowieka przyjęły postać niezwykle rozbudowaną
i bardzo odległą od bezpośredniego celu – kopulacji i rozrodu. To skuteczna postać auto-
reklamy i inteligentny, bo z inteligencji wynikający, sposób „sprzedaży” swoich genów w
atrakcyjnym opakowaniu, którego nie chcemy się pozbyć, mimo „zużycia” zawartości.
Jako najbardziej twórcza siła w ewolucji, dobór płciowy, w teorii Millera, dostarczając
motywacji, pobudza innowacje, które są analogonem genetycznych mutacji w skali ma-
kro; dostarcza stymulujących przyjemności i jednocześnie stymuluje przyjemność obco-
wania z inteligentnym, wzniosłym, dobrym, dowcipnym, zabawnym, kreacyjnym, intere-
sującym, bogatym w wyobraźnię, a przeto i seksualnie ponętnym osobnikiem. Jego płeć
przestaje mieć znaczenie.

W myśl tej koncepcji przyjąć więc można, że wytworzone w trakcie – powiedzmy –
miliona lat seksualnych badań rynkowych nasze zdolności  umysłowe, jak pawi ogon, gwa-
rantują nam reprodukcyjny sukces i potomstwo dziedziczące połowę naszych genów oraz
adaptacyjne upodobania do ozdobnego umysłu31. Plotkując ze znajomymi pokazujemy
swój status i objawiamy społeczną inteligencję, rozkładajac uwodzicielski wachlarz swego
„werbalnego upierzenia” na co dzień; plotkując publicznie, na różnorakich forach, wy-
głaszając przemówienia, wykłady, kazania, tworząc sonety, powieści, przyśpiewki lub na-

   30 Ibidem, s. 196
   31 Wypada żałować, że tworząc swą teorię „ozdobnego umysłu” i odwołując się do badań preferencji i wyborów seksual-
nych współczesnych Amerykanek, G. Miller  pominął dane statystyczne tyczące przyrostu naturalnego w krajach tzw.
trzeciego świata oraz procent dzietności, charakterystyczny na przykład dla tzw. środowisk patologicznych, gdzie „skutecz-
ność reprodukcyjna” zdaje się nie mieć związku z  rozwojem ozdobności umysłu,  umiejętności uwodzenia, dowcipem i
talentami werbalnymi. Nie podważa to do końca teorii Millera, ale stawia jednak pod znakiem zapytania  jego, rzec by
można, elitarne wyobrażenia o funkcji zdolności umysłowych, co, niewątpliwie, zarzucą mu już wkrótce biologowie ewolu-
cyjni, znacznie lepiej przygotowani do szczegółowej oceny teorii biologicznych niż autorka tej pracy.
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wet tylko recytując z talentem cudze słowa zyskujemy to samo, fascynując dodatkowo
formą, na którą nie każdego stać.

Teorię „ozdobnego umysłu” – pawiego ogona ludzkości – można by w zasadzie
uznać za teorię dobrze zainwestowanych biologicznych nakładów, od których, jako ludz-
kość, otrzymujemy nieoczekiwane dywidendy w postaci kultury. Wynika z niej bowiem,
że wszystko to, co zwykliśmy przyjmować za zdobycze i dobra kultury, od naskalnych
malowideł Lascaux po dzieła Szekspira i mikroprocesory to efekt selekcjonowanych przez
dobór płciowy upośledzeń, podlegających ukrytym prawom seksualnego rynku. Nasz ga-
tunek jednak, inaczej niż pozostałe, odkrył pozaseksualny pożytek z istnienia tych upo-
śledzeń, co stało się za sprawą adaptacyjnych funkcji języka, który wyewoluował, co praw-
da, jako szczególne narzędzie seksualnych popisów, ale stał się użyteczny również poza
doborem płciowym, w przekazie informacji między krewnymi i podtrzymywaniu kontak-
tów sprzyjających budowie i przetrwaniu więzi oraz ustalaniu społecznych hierarchii. Sa-
molubne geny czerpały ukrytą korzyść z aktu mówienia, dlatego poszczególne osobniki
rozwijały tę umiejętność, rywalizując między sobą i nakręcając spiralę sprzężeń zwrot-
nych. Mówienie przynosi większe ewolucyjne korzyści niż słuchanie32 – dowodzi Miller.
Daje nie tylko seksualną, ale i społeczną przewagę pozycji nad milczącymi, małomówny-
mi, czy też nieporadnie artykułującymi swe emocje i myśli.

Język wystawia umysły na pokaz publiczny, gdzie po raz pierwszy w historii ewolucji mecha-
nizm wyboru seksualnego mógł je wyraźnie widzieć33.

Trudno odmówić celności temu spostrzeżeniu, jeśli nawet nie do końca przekonuje
nas teoria narracji jako gatunkowego (i osobniczego) fenotypu rozszerzonego wytworzo-
nego drogą doboru płciowego i stojąca za nią teoria umysłu – wielofunkcyjnej ozdoby
seksualnej. Mówienie o sobie (opowieści biograficzne), mówienie o innych (plotki), snu-
cie opowieści, jak też podawanie, przekazywanie i przyswajanie informacji o świecie, to
jednak, faktycznie, najpowszechniejsza i procentowo najwyższa forma aktywności, jaką
przejawiają  ludzie.

Siłę inteligencji werbalnej i werbalnych zalotów wykazuje Miller odwołując się do
dwóch postaci literackich, funkcjonujących jego zdaniem jako najbardziej spektakularne
i artystycznie perfekcyjne symbole uwodzicielskiej mocy słowa. To, oczywiście, Cyrano de
Bergerac i Szecherezada – baśniowa nałożnica sułtańska, która ocaliła swe życie, przez
tysiąc i jedną noc opowiadając  kochankowi (stosującemu, nota bene, drastyczną i orygi-
nalną strategię eliminacji konkurencji seksualnej poprzez fizyczną likwidację swoich ko-
lejnych partnerek, a nie – biologicznie i kulturowo przyjętą – likwidację rywali!) frapujące
historie. Cyrano i Szecherezada przełożyli charakterystyczną dla naszego gatunku płciową
preferencję do upośledzeń werbalnych na swój osobisty sukces, który zapewnił im nie
tylko osiągnięcie upragnionego celu w świecie (przedstawionym), ale nawet nieśmiertel-
ność poza tym światem.

Postać i narracyjny talent Szecherezady wskazuje dodatkowo na specyfikę ludz-
kich zalotów, które – inaczej niż w świecie zwierząt – są u nas wzajemne i od obu płci
wymagają tyleż umiejętności interesującej autoprezentacji, co i umiejętności oceny ta-
kich popisów.

W teorii Millera właśnie ta konieczność oceny przywiodła nas jako gatunek do
swoistego stanu równowagi pomiędzy fikcją a rzeczywistością, zbudowała bowiem język
zakotwiczony w obiektywnej rzeczywistości, mowę komunikującą nie tylko sprawność ję-
   32 Ibidem, s. 391
   33 Ibidem, s. 398



zykową (stopień upośledzenia) mówiącego, ale także stan jego umysłu (wiedzy, inteligen-
cji), rozpoznawalny poprzez  referencyjność podawanych przez niego informacji o świe-
cie. Stworzyliśmy język zdający sprawę z faktów, aby zaświadczał on o zdrowiu naszych
umysłów! – sugeruje więc Miller, przyjmując implicite, że odróżnienie fikcji od prawdy
przebiega właśnie na poziomie językowym, podczas gdy, jak nam wiadomo, językowo są
one potencjalnie jednakowe.

Wnioskować można w związku z tym, że za najlepsze powinny być uznawane opo-
wieści  zarówno piękne, jak i mądre, scalające werbalne upośledzenie ich autora z wiedzą,
dającą słuchaczom przyjemność, ale i poznawcze korzyści. Wynika stąd także, iż społecz-
ny i seksualny sukces będzie po stronie tych, którzy prezentują innym swój „ozdobny
umysł” nie tylko jako sprawny oralnie, ale również przenikliwy, błyskotliwy, twórczy i
rozumny. Najlepiej zaś, dowodzi Miller, aby prezentowali go poprzez zaskakujące nowo-
ści, które przykuwają uwagę i zapobiegają nudzie.

Aczkolwiek poszukiwanie nowości, jak twierdził już Darwin, jest ewolucyjną stra-
tegią doboru płciowego właściwą wszystkim rozmnażającym się płciowo gatunkom, to
jednak twierdzenie, że ludzka kreatywność wyewoluowała w drodze doboru płciowego
jako mechanizm zapobiegający nudzie34 wydaje się jednym z kilku nadmiernych uprosz-
czeń w teorii mating mind. Jest nie tylko przejawem mylnego utożsamienia całej kultu-
ry z kulturą masową i rozrywką, ale i podaniem w wątpliwość szeregu koncepcji episte-
mologii ewolucyjnej (Campbell, Popper), psychologii ewolucyjnej (zwłaszcza Pinker i
Bloom) oraz ewolucyjnej biologii, dowodzącej informacjożerności jako podstawy ewo-
lucji życia w ogóle (J. Maynard Smith, Eors Szathmary). Biologiczne upodobanie na-
szych mózgów do nowości (neofilia), wciąż wyszukujących atrakcyjnych rozwiązań, nie-
wątpliwie może napędzać zmienność godowych popisów, jak chce Miller. I, oczywiście,
wyewoluowanie kreatywności jako adaptacji płciowej, zabezpieczającej długotrwałe
utrzymanie zainteresowania partnera, nie oznacza, iż nie może być ona używana poza
zalotami, zgodnie zresztą z przedstawionym wyżej założeniem badacza o stosowalności
adaptacji płciowych. Jednak Miller, uznając, iż stanowi ona motor wszelkiej kreatyw-
ności i inwencji twórczej, jest więc jednocześnie podstawą wszystkich dziedzin sztuki i
nauki, je również  wpisuje w aktywność seksualną, twierdząc na przykład, że nauka jest
jedną z najbardziej wyrafinowanych aren ludzkich zalotów, najbardziej złożonej i świa-
domej formy kojarzenia się35.  Dostrzegając (zwłaszcza po Freudzie) pożytek, jaki czer-
pie sfera kreacji – czy też, najogólniej: kultura – z przemożnego działania doboru płcio-
wego, powinniśmy wszakże, idąc tropem rozważań Millera, zapytać także, jaki pożytek
czerpie dobór płciowy z budowania na przykład skutecznych systemów wiedzy o świe-
cie? Czy jest to tylko wzmocnienie funkcji referencyjności języka, wspomagające roz-
poznawanie umysłowego zdrowia jej twórców? Jak, i na jakiej płaszczyźnie, przebiega
wyrafinowane kojarzenie się poprzez naukę?

Potrzeba i przyjemność informacji – od anonsów sprawności seksualnej, nowinek
mody na ogony, pióropusze, ostrogi, przez plotkę, poezję, edukację, reklamę aż po fizykę
kwantową i  patologię uzależnień od Internetu – niewątpliwie nakręca spiralę sprzężeń
zwrotnych, budując przestrzeń, której stany możliwe, zgodnie z koncepcją emergencji

   34 Ibidem, s. 457
   35 Ibidem, s. 471. Amerykańska psychologia ewolucyjna nadal, nawet w swych najnowszych wersjach, buduje się, jak widać
na freudyzmie, czego, rzecz jasna, nie musimy uznawać za jej wadę. Dostrzegać jednak powinniśmy to jej ukierunkowanie,
utrudniające przełamywanie tych schematów poznawczych, których przedmiotem jest właśnie ludzka seksualność, zróżni-
cowanie płciowe i twórczość. Odkrywając  przy okazji darwinizm Freuda, uzmysławia ono potęgę psychoanalitycznej nar-
racji, bez której naukowe myślenie o seksie wciąż „nie może się obejść”
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kultury przedstawioną przez Stewarta i Cohena, są nie do przewidzenia. Zbudowała już
eksteligencję, stała się również, zgoda, bazą znaczącej jej części, czyli przemysłu rozryw-
kowego i kultury masowej, źródłem miliardowych zysków tych, którzy zdobywają i sprze-
dają informację, a także producentów czegokolwiek, którzy odwołując się do tej powszech-
nej ludzkiej skłonności, budują swoje finansowe imperia poprzez reklamę „nowych” pro-
duktów. Czy jednak daje się w całości wyjaśnić presją doboru płciowego?

Odpowiedzi na pytanie o ludzką kreatywność (także językową) w dyskursie biolo-
gicznym, który poprzez stawianie tego zagadnienia niewątpliwie zacieśnia swoją więź z
humanistyką, bywają różne. Ich „płciowa” millerowsko-freudowska  wersja jest tylko jedną
z możliwych, sytuując się pomiędzy jednoznacznym założeniem memetyki o presji chcą-
cych się powielać memów i naśladownictwie najlepszych naśladowców (Susan Blackmo-
re) a makiaweliczną koncepcją języka jako adaptacji poznawczej.

Dociekania Millera nad naszym „werbalnym upierzeniem” i kreatywnością pro-
wadzą go zresztą również ku teorii memetycznej, z którą polemizuje, argumentując, iż to
my  chytrze wykorzystujemy memy dla budowania swego prestiżu i atrakcyjności seksual-
nej, a   n i e   t y l k o   o n e   wykorzystują nas jako memowe maszyny. Choć nie eksponuje
tego w swojej teorii, traktując memetykę raczej marginalnie36, to jednak, zauważmy, pro-
wokuje kilka istotnych dla memetyki wniosków, rzucających nowe światło na genezę ide-
osfery oraz selekcyjne mechanizmy doboru memów.

U podstaw jej genezy sytuuje, jak powiedziano, dobór płciowy – ewolucyjnie ważny
powód, by mówić, snuć tysiąc i jedną opowieść. Zatem nie czynimy tego dlatego, że zmu-
szają nas chcące się powielić memy, jak chce większość memetyków, ale po to, aby anon-
sować swoją sprawność. Daje nam ona przewagę nie tylko seksualną, ale i społeczną,
toteż inni powielają nasze zachowania jako skuteczne i warte energetycznych nakładów.
Preferujący wszelkie formy wystawiania umysłu „na pokaz publiczny” oraz różne strate-
gie przykuwania uwagi dobór płciowy – wynika stąd – napędza replikację memów oraz
określa warunki ich konkurencyjności na wielkiej arenie współzawodnictwa o rozmnaża-
nie ludzi, a nie idei. Te ostatnie mnożą się przy sposobności – oto wniosek, ku któremu,
naszym zdaniem,  zmierza Miller.

Powstawanie skupiających zainteresowanie, zabijających nudę, szerzących się spraw-
niej niż inne, płodnych i powszechnych memów (np. sztuka – malarstwo, literatura, muzy-
ka), zgodnie z tą teorią, byłoby więc efektem jakiegoś wtórnego (bo zbudowanego na
pierwotnym tu doborze płciowym) rozszerzonego instynktu estetycznego oraz instynk-
tową podatnością na wpływ takich memów. To nawet lepiej niż koncepcja „epidemiczna”
wydaje się tłumaczyć naśladownictwo memetyczne (zaraźliwe mody na slogany, melodie,
stroje, style mieszkania, sposoby spędzania czasu wolnego, lektury, samochody, gwiazdy
estrady itd.) jako przejaw ulegania temu instynktowi oraz urokowi ozdób i osobników
ostentacyjnie nimi dysponujących. Buduje więc nowe, „matingowe” wyjaśnienie powszech-
ności, długowieczności i płodności niektórych mempleksów, wygrywających wyścig do nisz
naszych umysłów poddanych presji rywalizacji w „zawodach na ozdobność”.

Schematycznie przedstawione tu koncepcje zależności języka od praw biologicznej
ewolucji człowieka stanowią istotny kontekst dla memetycznej genezy mowy, ujawniając
istnienie innych jeszcze niż drugi replikator sił, mogących pretendować do roli sprawców
powstania tak niezwykłego wynalazku, jakim jest werbalny sposób porozumiewania się.

   36 Nieco szerzej wypowiada się na jej temat w rozmowie z Johnem Brockmanem, dostępnej w witrynie Edge (www.ed-
ge.org) – internetowej stronie Edge Foundation Inc. , założonej w 1988 roku, redagowanej i wydawanej przez  Brock-
mana  jako forum dyskusyjne prezentujące sylwetki i koncepcje najwybitniejszych przedstawicieli „trzeciej kultury”.
Zob. http://www.edge.org/3rd_culture/miller
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Teza memetyki, iż jedynym promotorem mowy był mem, musi przeto ulec osłabieniu, ale
memetyka jako nauka o ewolucji drugiego replikatora nie traci przez to na znaczeniu.
Wskazywane w powyższych koncepcjach upodobanie do plotek i umizgów, stymulowane
korzyścią genetyczną (przetrwanie i rozród) osobników skłonności takie przejawiających,
nie przeczą wadze drugiego replikatora w rozpoznawaniu procesów budowania się języka
od chwili, gdy wyzwolony w katalitycznym procesie naśladownictwa mem „odkrył” mowę
jako doskonale ekonomiczną drogę powielania się i upowszechniania i zaczął wykorzy-
stywać ją dla własnych, samolubnych celów, dla jakich z powodzeniem używał jej równo-
cześnie replikator genetyczny – samolubny gen. Strategie memetycznego przetrwania,
wymuszania powieleń, dodawania, kombinacji i rekombinacji, budowy wspomagających
zapamiętywanie (i utrwalanie) połączeń, tworzenia „gniazd” – wylęgarni memów i ja-
kichś wspólnych loci, a wreszcie specjacji i radiacji memetycznych gatunków muszą być
widoczne i uchwytne w mowie – pierwotnej ścieżce ich ewoluowania. Ich badanie wyma-
ga nie tylko znajomości podstawowych praw ewolucji drugiego replikatora, dobrze już
opisanych przez memetykę, ale także, a może przede wszystkim, studiów nad werbalną
aktywnością człowieka i nad twórczością oralną, których żadna z powyżej przedstawio-
nych koncepcji biologicznych, ze zrozumiałych zresztą względów, dotąd nie podjęła. Nie
oznacza to jednak, iż jesteśmy w tym względzie skazani na niewiedzę. Od stuleci zjawiska
te bada retoryka, od lat 150. przynajmniej – folklorystyka naukowa. Ich warsztat i doko-
nania doskonale mogą służyć rozwijaniu teorii drugiego replikatora, czego dowodzą zwłasz-
cza prace memetycznie zorientowanych filozofów37.

   37 Zob. zwłaszcza: S.R.L. Clark, Minds, Memes and Rhetoric, Inquiry Ne 36/1993, s. 3 – 16; B. C. Clark, Onomatopoeia and
the Power of Naming, www.wdog.com/brian/Scriptorium/ono_naming.htm - 13 k; D. Dennett, The Evolution of Culture,
Oxford University, 1999

DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA. Mowa a strategie...         71

MOWA A STRATEGIE MEMETYCZNEGO PRZETRWANIA. PROLEGOMENA DO
MEMETYCZNYCH STUDIÓW NAD ORALNOŚCIĄ – Streszczenie

Po trzydziestu latach swego rozwoju i sporów nad ontologią memów, zwolennicy tej teorii
przyjmują dzisiaj, że kategoriami kluczowymi dla zrozumienia istoty ewolucji memetycznej i same-
go memu jako jednostki dziedziczności kulturowej są replikacja i naśladownictwo. Zdolność do
replikacji wynika z samej natury memu pojmowanego jako zdolnego do samopowielania się „pa-
kietu informacji” pozagenetycznej, natomiast naśladownictwo postrzegane jest jako droga transfe-
ru tej informacji , odpowiadająca – w pewnym sensie –  transferowi genów z pokoleń macierzystych
do pokoleń potomnych. Nawet przedstawiciele memetyki „epidemiologicznej”, ujmujący memy
jako wirusy umysłu (thought contagion) , zgadzają się, że  transfer wirusowej informacji kulturowej
musi  się na nim w jakiś sposób opierać.  Uznają przy tym, że naśladownictwo właściwe gatunkowi
Homo sapiens s. , mając charakter instynktowy, jest „kopiowaniem produktu” i „kopiowaniem
instrukcji”. W oparciu o ten instynkt – zdaniem większości - wyewoluowała mowa, podstawowy
nośnik memów do czasu wynalezienia pisma i innych wehikułów  ich powielania, zachowywania i
szerzenia się. Stanowisko koewolucjonistów zakłada, że czynnikiem stymulującym rozwój mowy
był dobór naturalny (adaptacja), wspierający się na naśladownictwie umożliwiającym przekaz in-
formacji istotnych dla przetrwania gatunkowego; uznają oni język za przejaw  adaptacji poznaw-
czej (Pinker). Zwolennicy teorii  mating mind optują za presją doboru płciowego (Miller) jako
czynnikiem rozwoju „werbalnego upierzenia” człowieka. Zwolennicy memetyki uznają, że mowa
jest efektem działania presji memetycznej – chcących się replikować memów. Bez względu na osta-
teczne rozstrzygnięcie co do źródeł narodzin mowy, od momentu jej pojawienia się istnieje ścisły



związek mowy z drugim replikatorem. Autorka stawia tezę, iż badanie aktywności oralnej człowie-
ka pozwoli zgłębić mechanizmy replikacyjne i strategie przetrwania memów, które z racji tego
związku muszą być „wpisane” w ludzkie zachowania werbalne. Kieruje to memetykę ku retoryce i
folklorystyce jako naukom o wielowiekowej  tradycji badania tych zachowań. Są one w posiadaniu
warsztatu i wiedzy na temat oralności, jakimi nie dysponuje  ani biologia, ani jej subdyscyplina –
memetyka. Memetyczne studia nad oralnością muszą zostać podjęte przy ich współudziale.

SPEACH  VS. STRATEGIES OF MEMETIC SURVIVAL. PROLEGOMENA TO ME-
METIC STUDIES IN ORALITY – Summary

After thirty years of developing and discussing meme ontology, subscribers to this theory
are of the opinion that the key categories for understanding the nature of memetic evolution and
of meme itself as a unit of cultural succession are replication and imitation. The ability of replica-
tion is in the nature of meme, understood as being able to self-reproduction beyond the genetic
“information packet”, whereas imitation resembles some transfer of information, corresponding –
in a sense -  with the transfer of genes from mother generations to progeny. Even representatives of
“epidemiologic” memetics, who consider memes as thought contagion, agree that the transfer of
contagious cultural information should be supported by this thought in some way.  At the same
time they maintain that the imitation, characteristic for Homo sapiens sapiens, being of an intuiti-
ve nature, is “copying of the product” and “copying of the instruction”. Based on that instinct –
opinion shared by most people – the language evolved and remained the prime carrier of memes
till writing was invented as well as other tools of reproduction, preservation and expansion. Co-
evolutionists assume that it was a natural selection (adaptation), which stimulated the develop-
ment of speech, the said natural selection based on imitation, allowing the transfer of information
crucial for the species survival; they regard language as a symptom of cognitive adaptation (Pin-
ker). Followers of  “mating mind” theory opt for a domination of sex selection (Miller), a factor in
the development of “verbal feathering” of a human being. Supporters of memetics maintain that
speech is an effect of memetic pressure – of memes which want to replicate. Regardless of the final
conclusion as to the origin of speech, since the moment it appeared there has been an intimate link
with another replicator. The author proposes a  thesis that the study of human oral activity will
allow to penetrate a replication mechanism and strategy of survival for memes, which, on account
of such a relationship, should be “written” in the human verbal behaviour. This sends memetics to
rhetoric and folklore, centuries-long, traditional studies of such behaviour, making use of proper
technique and knowledge of the subject of oration, which neither biology nor its subsubject – me-
metics – can make use of. The memetic study of oration should be commenced in co-operation
with these two sciences.
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ANTONINA SZYBOWSKA

O KONTRAFAKTURACH, MISSAE PARODIAE I „WĘDRUJĄCYCH MELODIACH”
W MUZYCE (NIE TYLKO) DAWNEJ

Atakowani przez muzyczne wirusy jesteśmy niemal nieustannie. Oczekując na we-
wnętrzne połączenie telefoniczne słyszymy Dla Elizy Beethovena czy Love me tender Elvisa
Presleya. Kolejne szlagiery „dopadają nas” podczas zakupów, w czasie oglądania filmu
czy załatwiania sprawy w Urzędzie Skarbowym. Wśród dzwonków zamieszczonych w te-
lefonie komórkowym możemy wybrać popularną Wiosnę Vivaldiego1 bądź fragment ba-
letu Jezioro łabędzie Czajkowskiego, a fragment finału IX Symfonii Beethovena jako hymn
Unii Europejskiej zaskakuje nas coraz to nowymi aranżacjami. Już zarażeni, bezbłędnie
identyfikujemy Humoreskę Dworzaka (ważna jest tu sama warstwa muzyczna, tytuł jest
zbędny) z niewątpliwymi zaletami margaryny, „wytatuowanej” tą właśnie melodią pod-
czas niedawnej telewizyjnej kampanii reklamowej, zaś Polonez Pożegnanie ojczyzny Kle-
ofasa Ogińskiego z nostalgią przywołuje studniówkę. No, a czy ślub kościelny zawarty bez
akompaniamentu Marsza weselnego Feliksa Mendelssohna z uwertury do baletu Sen nocy
letniej2 i  Ave Maria Schuberta, bądź Bacha/Gounoda byłby w ogóle ważny?

Dryfując po morzu muzyki narażeni jesteśmy na rozmaite wiatry i prądy morskie, a
instrumenty mające nam pomagać w nawigacji, wirują jak oszalałe. Z jednej strony na
nasz ogląd muzyki nadal niezmiernie silnie wpływa optyka estetyki XIX-wiecznej, wedle
której muzyka to przede wszystkim „historia wielkich nazwisk”, a jednym z podstawo-
wych kryteriów czy wręcz conditio sine qua non znalezienia się w owym panteonie jest
oryginalność i stworzenie nowej jakości. To spojrzenie bardzo jednostronne, fałszujące
muzyczną rzeczywistość3 i przyczyniające się do pogłębiania tej nieszczęsnej rozpadliny,
która oddziela tzw. muzykę „poważną” od tzw. „rozrywkowej”. Z drugiej strony przyzwy-
czailiśmy się do – wcale nie tak znów dawnych – założeń estetycznych, które konstytuują
byt utworu muzycznego w kategoriach opus – dzieła skończonego, zamkniętego, samo-
dzielnego, posiadającego jednego, konkretnego Autora. A przecież sama muzyka zyskuje
status autonomicznej les beaux art, „sztuki pięknej” dopiero w połowie XVIII wieku (kla-
syfikacja Charlesa Batteaux z 1747 roku), kiedy też rozpoczęło się pogłębianie dystansu
wobec publiczności, mającej siedzieć nieruchomo w zsakralizowanych  budowlach, gdzie
skonwencjonalizowane i odarte ze spontaniczności są nawet sposoby okazywania emocji
(bo przecież nie wypada klaskać po zakończeniu pierwszej części symfonii).4

Takie założenia estetyczne nie przystają ani do muzyki dawnej5 ani do muzycznych
zjawisk towarzyszących nam współcześnie. Przez wieki utwory muzyczne, linie melodycz-

   1 A. Vivaldi, Koncert skrzypcowy nr 1 E-dur, cz. 1 Allegro
   2 w wersji znanej z amerykańskich filmów może być ewentualnie zastąpiony  Marszem weselnym z opery Lohengrin Wagnera
   3 Istnieją przecież kraje, w których, mimo iż przez dłuższy czas pozbawione były szerzej znanych kompozytorów, kultura
muzyczna kwitła. Przykładem może być Anglia i Czechy, a z krajów pozaeuropejskich np. Etiopia i Kuba.
   4 muzykę tzw. „klasyczną” widzowie nadal - aby użyć sformułowania C. Dahlhausa – „mierzą wzrokiem”, zdyscyplinowanie
siedząc w salach koncertowych. Por.: C. Dahlhaus, H. Eggebrecht: Co to jest muzyka? tłum. D.Lachowska, PIW, Warszawa, 1992
   5 Za która zwykło się uznawać „artystyczną” (w odróżnieniu do folkloru) muzykę europejską średniowiecza, renesansu i baroku.
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ne bądź całe utwory traktowane były jako „wspólne dobro”, stanowiąc niejako pulę moty-
wów melodycznych, rytmicznych czy, nieco później, harmonicznych, z której obficie czer-
pano bez ograniczeń z powodu „praw autorskich”. Taki status miały i melodie ludowe, i
popularne utwory świeckie, śpiewane podczas dworskich biesiad, tańce, pieśni patrio-
tyczne czy chorał gregoriański. Estetyczne założenie, że jedna melodia/jeden utwór mu-
zyczny winna być na stałe połączona z jednym tekstem wiązało się ściśle z pojawieniem
się treści wyrazowych. W średniowieczu i renesansie teoretyczne podstawy muzyki po-
wiązane były w niezwykle silny sposób z teologią6 i naukami przyrodniczymi, a ona sama
stanowiła przede wszystkim kunsztowną, głęboko intelektualną sztukę kontrapunktu –
wystarczy przypomnieć, że zaliczona była w septem artes liberales do quadrivium jako
n a u k a   zajmująca się liczbami!7

Badaczowi muzyki dawnej sporo problemów przysparza fakt, iż często zamieniano
nazwiska autorów danych utworów. I tak wśród wydawnictw w XVI wieku roi się od falsy-
fikatów. Spowodowane jest to względami ekonomicznymi, tym, że wydawcy woleli mieć
w wydawanych przez siebie zbiorach utwory kompozytorów znanych i popularnych, przy-
ciągających nabywców – co można było osiągnąć przypisując czasem znanym kompozyto-
rom świetne utwory twórców pozbawionych  rozpoznawalnego nazwiska. Z kolei mniej
popularni kompozytorzy z własnej inicjatywy i bez specjalnych obiekcji przypisywali so-
bie utwory największych mistrzów, prawdopodobnie wierząc, że zapewni im to popular-
ność i przyciągnie odbiorców. Powszechna była także praktyka opracowywania znanych
utworów na inny aparat wykonawczy, przy czym zapisywano najczęściej jedynie nazwisko
osoby dokonującej aranżacji (w tabulaturach lutniowych i organowych spotykamy wiele
takich opracowań, przykładem może być opracowanie Date siceram moerentibus Josqu-
ina dokonane przez Mikołaja z Krakowa). Zamieszanie pogłębiała wreszcie praktyka sy-
gnowania utworów jedynie monogramami lub brak jakiegokolwiek podpisu, co dotyczy
zwłaszcza utworów religijnych, które, pisane ku chwale Boga, nie powinny były stawać się
szczeblami ziemskiej kariery; utworów religijnych zatem nie wypadało podpisywać, a świec-
kich – nie było warto.

Zapożyczaniu melodii sprzyjał też fakt, iż muzycy wiele podróżowali. Co ciekawe,
zjawisko to wykorzystywano nierzadko do, można tutaj użyć sformułowania ze świata
sportu,  transferu „zawodników”; magnaci wymieniali członków swoich kapeli, instru-
mentalistów i dyrygentów, czasem tylko do celów „logistycznych” – zorganizowania no-
wej kapeli i wyszkolenia muzyków. Przykładowo, jeden z czołowych kompozytorów póź-
nego renesansu, Orlando di Lasso był Niderlandczykiem pochodzenia walońskiego, wła-
dał czterema językami, podróżował, pisał łacińskie motety i msze, włoskie madrygały,
francuskie chansons i niemieckie pieśni.

Migracje linii melodycznych, ukształtowań rytmicznych, czy nawet całych utwo-
rów stanowiły integralną część praktyki kompozytorskiej, a w pewnych przypadkach
wręcz zasadę kształtowania utworów, tak jak w chorale gregoriańskim, gdzie w istotę
jego komponowania wpisana była praktyka tropowania (podkładania tekstu pod meli-
zmatyczne8 fragmenty melodii), a nawet centonizacji – sklejania fragmentów różnych
śpiewów chorałowych.

   6 N.M. Wildiers: Obraz świata a teologia, przeł. J. Doktór, Warszawa 1985, s. 66-87. Por. też: J. Hani: Symbolika świątyni
chrześcijańskiej. Znak. Kraków 1998.
   7 Na co wyraźnie wskazują definicje Kasjodora: musica est disciplina quae de numeris loquitur, czy Augustyna: Musica est
scientia bene modulandi. Por. E. Fubini: Historia estetyki muzycznej. Musica Iagellonica. Kraków 1997.s. 71 – 79.
   8 Ze śpiewem melizmatycznym mamy do czynienia wówczas, kiedy na jedną sylabę przypada więcej niż jeden dźwięk.
Bywały melizmaty bardzo rozbudowane (np. tzw. wersy allelujatyczne).
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Wydaje się, iż w kontekście dotychczasowych dociekań memetycznych, podejmu-
jących analizy strategii szerzenia się, kopiowania i przeżywalności drugiego replikatora9,
warto tutaj, choćby pokrótce, przedstawić rodzaj praktyki kompozytorskiej w muzyce daw-
nej, przede wszystkim zaś średniowiecznej i renesansowej, wykorzystujący replikację wy-
branych melodii jako jedną z zasad konstrukcyjnych utworów. Ten, stanowiący zasadni-
czy etap ewolucji europejskiej muzyki wielogłosowej proces, pokrótce przedstawię na
przykładzie dwóch gatunków – motetu oraz szczególnego rodzaju mszy – missa parodia.

Motet to forma podstawowa dla rozwoju muzyki wielogłosowej, następująca zaraz
po początkowym etapie praktyki organalnej (czyli dopisywania drugiego głosu do mono-
dycznych śpiewów chorału gregoriańskiego) i discantowej (dopisywania do istniejących
organów głosu trzeciego) Szkoły Nôtre Dame. Pierwotny rodzaj motetu, uzasadniający
jego nazwę (fr. le mot – słowo) oznacza zaopatrywanie melodii melizmatycznej w tekst
słowny, stanowi zatem rodzaj tropu10. Podstawą była melodia chorału gregoriańskiego,
cantus firmus, do której dorabiano w innym głosie tekst tworzący trop do jakieś części
proprium missae, np. graduału, offertorium, benedicamus Domino. Chorał wykonywany
był w tenorze – głosie stanowiącym podstawę konstrukcyjną utworu (łac. teneo – trzy-
mam). To cantus firmus, kręgosłup kompozycji, ale nie jej późniejsza podstawa harmo-
niczna11. Niektóre melodie funkcjonowały jako często wykorzystywane, popularne  teno-
ry. Nierzadko były to melizmatyczne fragmenty większych całości.  Józef Chomiński12

wymienia takie popularne tenory, jak omnes, tamquam, haec dies, latus. Nazwy stanowią
tekst wycinka melodii chorałowej – dla przykładu Omnes  pochodzi z graduału Viderunt
omnes, a latus to zaledwie fragment wyrazu immolatus z Alleluja pascha nostrum immola-
tus est Deus. Często były to wersy allelujatyczne. Tak więc wiele motetów niejako konstru-
owano wokół tych samych melodii, które jednak od Ars antiqua (1230 – 1320) zamiesz-
czane były już nie od początku do końca, lecz jedynie fragmentarycznie, podlegając na
dodatek przetworzeniom rytmicznym (talea i color), więc w zasadzie trudno było usłyszeć
jakieś większe podobieństwo, tym bardziej, że tekst był wówczas nieczytelny. Zresztą czę-
sta była praktyka wykonywania cantus firmus na instrumentach.

Od 2 poł. XIII wieku rezygnowano z tenorów wyłącznie chorałowych i zastępowa-
no je melodiami z repertuaru muzyki świeckiej, np. zapożyczonymi od świeckich chan-
sons. Niektóre canti firmi zdobywały dużą popularność i powtarzały się u różnych kompo-
zytorów (p. aleez regretz). Jeśli chodzi o zastosowaną technikę kompozytorską, nie widać
istotnych różnic w traktowaniu canti firmi religijnych i świeckich.

Wykształcona w motecie zasada oparcia utworu na melodii w tenorze kontynu-
owana była w wielu innych formach, m. in. w późnośredniowiecznej i renesansowej mszy
(mam tu na myśli mszę jako gatunek muzyczny, czyli cykl utworów, na które składa się
ordinarium missae – Kyrie, Gloria, Credo, Santus / Benedictus, Agnus Dei, Ite missa est) i
zmiennym proprium. Komponowano tak całe cykle (missae plenarium), jak i poszczegól-
ne części osobno. Podstawą kompozycji – głosem tenorowym bywał cytowany w nim cho-
rał gregoriański, ale istniał także równoprawny gatunek – missa parodia – msza parodio-
wana. Nazwa jest myląca: nie chodzi tu bynajmniej o element parodii w dzisiejszym zna-
czeniu tego słowa, ale o zasadę konstrukcyjną, kiedy cantus firmus stanowił nie chorał
gregoriański, a utwór świecki. Może wydawać się to dziś zaskakujące, że jeden głos kilku-

   9 Por. np.: S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002
   10 Praktyka tropowania polega na wstawianiu w kanoniczny tekst (melodię) chorału gregoriańskiego, fragmentów innego
tekstu (melodii).
   11 Nazwa „tenor” nie ma tu nic wspólnego ze skalą głosu, z późniejszym podziałem na sopran, alt, tenor i bas.
   12 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska: Wielkie formy muzyczne. PWM, Kraków 1984. Tom 5. S. 13 – 14.
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głosowej mszy śpiewał utwór świecki, ale w renesansie była to forma bardzo popularna i
niemal wszyscy kompozytorzy ją uprawiali. Fakt politekstowości także nie był czymś cał-
kiem nowym, a zrozumiałość śpiewanego tekstu (i tak rozbitego przecież fakturą polifo-
niczną) nie była priorytetem.

Tak więc, kiedy pozostałe głosy zawierały tekst mszy, tenor oparty był na pieśni
religijnej lub świeckiej. Dobrym tego przykładem są  msze kolędowe i wielkanocne m.in.
B. Pękiela, G.G.Gorczyckiego, wcześniej Leopolity, którego Missa Paschalis to przy-
kład na missa carminum – wykorzystuje bowiem melodie kilku pieśni wielkanocnych
(Chrystus Pan zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstan jest, Wstał pan Chrystus, i We-
soły nam dzień dziś nastał). Missae parodiae pisali m.in. Jacques Clement non Papa
(wszystkie msze), Tomasz Crecquillon, Josquin des Pres ze szkoły flamandzkiej (m.in.
msza oparta na chanson L’amie baudichon, czy Una musyque de Buscava – z ludową
melodią baskijską).

Największą popularność jako świeckie cantus firmus zdobyła popularna pieśń l’hom-
me armée . W przedziale od szkoły burgundzkiej (zaliczanej jeszcze do średniowiecza) aż
do twórczości Carissimiego, to jest do XVII wieku13, powstała ogromna ilość tzw. Mszy
l’homme armée. Pochodzenie tej pieśni nie jest jasne; przypisuje się ją Robertowi Morto-
nowi, którego chanson Il sera pour vous conbatu/L’homme armée została napisana około
1463, nie jest jednak wykluczone, że istniała wcześniejsza, anonimowa wersja. Z kolei w
traktacie z 1523 toku Pietro Aron sugeruje, że kompozytorem melodii był Antoine Bu-
snois. Jako jej twórca bywa wymieniany też Guillaume Dufay, którego msza l’homme
armée jest bodaj pierwszą znaną mszą, rozpoczynającą ich niezwykłą i trudną do wyja-
śnienia popularność14. Warto zwrócić uwagę na bardzo prostą, nieskomplikowaną melo-
dię tej piosenki:

Zarówno linia melodyczna, jak i  tekst nie koresponduje z liturgicznym  Kyrie, Glo-
ria czy Credo. Po dziś dzień trwają spory o to, kim właściwie był ów „uzbrojony człowiek
(mężczyzna?)”?15  Interpretacje prowadzą od Michała Archanioła poprzez alegorię Ko-

   13 Największa ilość mszy l’homme armée powstała w latach 1450 – 1500.
   14 Kompozytorzy nawiązują do tej melodii po dziś: Karl Jenkins: The Armed Man: A Mass for Peace; Edward Gold: Sym-
phonies on Ancient Tunes; Christopher Marshall: L’homme armé: Variations for Wind Ensemble (2003)
   15 Tłum.angielskie: The man, the man, the armed man, The armed man The armed man should be feared, should be feared.
Everywhere it has been proclaimed That each man shall arm himself With a coat of iron mail.
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ścioła biorącego udział w krucjacie przeciw imperium otomańskiemu po nazwę tawerny
niedaleko mieszkania Dufay’a w Cambrais.

Inne formy, które wykorzystują replikację melodii jako element formotwórczy, to
popularna zwłaszcza w XVI i XVII wieku forma żartu muzycznego zwana quodlibet (łac.
co się podoba): utwór wokalny lub instrumentalny, będący jednoczesnym (quodlibet poli-
foniczny) lub sukcesywnym zestawieniem różnych znanych melodii bądź melodii z różny-
mi tekstami. Takie linearne zestawienia były popularne także później, aby wspomnieć o
dziewiętnastowiecznym zwyczaju, kiedy to ulubione przez publiczność motywy melodyczne,
stanowiące np. tematy koncertów popularnego kompozytora, wykonawcy, czy arie ze zna-
nych oper czy operetek, wędrowały z sal koncertowych na salony, przybierając formę
zbiorów, tzw. potpourri – uproszczonych opracowań fortepianowych, rzadziej kameral-
nych, zwanych często perłami, czy kwiatami muzycznymi, w których znajdowały się inne,
często wykonywane pieśni popularne i patriotyczne. Przeznaczone były one dla amato-
rów, zwłaszcza muzykujących panien, dając im możliwość zaprezentowania swoich zdol-
ności muzycznych wobec zaproszonych gości. Do dziś funkcjonują różnego rodzaju opra-
cowania muzycznych szlagierów w rodzaju wydawanej przez PWM edycji „W Krainie
Melodii”, czy też rozmaite zeszyty pełne opracowań muzyki nie tylko „poważnej”, prze-
znaczone na keyboard.

Replikowanie się i ewolucja motywów melodycznych, rytmicznych oraz harmo-
nicznych jest organiczną częścią dziedzictwa europejskiej kultury muzycznej, a także
integralnym elementem rozwoju techniki kompozytorskiej. Zjawisko to występuje nie
tylko jako element niezwykle skomplikowanych, głęboko intelektualnych opracowań
kontrapunktycznych, stanowiąc element konstrukcyjny utworów, ale także jako proste
powielanie zasadniczo nie zmienianej melodii. Przykładem na ten drugi sposób jest
tkwiący korzeniami w kulturze oralnej, bardzo popularny w muzyce zwłaszcza od XVI
wieku, ale występujący po dziś dzień zabieg kontrafaktury – „podrabiania” (łac. contra
facere). Kontrafaktura polega po prostu na zmianie tekstu w utworze wokalnym, przy
żadnej lub niewielkiej ingerencji w jego warstwę melodyczną. Najczęściej podmieniano
teksty świeckie na religijne, jak uczyniono to np. w zbiorze pieśni Orlando di Lasso
wydanym w 1576 u La Rochelle’a, gdzie zbiór francuskich świeckich chansons przero-
biony został na pieśni religijne. Innym przykładem może być Rota katolików (Nie rzu-
cim Chryste świątyń Twych A. Piotrkowskiego), będąca kontrafakturą utworu M. Ko-
nopnickiej z muzyką F. Nowowiejskiego. Zawiła jest także historia pieśni Boże coś Pol-
skę, początkowo śpiewanej do melodii oryginalnej J.N. Kaszewskiego, którą od ok. 1860
roku wyparła melodia popularnego, najprawdopodobniej anonimowego, hymnu maryj-
nego, być może proweniencji francuskiej (na melodię tę śpiewa się do dziś Serdeczna
Matko). Z kolei będący parafrazą angielskiego God save the King tekst napisany został
po upadku Księstwa Warszawskiego w 1816 roku przez A. Felińskiego jako hymn na
cześć cara Rosji (i króla Polski) Aleksandra I Romanowa. Współczesna wersja słów
Boże, coś Polskę jest dziełem A. Goreckiego, który zmienił tekst pierwotny. Kolejne
zwrotki były dopisywane jeszcze przez wiele lat.

Ciekawy przykład zabiegów tego rodzaju można odnaleźć również w relacji profe-
sora Krzysztofa Rostańskiego, który będąc w podróży po Kubie, w jednym z kościołów
katolickich w Hawanie usłyszał wielkopostną pieśń do Świętego Krzyża, śpiewaną do jak-
że swojsko brzmiącej melodii Góralu, czy ci nie żal16.

   16 Tekst refrenu brzmiał: Victoria! Tu reineras! O Cruz, Tu nos salvaras! Wg: K. Rostański: Moje spotkania z Kubą 2. W:
Gazeta Uniwersytecka – miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 15, marzec 1994. http://gu.us.edu.pl/in-
dex.php?op=artykul&rok=1994&miesiac=3&id=234&type=norm
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Szeroko znana jest kolęda wykorzystująca muzykę staroangielskiej ballady Green-
sleeves17. Według legendy napisał ją Henryk VIII dla Anny Boleyn około 1530 roku.18

Często migrowały i nadal migrują pieśni różnych wyznań chrześcijańskich. Głoś
imię Pana to funkcjonująca do dziś w kościele katolickim pieśń protestancka, podob-
nie Być bliżej Ciebie chcę, posiadająca kilka funkcjonujących tekstów kolęda Cicha
noc, czy w drugą stronę – melodia łacińska kolędy Adeste Fideles, niezwykle popular-
na wśród protestantów.
             W powyższych przypadkach teksty są bardzo podobne, zmiany w tłumaczeniu
uwzględniają głównie nieco odmienne akcenty teologiczne. Zresztą twórcy śpiewów pro-
testanckich (chorału protestanckiego), jak J. Walther, bardzo obficie czerpali z rozma-
itych popularnych melodii, zarówno z kościelnych nabożnych pieśni, śpiewów biczowni-
ków, husytów i waldensów, ale także z muzyki ludowej i takiej, którą można byłoby ostroż-
nie określić jako rozrywkowa. Reprezentacyjnym utworem, wręcz symbolem chorału pro-
testanckiego jest pieśń oparta na tekście psalmu 46 Deus noster refugium (Bóg naszą opoką;
czy też potężną twierdzą / warownym grodem jest nasz Bóg w tłum. niem. Ein’feste Burg ist
unser Gott). Jej melodia, przypisywana samemu Marcinowi Lutrowi, jest parafrazą melo-
dii Gloria z gregoriańskiej mszy De Angelis.
               Niektóre melodie stawały się niezwykle popularne i przypisywano im bardzo
różne teksty. W Polsce XVI wieku wielkim powodzeniem cieszyła się wielokrotnie opra-
cowywana melodia pieśni o Samuelu Koreckim, który wracał z wojny tatarskiej. Dobrym
przykładem jest też anonimowa pieśń znana dziś jako potrójny kanon z tekstem Jezu mój
Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę/ Ty mi dajesz swojego Ducha, uwielbiam Cię. Tymczasem
odnajdujemy ją w źródłach staroangielskich jako pieśń o miłości: Rose, Rose, Rose, Rose
Will I ever see thee wed? I marry at thy will, sire When I am dead. Wersji tekstu jest zresztą
więcej, jedna z nich odwołuje się do...  właściciela czerwonego od pijaństwa nosa. Podob-
nie melodia znana jako Kanon Pachelbela19. Został on skomponowany około 1680 roku
jako wariacje ostinatowe20 na troje skrzypiec i basso continuo. Niebawem zaczęły powsta-
wać różnorakie opracowania, wykorzystujące ową prościutką ośmiotaktową melodią opartą
na charakterystycznym układzie harmonicznym. Jedno z najbardziej znanych dzisiejszych
opracowań to piosenka Go West zespołu Pet Shop Boys, religijna pieśń Alleluja21 oraz
piłkarski zaśpiew popularny podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006, w naszym

   17 1. What child is this, who laid to rest, / On Mary’s lap is sleeping? / Whom angels greet with anthem sweet, While shepherds
watch are keeping? /Ref.: This, this is Christ the King, / Whom shepherds guard and angels sing: / This, this is Christ the King, /
The Babe, the Son of Mary.  2. Why lies He in such mean estate / Where ox and lamb are feeding?  / Good Christian, fear: for
sinners here / The silent Word is pleading. 3. So bring Him incense, gold and myrrh, / Come, peasant, kin to own Him; / The King
of kings salvation brings / Let loving hearts enthrone Him.
   18 Jego autorstwo nie zostało jednak potwierdzone. W zbiorze Stationers’ Register z 1580 roku jest zapisana ballada A new
Northern Dittye of the Lady Green-Sleeves autorstwa Richarda Jonesa. Najstarsza wersja słów pochodzi z A Handful of
Pleasant Delights z 1584 roku. Melodia została po raz pierwszy opublikowana w 1652 roku. Istnieje ogromna ilość wersji
zarówno melodii jak i słów, samych zwrotek znaleźć można kilkadziesiąt, ale najbardziej znane są cztery: 1. Alas, my love
you do me wrong / To cast me off discourteously / And I have loved you so long / Delighting in your company  Ref.: Greensleeves
was all my joy / Greensleeves was my delight / Greensleeves was my heart of gold / And who but my Lady Greensleeves.  2. I have
been ready at your hand / to grant whatever you would crave; / I have both wagered life and land / Your love and good will for to
have 3. I bought the kerchers to thy head  /That were wrought fine and gallantly /I kept thee both at board and bed / Which cost
my purse well favouredly.
   19 J. Pachelbel, Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo
   20  Polegające na uporczywym (stąd nazwa) powtarzaniu, najczęściej w głosie najniższym wyrazistego tematu przewijające-
go się przez cały utwór.
   21 Np. w opracowaniu J. Gałuszki.
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kraju występujący z może mało urozmaiconym tekstem, na który składa się czterokrotna
powtórka słów Polska, biało-czerwoni!!!.

Zajmującym przykładem kontrafaktury jest piosenka kabaretowa, której tekst,
napisany w innym języku, zachowuje podobieństwo brzmieniowe choćby fragmentu
oryginału. O tym, jak zabawny daje to efekt, przekonuje choćby piosenka Kabaretu
Ani Mru Mru pt. Samoobrona, będąca pastiszem Proud Mary, zespołu Creedence
Clearwater Revival.22

Naturalnie, podane przykłady nie wyczerpują tak szerokiego i fascynującego za-
gadnienia, jak wędrówki materiału melodycznego, stanowiącego przecież rodzaj muzycz-
nych memów. To jedynie dotknięcie tematu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że
replikacja melodycznych memów, mimo iż nigdy dotąd nie miała tak sprzyjających wa-
runków, jak obecnie (niemal nieograniczone możliwości kopiowania w różnych forma-
tach na rozmaite nośniki dźwięku oraz obróbki elektronicznej), nie jest bynajmniej zjawi-
skiem nowym. To właśnie owe zachodzące przez wieki procesy replikowania się i ewolucji
motywów melodycznych, harmonicznych, rytmicznych decydowały i decydują nadal o fa-
scynującej drodze, jaką podąża muzyka. Należy tu dodać – muzyka europejska, a raczej
jej zasadniczy pień; wydaje się bowiem,  że należy mówić tu raczej o strukturze przypomi-
nającej układ nerwowy, rozgałęziające się ścieżki, których ewolucję badacz obserwuje z
fascynacją, choć nie zawsze z zachwytem. Muzyczne memy nie rozprzestrzeniają się zgodnie
z kategoriami estetycznymi i oczekiwaniami, jakie chciano bym im narzucić, a ich siła i
zdolność replikacji bynajmniej nie jest proporcjonalna do wartości artystycznych. Każdy
chyba podziela doświadczenia Daniela C. Denneta, który w Dangerous Idea opowiada o
uporczywej, ckliwej melodii, która wbrew woli świadomego jej niewielkiej wartości arty-
stycznej Autora zadomowiła się w jego umyśle niczym paskudny muzyczny wirus,23 zara-
żając także innych.24  Historia ta doskonale obrazuje fakt, iż muzyczne memy wymykają
się racjonalizacjom i więcej o ich naturze wie menadżer zatrudniony przez firmę fonogra-
ficzną, intuicyjnie (?) wyczuwający ekonomiczny potencjał kolejnego przeboju pop, niż
szacowny krytyk, ubolewający nad upadkiem kultury muzycznej.

   22 z płyty Bayou Country. Tekst charakterystycznego refrenu oryginału brzmi: Rollin’, rollin’, rollin’ on the river, zaś człon-
kowie Ani Mru Mru śpiewają: Jestem rolnik, rolnik, rolnik sam w dolinie – odwołując się do znanej dziecięcej piosenki.
   23 Daniel C. Dennet, Dangerous Idea, za: Richard Dawkins: Rozplatanie tęczy. Nauka, złudzenia i apetyt na cuda. Prószyń-
ski i S-ka, Warszawa 2001, s. 292.
   24 podobne doświadczenie przytacza sam R. Dawkins, ibidem

ANTONINA SZYBOWSKA. O kontrafakturach...         79

O KONTRAFAKTURACH, MISSAE PARODIAE I „WĘDRUJĄCYCH MELODIACH"
W MUZYCE (NIE TYLKO) DAWNEJ – Streszczenie

Każdy zna uczucie, kiedy jakaś uporczywa melodia pod żadnym pozorem nie chce opuścić
naszego umysłu, a nawet zarażamy nią innych. Replikowanie się i ewolucja motywów melodycz-
nych, rytmicznych oraz harmonicznych jest organiczną częścią dziedzictwa europejskiej kultury
muzycznej, a także integralnym elementem rozwoju techniki kompozytorskiej. Zjawisko to wystę-
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puje zarówno jako element niezwykle skomplikowanych, głęboko intelektualnych opracowań kon-
trapunktycznych, stanowiąc element konstrukcyjny utworów, ale także jako proste powielanie za-
sadniczo nie zmienianej melodii.

CONTRAFACTUM, MISSAE PARODIAE  AND "WANDERING MELODIES"  IN OLD
(BUT NOT ONLY) MUSIC – Summary

Everyone knows the feeling when a stubborn melody doesn’t want to leave our mind. What’s
more, we can “infect” other people with this “melodic virus”. Replication and evolution of melodic
motives, rhythms and harmony is a deeply rooted part of European musical heritage. This is also
an integral element of a composition technique. A phenomenon of “melodic replication” occurs in
very complicated, intellectual works of famous composers and as a simple repetition of unchanged
melodic motives in popular and folk songs.



MARTA KRAWCZYK

ZWAŁ SŁAWOMIRA SHUTY JAKO DYSKURS MEMETYCZNY,
CZYLI O UWIKŁANIU W UMYSŁOWE BAŁAGANY.

Współcześnie często stajemy wobec problemów związanych z chaosem informacyj-
nym. Mamy świadomość „bycia bombardowanym” przez rozmaite treści, spośród któ-
rych trudno nam wyselekcjonować te wartościowe i ważne. Do wzorców, tradycyjnie prze-
kazywanych nam kiedyś do naśladowania przez rodzinę i najbliższe otoczenie, dołączyły
nowe, liczniejsze i nie zhierarchizowane, których dużą dawkę „aplikują” nam środki ma-
sowego przekazu.

Wydaje się, że aktualność tego problemu w jakimś sensie przyczyniła się do popu-
larności dyscypliny wiedzy, którą powołał do życia Richard Dawkins1, zwanej memetyką.
Jakkolwiek kwestia „naukowości” memetyki wciąż wydaje się nieco problematyczna, ja
dostrzegam jej jedną podstawową zaletę; Dawkins i jego następcy stworzyli język, dzięki
któremu łatwiej jest dziś mówić na temat wspomnianego wyżej, a panującego powszech-
nie  umysłowego bałaganu2 i presji informacyjnej, przed którą trudno się obronić, od
której wręcz zdaje się nie być ucieczki. Język memetyki  okazuje się być o wiele lepszym
narzędziem opisu rzeczywistości, w tym także rzeczywistości świata przedstawionego dzieł
współczesnej literatury, niż język klasycznego i uznanego dyskursu literaturoznawczego .

W powieści Sławomira Shuty „wirusy umysłu”3 – według mnie – przejawiają się na
dwóch płaszczyznach. Z jednej strony sama problematyka zawirusowania umysłów jest
tematem głównym utworu, z drugiej zaś – w warstwie językowej – tekst stanowi wyborną
kompilację krążących aktualnie memów.

Zwał napisany jest w formie pamiętnika, którego autor, świadomy tego, iż porusza
się w świecie reprodukowanych cytatów, przyjmuje dystans wobec rozmaitych kalek języ-
kowych, jakimi się posługuje. Jego wypowiedzi nacechowane są również wyraźną konte-
stacją wobec tego języka: Konieczna natychmiastowa operacja kasacji. Wszystkie dane do
kosza. Reset całego  systemu. Trzeba będzie zaczynać wszystko od nowa. Załadować pliki.
Konfigurować. Przyswajać memy. Poranny chlew wypełniony sikiem informacji 4. Jak widać
autor, zgodnie z założeniami memetyki, postrzega umysł ludzki jako swego rodzaju kom-
puter wypełniony danymi – memami. Maszynie tej brakuje jednak alternatywnego „opro-
gramowania”. Umysł jest więźniem informacji,  które się w nim znajdują, może się bo-
wiem wyrażać jedynie za ich pomocą. Tak też robi narrator Zwału. Demaskując memy
obecne w naszej kulturze może jedynie dobierać je w taki sposób, aby stały się dla czytel-
nika nie tyle informacją, co ikoną informacji. Posługuje się językiem w celu wyrażenia

   1 R. Dawkins, Samolubny gen. Warszawa 1996.
   2 S. Shuty, Zwał. Warszawa 2005.
   3 R. Brodie, Wirus umysłu. Łódź 1997.
   4 S. Shuty, Zwał. Warszawa 2005, s.225.
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swego jednostkowego światopoglądu, język jednak jest sam w sobie strukturą wypraco-
waną na podstawie cudzych idei. Jest wciąż ewoluującym narzędziem do przekazywania
informacji. Narrator czyni swe wypowiedzi zatem jak najbardziej schematycznymi, tak
aby czytelnik zauważył samą strukturę.

Wskazuje też na kilka źródeł wirusów wypełniających umysł bohatera. Są to:
tzw. ognisko domowe, kościół oraz najbliższe otoczenie – podwórko i praca, reklama,
media – radio, telewizja oraz Internet. W zależności od tego, do którego z tych ele-
mentów odnosi się wypowiedź, narrator zmienia język, którym się posługuje. Nie jest
to jedynie element stylizacji, z którym często mamy do czynienia w utworach literac-
kich. Odpowiedni żargon jest przerysowany tak bardzo, że czytelnik zamiast odbierać
styl jako adekwatny do sytuacji, odczuwa raczej groteskowość i schematyczność uży-
tych sformułowań. Wrażenie to potęguje fakt, iż wyrażenia dotyczące różnych mem-
pleksów są ze sobą przemieszane i wzajemnie się podważają. Wirujemy na obrzeżach
smogu informacyjnego, pokryci białym nalotem cugu, absolutnie pozbawieni dokonują-
cych selekcji receptorów, naicyny i węglanu sodu. Edytor psychoz układa coraz to nowe
fragmenty informacji w skończoną układankę. Tkwimy w tym gulaszu po same otwory
gębowe. I nie da się tego przejeść5 – stwierdza.

Przyjrzyjmy się fragmentom tego informacyjnego gulaszu, aby odnaleźć źródła ich
pochodzenia, najpowszechniejsze i najbardziej rozpanoszone  mempleksy, którymi kar-
mią się nasze umysły.

Pierwszy z nich odnosi się do wizerunku współczesnego bankowca. W Zwale osobą,
w której umyśle najbardziej się rozpleniły memy dotyczące tej dziedziny, jest bezpośred-
nia przełożona narratora – Basia. Jest ona zarówno nośnikiem informacji, jakim powi-
nien być doskonały pracownik bankowy, jak i prawdziwym memobotem, z pasją rozprze-
strzeniającym te wzorce. Basia wygląda schludnie, kobieco, zgrabnie. Można powiedzieć,
iż jej strój doskonale wpasowuje się w pastelowe wnętrze oddziału bankowego. Basia
mówi uprzejmie, aczkolwiek stanowczo. Używa odpowiedniej terminologii oraz banko-
wego żargonu. Wulgaryzmy się jej nie imają: Basia zgadza się w duchu z Gochą, lecz nie
może dać temu wyrazu, ponieważ kulturalni ludzie nie dają wyrazu swoim emocjom, używa-
jąc języka obraźliwego, w tym słów takich jak (...)6. W stosunku do klientów Basia zacho-
wuje się nienagannie: Dzień dobry, panie Bogdanie, nowy samochodzik widzę, lanosik?
Ładny, no trzeba przyznać, że ładny. Co będziemy dzisiaj robić? Przelewik?7. Uśmiecha się
promiennie, dba o dobrą atmosferę pracy i zaraża innych mempleksem, który ją samą
opanował bez reszty.

„Jej” wirus rozprzestrzenia się na dwa sposoby. Jedna z obieranych przez niego
dróg, to działanie oddolne. Prezentuje Basię jako ucieleśnienie marzeń o zdobyciu wyso-
kiego statusu społecznego, jako wzór możliwy do osiągnięcia, jeśli będzie się go naślado-
wać. Zarażenie się jest w tym przypadku bezbolesne i, jako takie, trudniejsze do zdiagno-
zowania i wyleczenia. Drugi sposób jest jawnie inwazyjny. Basia zajmuje w Hamburger
Banku wysokie stanowisko. Nie ulegnięcie jej presji wiąże się dla pracowników z konse-
kwencjami zawodowymi. Jako osoba, która ma władzę, określa, co jest właściwym zacho-
waniem, ubiorem, nastawieniem etc. podwładnych. Jako osoba, która jest nosicielem
mempleksu  czuje natomiast wewnętrzną potrzebę, niejako misję szerzenia paradygma-
tu, który się w jej mózgu zadomowił. Czytelnik, nie uświadomiwszy sobie reguł rządzą-
cych interpersonalnymi relacjami, jakie zachodzą w przedstawionej w Zwale placówce
bankowej oraz ich memetycznego tła, będzie miał problem ze zrozumieniem, przeciw
   5 Idem, s. 52.
   6 Idem, s. 72.
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czemu zwraca się narrator. Dlaczego stara się podważyć nienaganny wizerunek Basi?
Dlaczego wręcz dosłownie chciałby swą szefową unicestwić, jak we śnie, który  zostaje
przedstawiony w końcowej partii powieści, kiedy to bohater nie wytrzymując opisanej
powyżej presji, wyciąga broń i kieruje ją w stronę Basi: Broń odpala. I co, kurwo, zrobi-
łaś? Chcesz zepsuć miły nastrój panujący w oddziale? Chcesz zepsuć miłe pastelowe wnę-
trze? Patrz mi w oczy. Postępuj zgodnie z moimi procedurami.8 Przez cały utwór przewija
się jednak inny jeszcze rodzaj sabotażu mempleksu, którym epatuje Basia. Jej wizeru-
nek jest przefiltrowany przez umysł narratora i poddany krytycznemu zestawieniu z
innymi wzorcami. Czytelnik otrzymuje coś na wzór palimpsestu, w którym tekst o na-
zwie Basia nakłada się na tekst religijny i reklamowy. Wypowiedź narratora jest kompi-
lacją memów, które żądają dla siebie prawa głosu w nie przystających doń dziedzinach,
na przykład: Wiecie, dlaczego Basia jest promienna przez cały dzień? Po pierwsze matuje.
Po drugie nawilża. Po trzecie – trwały efekt.9, ale również: Wieżo z kości słoniowej, Basiu,
módl się za nami. Basiu, pocieszycielko strapionych, ucieczko grzesznych, wspomożenie
wiernych, księżniczko ogólnie przytrzymanych, królowo męczenników, Basiu, módl się za
nami, Basiu najmilsza, Basiu przedziwna, Basiu najśliczniejsza, Basiu dobrej rady, módl
się za nami, królowo przytrutych salmonellą konsumentów, opiekunko zatrwożonych wy-
sokością rachunku abonentów, pocieszycielko ofiar zatorów płatniczych, wspomożenie win-
dykatorów, spraw, abyśmy stali się godnymi premii i zasłużyli na urlop w fikuśnej bieliź-
nie.10 Ostatni cytat dobrze pokazuje także, w jaki sposób autor przeprowadza jednocze-
śnie sabotaż mempleksu religii. Język tradycyjnie odnoszący się do sfery sakralnej, tutaj
służy do absurdalnej sakralizacji świeckości.
       Religia jest jednym ze sztandarowych przykładów, za pomocą którego, wyliczając
symptomy zainfekowania, memetyka obrazuje funkcjonowanie zaraźliwych ideologii.
Według jej „założyciela” Richarda Dawkinsa, są to objawy następujące:

1. Pacjent posiada głębokie, niezachwiane przekonanie, że coś jest prawdziwe i słuszne. Prze-
konanie to nie opiera się na logicznych i racjonalnych przesłankach, które pacjent potrafi wymienić, co
jednak nie wpływa negatywnie na jego wiarę.

2. Dla pacjenta idea niezłomnej i niezachwianej wiary jest cnotą. Dla niektórych nawet, wiara
jest tym silniejsza im mniej przesłanek. Cnota wiary bez empirycznego dowodu na nią, jest tarczą
ochronną większości „pakietów religijnych” – a mimo to niewielu ją kwestionuje.

3. Symptomem zainfekowania jest unikanie zgłębiania zjawisk leżących u podstaw, co mogłoby
ujawnić samolubny rdzeń memu. Pacjent zakłada z góry, że nieścisłości lub niedostateczne wyjaśnienia
są celowe i przemyślane. (...)

4. Zainfekowany wykaże nietolerancję dla jednostek wolnych od wirusa lub tych, którzy się go
pozbyli. Co więcej będzie w stanie poświęcić swoje życie dla dobra wyznawanej idei.

5. Stan chorego, mimo widocznych dla otoczenia objawów infekcji stanowić będzie dla jednost-
ki źródło przyjemności, intensywnością czasem dorównującej przyjemności seksualnej.11

          Sławomir Shuty pisze o religii z takiej właśnie perspektywy. Nie zagłębia się bynaj-
mniej w zagadnienia doktryny, duchowości etc. Zakwestionowanie wiary odbywa się nie
przez przytoczenie racjonalnych przesłanek ku temu, lecz przez unaocznienie, że jest to
jeden z wirusów umysłu, rządzący się takimi samymi prawami jak inne. Nie prowadzi to

   7 Idem, s. 47.
   8 Idem, s. 239.
   9 Idem, s. 14.
   10 Idem, s. 20.
   11 http://www.open-mind.pl/Ideas/Memy.htm
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do deprecjacji religii jako takiej, ale do zrównania i zakwestionowania mempleksów w
ogóle. Przemieszanie sakralności ze świeckością – z tego punktu widzenia – jest wskaza-
ne, dzięki temu bowiem obnażany jest mechanizm rządzący wirusami, wkradającymi się
do naszych umysłów.
        Narrator przytacza na przykład przypowieść o dobrym pracowniku, nazywa bank
„świątynią Pana”, wprowadza modlitwę: Panie błogosław mojego pracownika. Niech zaj-
mie się w pracy czymś konkretnym. Przecież nie musi siedzieć bezczynnie, ponieważ bezczyn-
ność nie pochodzi od Ciebie. Bezczynności szatanie, rogaty bogu, mówię ci, odejdź w imię
Pana!12 Używa również często wyrażeń religijnych w kontekście memów reklamy: Daj mi
Boże zdrowie, usuń zbędne kalorie i odsuń ode mnie ten kielich ciepłych zapachów spod
pachy. Zadbaj również o aktorską biel zębów!13, albo: Dziękujemy ci, es si johnson. I tobie,
Panie Boże, któryś jest, jeśliś jest.14

Reklama to kolejne źródło gulaszowych ingrediencji; jest jednym z najpotężniej-
szych nośników memetycznych wzorców. Początkowo, jak mówi jej historia, miała jedy-
nie prezentować dany przedmiot konsumpcji celem zwiększenia jego sprzedaży, obecnie
stwarza raczej iluzję potrzeby produktu przez utożsamianie go z obrazem szczęśliwego
życia, promuje  zatem postawy ludzkie, których produkt jest jedynie atrybutem, jak na
przykład w reklamie kowbojskiego, wolnego, szczęśliwego życia z paczką papierosów wia-
domej marki lub radosnej, zgodnej rodziny jedzącej taką, a nie inną margarynę.15

         Kontestatorski narrator wyraźnie dostrzega wpływ perswazji rynkowej na bohate-
rów i przez przytoczenie sloganu reklamowego obala ich „kolektywne halucynacje”.
Osobami, które w Zwale dały się zainfekować memami podanymi przez reklamę w ku-
szącej otoczce, są między innymi współpracownice bohatera. Ich potrzeby i marzenia
mają źródło w baśniowym świecie kreowanym przez speców od sprzedaży kawy czy prosz-
ku do prania. Wpływ memów pochodzących z tego źródła można zaobserwować na
przykładzie planów weekendowych, które pracownice banku snują w piątkowe popołu-
dnia: Gocha wybiera się ze szkrabem do parku wodnego, gdzie szkrab, wdzięczna ofiara
perswazji rynkowej, piszcząc z radości, będzie zjeżdżać w wesołych rurkach, a ona z mę-
żem posiedzi w jacuzzi, które znajduje się opodal zabawnych rurek, dzięki czemu paznok-
cie u nóg jej zmiękną i Gocha będzie mogła wreszcie obciąć je jak Pan Bóg przykazał.
Aneta zamierza doprowadzić różne domowe sprawy do końca, a także udać się na obiad
do rodziców, zostawić po obiedzie dziecko i wybrać się z mężem do kina na coś fajnego.16

Właściwie taki obraz rzeczywistości jest całkiem przyjemny, ale zostaje on zakwestio-
nowany przez to, iż po pierwsze jesteśmy świadomi jego schematyczności, a po drugie
narrator kontrastuje takie spędzanie czasu z tym, jakimi rozrywkami on i osiedlowe
buractwo17 wypełniają sobie weekend.

Towarzysze, z którymi bohater spędza wolne chwile, są nośnikami kolejnej grupy
memów. Można powiedzieć, iż są zarażeni wirusem „chłopca mafii”. Najbardziej typo-
wym przedstawicielem tej grupy jest Krzysiu „z łostrą”, oczywiście bronią. Krzysiu jest
   12 Idem, s. 197.
   13 Idem, s. 108.
   14 Idem, s. 82.
   15 por.: Przykładem wpływu ewolucji memów na reklamę jest też odchodzenie od reklamowania towaru. Kiedy byłem mały,
zauważyłem, że Coca-Cola zmienia swój slogan reklamowy. Początkowo brzmiał on: „Pij Coca-Colę”, potem „Ciesz się Coca-
Colą”, a w końcu „Coca-Cola to jest to”. Gdzieś po drodze zrozumiano, że nie ma potrzeby promowania samego produktu.
Wystarczy, by reklama tworzyła właściwy nastrój i zawierała atrakcyjne elementy, które wprawiałyby klientów w dobry nastrój,
tworząc w umysłach odpowiednie memy skojarzenia., R. Brodie, Wirus umysłu, Łódź 1997, s. 150-151.
   16 Idem, s. 25.
   17 Idem, s. 39.
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groźny, wulgarny, nieobliczalny: przemiły Krzysio się nie opamiętuje, bo mu się to nie lubu-
je, bo przemiły Krzysio sehr lubi wymachiwać łostrą. To sehr psowolindowo filmowe. Wła-
śnie w chwilach napięcia bez papierosa lubi przystawiać łostrą pacjentowi do skroni jak
superpies. Niech pacjent wie po czyjej stronie leży prawda, wiara, nadzieja, miłość.18 Opisy-
wane powyżej zachowanie budzi, rzecz jasna, sprzeciw przeciętnego obywatela. Przedsta-
wione jednak jako groteskowy mempleks, którego źródło rozprzestrzeniania się tkwi w
gangsterskich filmach, jakimi syci się użytkownik szklanego ekranu, pozwala czytelniko-
wi na zdystansowanie. Ironiczny stosunek do tej postaci jest dodatkowo wzmocniony tym,
iż Krzyś realizuje zarówno wzór zachowań gangsterskich, jak i wpisuje się w schematycz-
ny obraz grzecznego, nieodrodnego syna swej mamusi. Kiedy przemiły Krzysio był mały, z
przyjemnością stał na czele malutkiego gangiczku w krótkich spodeńkach, zajmującego się
znęcaniem nad uczniami z niższych klas. To były czasy! Przemili rodzice byli dumni z tak
zaradnego syna.19

Rodzina jest podstawowym, tradycyjnym i pierwszym źródłem, z którego czerpie
się ideologiczne wzorce.  Z punktu widzenia memetyki socjalizacja, której w niej do-
świadczamy, jest jednak również indoktrynacją – wdrażaniem określonego mempleksu.
Powieściowa mama Krzysia jest typową, nieświadomą zachowania swego syna, drobno-
mieszczańską, „Matką Polką”. Wierzy, że również jej syn przyswoił właściwe z jej punk-
tu widzenia memy. Nie docenia siły oddziaływania innych wzorców. Szerzej ten pro-
blem jest zarysowany przy opisie domu i rodziny samego narratora. Jego rodzice usiłują
wpoić mu tradycyjne wartości – chcą, aby stał się porządnym obywatelem, szanującym
swą pracę, rodzinę, sąsiadów: Ty chcesz znaleźć pracę, ty się popatrz na siebie w lustrze,
jak ty wyglądasz! Jak narkoman! Już widzę, jak ty sobie tą pracę znajdujesz, ty leniu śmier-
dzący (...), wstań, ogarnij, uczesz, ogól, umyj zrób coś, nie mogę już na ciebie patrzeć!20.
Jednakże sami pozostają pod wpływem innych wirusów. Dochodzi do swoistego rozła-
mu. Z jednej strony Dom pozostaje ostoją tradycyjnych wartości, i te są przede wszyst-
kim wpajane dzieciom, jak pokazuje powyższy cytat, dość bezpardonowo. Z drugiej
strony natomiast w tym samym domu dochodzą do głosu memy konkurencyjne i – by-
najmniej – nie tradycyjne. Jedną z naczelnych zasad schematu tzw. polskiej rodziny jest
ta, iż dzień świąteczny należy uczcić rosołem. Bohater Zwału konstatuje jednak, iż nie
jest to jedyny kultywowany zwyczaj; nimbem świętości, obok rosołu, otoczony jest jesz-
cze jeden element jego domu – telewizor. Tym samym polski elementarz musi zostać
poszerzony: Odetchnij z ulgą (...), jesteś w miejscu do którego przylgnęła nazwa „dom”.
To papa, to mama, a to telewizor.21 Przekazywane od pokoleń wzorce nikną w morzu
informacji wypływających z tego nośnika.

Właściwie wszystkie powyżej przedstawione grupy memów koegzystują w telewi-
zji. Tutaj spotykają się ze sobą reklama, filmy gangsterskie, seriale, mówiące jak należy
szczęśliwie żyć. Dzięki niej zdobywamy wiedzę o współczesnym świecie – mówi nam, co
jest zdrowe, złe, dobre. Buduje schematy, przez pryzmat których patrzymy(?) na świat.
Być może obecnie zwiększa się rola innych mediów, dla większej części społeczeństwa
telewizja pozostaje jednak nadal najbardziej znaczącym nośnikiem memów. Informacje
napływające z tego źródła są przyjmowane w zasadzie bez zastrzeżeń. Wystarczającym
uprawomocnieniem dla opinii, że margaryna jest zdrowsza od masła, że w tym sezonie
jest modny róż, że Irakijczycy są terrorystami, że żywność modyfikowana genetycznie jest
   18 Idem, s. 95.
   19 Idem, s. 95.
   20 Idem, s. 101.
   21 Idem, s. 57.
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zła, że nie powinno się kupować kurczaków w supermarketach, jak również, że telewizja
kłamie... jest fakt, iż tak zostało powiedziane w telewizji. W tym przypadku autor nie
może posłużyć się antagonistycznym mempleksem w celu ukazania absurdalności prze-
kazywanych informacji. Wszystkie bowiem zostały wchłonięte przez ten polimorficzny
organizm. Nawet bezpośrednie konstatowanie tego, iż przyswajamy medialną papkę brzmi
w tym przypadku jak cytat, kalka myślowa: Ludzie powinni zmienić się w pasywne obiekty,
pozwalające na wbijanie sobie do głowy przekazu: Jedynym celem życia jest posiadanie co-
raz większej liczby niepotrzebnych dóbr. Tłuszcza powinna być regularnie dokarmiana mi-
strzostwami, skokami narciarskimi, serialami komediowymi i pełnymi przemocy filmami.
Od czasu do czasu możemy być świadkami masowych czystek dokonywanych na żywo w
najlepszym czasie antenowym.22

Wydaje się, że Sławomir Shuty wykoncypował, iż dla wizji: Myślę tylko o tym, żeby
pierdolnąć się przed telewizorem w oczekiwaniu na optymalne połączenie, na szeroki trans-
fer danych23, istniej tylko jedna alternatywa. Jej jedna strona zaprezentowana została w
warstwie fabularnej powieści. Narrator nie wytrzymuje presji atakujących zewsząd me-
mów. W sposób widoczny poddaje je krytyce: Spieprzona demokracja, taoistyczne metody
zapobiegające zapłodnieniu, teorie spiskowe o zamazanej strukturze, bliżej nie określone
reklamy batoników. To wszystko żyje wewnątrz zupełnie niezależnym bytem.23 Jednak, nie
mogąc się od nich uwolnić, popełnia samobójstwo. Unicestwia siebie – mimowolny wehi-
kuł wirusów umysłu. Jest to wyjście radykalne.

Druga strona alternatywy  nie zostaje przed czytelnikiem odsłonięta w tak bezpo-
średni sposób. Odpowiada ona postulatom memetyków spod znaku Brodiego, który na-
woływał do świadomego uczestnictwa w świecie memów.24 Sławomir Shuty realizując re-
fleksję nad koegzystencją „ze światem minicytatów, samplingu” przede wszystkim na po-
ziomie warstwy językowej Zwału, czyni z nich groteskowy kolaż, ale i jednocześnie two-
rzywo wysokonakładowego dzieła literackiego, dekonstruującego rzeczywistość w jej me-
metycznej naturze. To podwójna wygrana Autora z wirusami umysłu, wykorzystanymi z
pożytkiem dla ich nosiciela i zdekonspirowanymi. I zapewne jedyne słuszne wyjście.

   22 Idem, s. 60.
   23 Idem, s. 201
   24 por. : Nowo powstały paradygmat emetyki zakłada, że ludzki umysł wykorzystuje zarówno instynkty, jak oprogramowanie
memetyczne. Programujące nas memy można świadomie wybrać: zadecydować, które najlepiej posłuża naszym celom. Jednak-
że ludzie nie pojmujący zasad emetyki na ogół pozostają przy programach, które wpajano im przez całe życie., R. Brodie, Wirus
umysłu, Łódź 1997, s. 47.

ZWAŁ SŁAWOMIRA SHUTY JAKO DYSKURS MEMETYCZNY, CZYLI O UWIKŁA-
NIU W UMYSŁOWE BAŁAGANY – Streszczenie

Artykuł jest próbą analizy powieści Sławomira Shuty Zwał dokonaną za pomocą narzędzi
wypracowanych przez memetykę. Omawiany utwór w dwojaki sposób odnosi się do kwestii związa-
nych z „zawirusowaniem umysłów”. Po pierwsze, czytelnik znajduje w nim bezpośrednie konstata-
cje na powyższy temat, po drugie, w warstwie językowej, Zwał jest w całości wypowiedzią „zarażo-
nego”, który jedynie kompiluje przenikające jego umysł memy. Analiza struktury językowej pro-
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wadzi do wyodrębnienia poszczególnych źródeł wirusów (domowe ognisko, kościół, bliskie otocze-
nie człowieka – podwórko i praca, reklama, media – radio, telewizja oraz Internet) i do zbudowa-
nia obrazów określonych mempleksów.  Ukazanie „wiązek informacji” atakujących nasz umysł w
formie groteskowego kolażu prowadzi w efekcie do podważenia ich autorytetu i do zakwestiono-
wania obrazu człowieka jako bezbronnego nosiciela memów.

ZWAŁ BY SŁAWOMIR SHUTY AS A MEMETIC DISCOURSE;  A PIECE ON EN-
TANGLING IN MENTAL DISORDERS – Summary

The above presented article is an attempt to analyse the novel Zwał by Sławomir Shuty,
with the use of  instruments of memetics. Zwał presents a twofold attitude towards the question of
“virusing the mind”. Firstly, a reader finds in it a point-blank ascertainment of the above fact,
secondly, in the language layer, the novel as a whole is the utterance of an “infected person” who
only compiles memes penetrating his mind. The analysis of the language structure leads to isola-
ting the particular sources of viruses (home, church, the nearest environment: neighborhood and
workplace, media: radio, television and Internet) and constructing the images of particular meme-
complex. Showing “the clusters of information”, which constantly attacks our minds in the form of
grotesque collage, leads in consequence to the impairment of their authority and questioning the
picture of man as a defenseless carrier of memes.

MARTA KRAWCZYK. „Zwał” Sławomira Shuty...         87





ANNA KRYŚCIAK

PRZYJEMNE ZNIEWOLENIE

Czym jest obiad rodzinny, każdy doskonale wie z własnego doświadczenia. Specy-
ficzny rodzaj teatru, tragifarsy, w której role są z góry rozdane, a wyuczone teksty różnią
się w niewielu szczegółach (wariant zależy od konkretnej rodziny). Myślę, że rodzinne
przyjęcie w składzie poszerzonym o ciocie, wujków i ich liczne potomstwo jest niezłą
próbką kulturowego zniewolenia, której warto się przyjrzeć w kontekście memetycznym,
tym trafniejszą, że doskonale wszystkim znaną z autopsji.

Osią analizy tak pomyślanej próby uczynimy tu jedną z niewinnych historyjek pt.
Obiad rodzinny z najnowszego tomu opowiadań o lubianym bohaterze literatury dziecię-
cej – Mikołajku, autorstwa Sempe i Gościnnego.

Nie ulega wątpliwości, że potrzeba spożycia posiłku, zdobycia i pochłonięcia po-
karmu jest wymuszona przez biologię człowieka, zdeterminowana przez jego geny. Musi-
my się odżywiać, by mieć energię niezbędną do chodzenia, mówienia, płodzenia, prowa-
dzenia wojen, słowem – do wszystkich działań, które pozwalają nam przetrwać, przy oka-
zji wpływając na kształt naszej rzeczywistości. W przypadku naszego gatunku jedzenie
bardzo szybko jednak przestało być wyłącznie czynnością wymuszoną przez naturę, dzia-
łaniem wyłącznie fizjologicznym.  Jak słusznie zauważył to wybitny polski antropolog Bro-
nisław Malinowski kultura wpływa na takie zjawiska, jak głód, apetyt, krótko mówiąc –
chęć jedzenia. Określenie tego, co jest uważane za smaczne, dopuszczalne, etyczne, higie-
niczne i społeczne, (..) zwyczajowa rutyna określająca czas i typ apetytu – wszystko to może
być ukazane na przykładzie naszej cywilizacji1.

Już sama umiejętność niecenia ognia, opanowana przez hominidy ponad 1 mln lat
temu sprawiła, że odżywianie się człowiekowatych nie było tylko środkiem do zaspokoje-
nia głodu, jak jest do dziś u roślin i zwierząt. Wraz  z pojawieniem się tej umiejętności, jak
sądzić można z dowodów pośrednich, takich jak narastanie tendencji do życia w stabil-
niejszych związkach grupowych i wyodrębnianie się „zawodów” (polowanie – gotowa-
nie)2, rozpoczął się długi, i w zasadzie dotąd trwający, proces narastania tzw. otoczki kul-
turowej, obudowywania jedzenia i czynności z nim związanych nakazami, obyczajami,
etykietą, jednym słowem – kulturą.

Współcześnie, jak przed wiekami, wiele najważniejszych momentów życia społecz-
nego realizuje się przy stole. Spotkania biznesowe, randki, śluby, stypy, doroczne i co-
dzienne święta. Każdej z tych okazji towarzyszy jeśli nie uczta, to przynajmniej biesiada,
zgromadzenie wokół stołu, czy choćby „zimnej płyty”. Kiedy dobrze znamy jakąś osobę,
mówimy, że znamy ją ,,od kuchni”, zaznaczając ten specyficzny rodzaj zażyłości, jaki po-
wstaje poprzez system kulinarny i zespołową partycypację w nim. W większości kultur
życie zbiorowe bywa(-ło) wyznaczane rytmami posiłków, a niektóre społeczności (zwłaszcza

   1 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 66. W dalszej części szkicu Malinowski pisze: Czynność jedzenia
staje się racją bytu dla skomplikowanego łańcucha przedsięwzięć przemysłowo-handlowych, których celem jest wytworzenie i
dystrybucja pożywienia [op.cit., s. 73].
   2 Zob. np.: I. Tattersall, Nie zawsze byliśmy sami, Świat Nauki, Nr 3, 2003, s.20 - 28
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ich elity) nieodmiennie podkreślały i nadal podkreślają związek między celebracją posił-
ków a jakością ludzkiego życia.

Niezwykle przenikliwie kwestie strukturalnych związków jedzenia jako części za-
równo natury jak i kultury opisał Claude  Lévi-Strauss. W swoim tekście Trójkąt kulinarny
wysuwa on ciekawą tezę, iż na podstawie schematu obejmującego wszystkie cechy dane-
go systemu kulinarnego (..) można by odkryć, co w każdym poszczególnym przypadku two-
rzy z kuchni danego społeczeństwa rodzaj mowy, w której wykłada ono nieświadomie całą
swą strukturę3. Pomysł czytania danej kultury przez pryzmat jej kuchni jest przewrotny,
ale chyba miarodajny, bo mało która dziedzina życia tak ściśle spaja i zmusza do współ-
pracy naturę i kulturę człowieka.

Obiad rodzinny, zwłaszcza spożywany w restauracji, można uznać za przykład da-
leko posuniętej instytucjonalizacji czynności jedzenia lub też, patrząc z innego punktu
widzenia – za zajmujące „skrzyżowanie” interesu genów (zaspokojenie głodu) i memów
(idea restauracji, reguły savoir-vivre’u, obyczajowość związana ze wspólnym jedzeniem).
Przyjrzyjmy mu się pod tym właśnie kątem.

Kiedy tata, mama i ja przyszliśmy do restauracji, wszyscy już tam byli. Pośrodku stał
duży stół, a na nim kwiaty, a dookoła siedziała rodzina4 – relacjonuje tytułowy bohater
Nowych przygód Mikołajka. Co mówi o kulturowej praktyce jedzenia?

Bronisław Malinowski w Szkicach z teorii kultury zwraca uwagę, że nawet najbardziej
prymitywne społeczeństwa jedzą wspólnie. Potwierdza się zatem teza, że dziedziczymy pro-
gramy działania po przodkach, modyfikując je odpowiednio wraz z postępem cywilizacji.
Przyjąć więc można, że grupowe jedzenie przy ognisku ewoluowało przez wieki do tego
przynajmniej momentu, kiedy w centrum zgromadzenia ustawiono stół, a ten stał się ele-
mentem spajającym ucztujących. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego i w którym momencie
ludzkość przekroczyła granicę dzielącą biologiczne, fizjologiczne przyswajanie pokarmów
od kulturowego, skodyfikowanego ich spożywania przy stole? Czy instytucjonalizacja czyn-
ności jedzenia i picia wypływa z natury człowieka, czy może sytuuje się nawet poza rzeczy-
wistością, na którą mamy wpływ? Nie wykluczone, że i w tej dziedzinie przekazywane i stale
podlegające bezustannym mutacjom i mieszaniu5 memy pociągają za sznurki, a ludzie nie
mają nic do powiedzenia w sprawie „wyboru” reguł swojego zachowania.

Dla małego Mikołajka spotkanie z rodziną to wielka radość i zabawa, dla jego
rodziców – męczący obrzęd, spektakl pt. ,,jak udało mi się opanować zasady postępowa-
nia na okoliczność rodzinnego obiadu”. Rezultaty bywają różne: Poszliśmy ucałować Bu-
nię, która siedziała na końcu stołu i tata powiedział: - Z każdym rokiem robisz się coraz
młodsza, teściowo. A Bunia odpowiedziała: - Za to ty, zięciu, wyglądasz na zmęczonego6. Po
takich wstępnych reweransach wszyscy zostają rozsadzeni przy stole, przy czym każdy ma
swoją teorię na temat, kto i gdzie powinien siedzieć i rozpoczyna się pełna dramaturgicz-
nych napięć konsumpcja ostryg i pieczeni.

Cały ceremoniał – zasiadania przy stole biesiadnym, kolejność wnoszonych po-
traw, sposób jedzenia – jest wytworem kultury, bez udziału sił natury. Co powoduje, że
obyczajowość związana z zachowaniem się przy stole ewoluowała przez wieki w stronę
jak najdalej posuniętej sztuczności, tzn. wykształcenia się przepisów co, jak i kiedy wypa-
da? Historyk kultury Norbert Elias mówi tu o przesuwaniu się progu wrażliwości7 , czyli

  3 C. Levi-Strauss, Trójkat kulinarny, przeł. St. Cichowicz, Twórczość, 1972, nr 2, s. 80.
  4 J. J. Sempe, R. Goscinny, Nowe przygody Mikołajka, przeł. B. Grzegorzewska, Kraków 2005, s. 226.
  5 R. Dawkins, Samolubny gen, Warszawa 1996, s. 270.
  6 J. J. Sempe, R. Goscinny, op. cit., s. 226.
  7 N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1980, s. 165.
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mechanizmie wysubtelniania się zachowań społecznych wraz z rozwojem społecznego
życia. To, co uchodziło dawniej za normalne, naturalne (np. chwytanie mięsa rękami,
czerpanie zupy z jednego talerza, picie z jednej czarki), z biegiem czasu i wzrostem świa-
domości społecznej być nim przestawało, a dziś jest nie do pomyślenia. Sztuczność – we-
dług niego – ma wiele wspólnego z niewidzialnym murem napięć emocjonalnych, które w
dzisiejszych czasach wznoszą się między ciałami ludzi8. Konwenans nie pozwala na prze-
kraczanie obowiązujących i ścisłych reguł, ich łamanie karane jest dotkliwym wyklucze-
niem z towarzystwa (także biesiadujących). Zachowania naturalne nie są zatem mile wi-
dziane przy jednej z najbardziej naturalnych czynności, jaką jest jedzenie. Czy to źle i czy
należy się przed tym bronić?

Starożytne uczty cezarów słyną do dziś z prostych sposobów opróżniania nadmier-
nie obciążonych jedzeniem żołądków – piórek, którymi każdy biesiadnik drażnił sobie
gardło, by móc swobodnie zwymiotować i z nowym zapałem powrócić do konsumpcji. Z
kolei znane w średniowieczu poradniki, dotyczące norm obyczajowych związanych z je-
dzeniem przestrzegają:

Po oczach macać, w uszach skubać
Co wielu czyni, nie przystoi,
Gdy jesz plugastwo z nosa dłubać:
Wierzaj, nie godzi się tych troje9

Co wielu czyni... A zatem powszechny to jeszcze zwyczaj, ale już ganiony.
Natomiast w kompendium dobrych manier napisanym 500 lat później można prze-

czytać: Nie bójmy się trudnych potraw (kawior, karczochy, ostrygi). Lepiej jeść źle, ale este-
tycznie, niż prawidłowo, ale niechlujnie10, po czym następuje szczegółowa instrukcja, któ-
rym z pięciu widelczyków należy wytwornie nadziać homara, by dać wyraz swego obycia:
Najpierw wybieramy ze skorupy część od ogona – w żadnym wypadku nie jest to trudne.
Następnie zajmujemy się kleszczami. Na pewno na stole znajdziemy szczypce do homarów,
którymi możemy zgnieść kleszcze homara w połowie. Jeśli mamy szczęście mięso jednej czę-
ści uwalnia się ze skorupy. Jeśli nie, mięsko wyjmujemy wąskim, dwuzębnym widelcem do
homarów11. Oto, gdzie doszliśmy!

Sztuka właściwego jedzenia nie dotyczy zresztą tylko sposobu spożywania określo-
nych potraw, ale również np. towarzyszącej mu konwersacji. Ten aspekt uspołecznionego
odżywiania się świetnie ujmuje zwłaszcza Brillant-Savarin w Fizjologii smaku – swym dziele
z 1825 roku, w całości poświęconym filozofii i kulturze jedzenia. Czytamy w nim: Czym w
życiu towarzyskim jest smakoszostwo, łączące wykwint ateński, zbytek rzymski i subtelność
francuską; za jego  sprawą uczta zadysponowana rozumnie, przygotowana umiejętnie, zo-
staje spożyta ze smakiem i oceniona głęboko; przymiot cenny, który mógłby być cnotą, a na
pewno jest – co najmniej – źródłem naszych najczystszych radości12. Być smakoszem, zna-
czy wiedzieć, co dobre – zarówno w sferze smaku, jak i taktu, obycia towarzyskiego, kul-
tury. Czy blisko nam już wtedy do bycia ,,zaprogramowanym”?

Pierwszym grzechem smakosza, osoby cywilizowanej, jest nadużycie. Pisze o tym
zarówno Brillant- Savarin, jak i Elias. Mem ,,dobrego wychowania” zakazuje ,,barbarzyń-
skiego” obżarstwa i tym samym reguluje wiele nieoczekiwanych zachowań przy stole.

   8 Ibidem, s. 89.
   9 Ibidem, s. 82. (cytat pochodzi z ze zbioru Hofzucht [obyczajowość dworska], przypisywanej Tannhäuserowi)
   10 I. Cording, O zachowaniu się przy stole, Warszawa 1991, s. 69
   11 op. cit., s. 62.
   12 A. Brillat-Savarin, Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej, przeł. J. Guze, Warszawa 2003, s. 97.

ANNA KRYŚCIAK. Przyjemne zniewolenie         91



Memetycy, jednoznacznie ustalający prymat memów nad genami, uważają, że
poczucie wolności wyboru i wpływu na podejmowane decyzje to złudzenie. Wszystko,
co mówimy, wybieramy, zwalczamy i kochamy to efekt memetycznych programów, ja-
kim stale poddawany jest nasz umysł.  Proces wychowania wydaje się całkowicie po-
twierdzać tę tezę.

Twoi koledzy to dupki – powiedziałem – poza tym ja też jestem szefem paczki, a ty
jesteś głupi13 – mówi Mikołajek podczas rodzinnej uroczystości, czym wywołuje falę obu-
rzenia wśród dorosłych. Normy nie zostały jeszcze dobrze wdrożone, ale jednak dziecko
może sobie pozwolić na jedzenie rękami tam, gdzie wymaga się widelca, na szczere wypo-
wiadanie uwag, co do jakości potraw, czy bezpardonowe bójki przy stole, jak w wypadku
sympatycznego szefa paczki – bohatera francuskich historyjek. Wniosek jest zastanawia-
jący – nasze wychowanie, w tym także to kulinarne, w istocie przypomina programowanie
odpowiednimi memami, a chęć przynależenia do określonego środowiska wymaga znajo-
mości tych programów i co gorsza(?), postępowania według ich reguł.

Gorący zwolennik memetyki Richard Brodie dowodzi, że jedynym wyjściem z
tej patowej dla autonomii jednostki sytuacji jest poddawanie autorytetów w wątpli-
wość, świadomość zaprogramowania. Choć bez wątpienia bezrefleksyjne uleganie ata-
kującym nas memom często przywodzi do genetycznej zguby, co sugestywnie obrazu-
je Brodie, pisząc o wirusowych ideologiach14, to myślę, że w wypadku znajomości wy-
rafinowanej etykiety, która obowiązuje przy stole, nie powinno się czuć osaczonym
przez podstępne memy. Ważne jest rozróżnienie – albo tylko świadomość – które memy
ogłupiają, faktycznie zaśmiecając umysł, a które przynoszą społeczny pożytek czy, jak
wspominał Brillant-Savarin, nawet radość i przyjemność. Swoboda przy stole wymaga
c z a s u  – dlatego jest elitarna. Slow life to cieszenie się w spokoju, to niespieszne
smakowanie przyjemności, to odnalezienie własnego rytmu i harmonii w świecie15 – za-
uważają współcześni antropologowie.

Osobliwy w tym wszystkim wydaje się jednak fakt, że umiejętność swobodnego
poruszania się wśród niezliczonych przepisów etykiety, rozkoszowania się ucztowaniem
w harmonii ze światem posiada niewiele osób. Większość jedynie (albo aż) raczej zdaje
sobie tylko sprawę z tego, że reguły takie istnieją i że są jednym z warunków przynależno-
ści do wyższych sfer. Mimo iż, jak dowodzą memetycy, memy osiągają największy  sukces
w momencie zarażenia jak największej liczby umysłów, mempleks dobrych manier oka-
zuje się obierać jakąś inną strategię trwania i replikacji. Wybiera nielicznych, trafia z
trudem, ale sytuuje ich wysoko w społecznej hierarchii, wyróżnia, separuje. A jednak
„wehikuł memów” (choćby elitarnych!) budzi w nas negatywne skojarzenia. Nikt nie chce
być infekowany, a już na pewno nie sterowany przez nieznane sobie programy. Tymcza-
sem właśnie mempleks „zachowania się przy stole” jest – moim zdaniem – po naszej
stronie. Dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom danego kręgu bie-
siady, chociaż wdrażany jest poprzez proces swoistych represji wychowania w jak najgor-
szy sposób – na zasadzie nagród i kar. Bezpodstawny wydaje się w tym wypadku bunt, bo

   13 Sempe, Goscinny, Nowe przygody Mikołajka, Kraków 2006, s. 233.
   14 Richard Brodie niezobowiązującym, przekonującym stylem (nieźle więc posiadł sztukę zaszczepiania memów w cu-
dzych mózgach) pisze też m.in.: Jak powiedział Thoreau, ludzie żyją w niemej rozpaczy. Dlaczego? No właśnie, jaki to ma
sens? W każdej knajpie znajdziesz filozofa, który powie Ci, ze żyje się tylko raz, a życie trzeba rwać jak świeże wiśnie! Czemu więc
tak nie postępujemy? Dlatego, iż ludzie czują, że  m u s z ą  realizować programy narzucone im  przez wirusy umysłu (s.198-199)
albo Kiedy przekonasz ludzi o słuszności jakiejś grupy memów, możesz zaprogramować ich zachowanie: spowodować, żeby do
końca swoich dni postępowali tak, jak sobie tego życzysz (s.138). W: R. Brodie, Wirus umysłu, Łódź 1997.
   15 W. Burszta, W. Kuligowskski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005. s. 101.
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znajomość etykiety nie ogranicza wolności, a wręcz pozwala na jej doświadczanie wobec
przemocy fizjologii i lepsze poznanie środowiska, w którym się obracamy, bądź – jeśli taki
nasz cel – na manipulację nim.

Szczególnie interesujący w kwestii jedzenia i świadomego sterowania innymi z jego
pomocą jest przypadek nieśmiertelnego Casanovy, który Był oczywiście wytrawnym sma-
koszem, ponieważ rozkosze stołu tworzą więź między pierwotnymi instynktami i seksualno-
ścią przemienioną w subtelną grę erotyczną, a także głodem uszlachetnionym dzięki wyrafi-
nowaniu kuchni, jaką stworzyła cywilizacja XVIII w.16 Przykład słynnego podrywacza jest
świetną ilustracją tezy Brodiego, że memy najłatwiej uderzają w nasze czułe punkty, czyli
seks, jedzenie i poczucie bezpieczeństwa.

Pamiętniki Casanovy dają niejeden dowód na to, jak geny potrafią ,,dogadać”
się z memami i ubić świetny interes, czego przykładem setki wręcz sytuacji, w których
epokowy uwodziciel zaprasza kobietę na wystawną kolację, po czym łatwo i bez opo-
rów wiedzie ją do łóżka. Romantyczna kolacja przechodząca w upojną noc – oto ewi-
dentny dowód współpracy genów i memów. Jedzenie i seks w kulturowym opakowa-
niu! Nie ma czystej rozkoszy, jeśli trwa się w barbarzyńskiej doraźności czystej potrzeby17

– powiada idol kilkunastu pokoleń czytelników i naśladowców. Podejrzewam, iż ma
rację. Mimo iż nie znał teorii współczesnego psychologa ewolucyjnego Geoffrey’a
Millera, dowodzącego, że Ekonomia rynkowa przesuwa wiele czynności godowych z
nas na zawodowców. Zabieramy partnerów do restauracji (..), ale kucharze (..) nie będą
uprawiali seksu z naszymi partnerkami18, Casanova zdawał się doskonale orientować w
zawiłościach rynku zalotów i dobrze dawał sobie z nim radę. Zadziwiające, jak w jego
przypadku geny i memy dobrze współpracują ze sobą, wspierając przy tym kucharzy i
restauratorów!

Jednak nie zawsze stosunki między jednostkami biologii i kultury układają się tak
pomyślnie. Kuzynka mamy Mikołajka, ciocia Marlena, jest według relacji małego narra-
tora, „strasznie ładna”, ale nie wykluczone, że musiała się w tym celu znacznie odchudzić.
Nikt, oprócz Mikołajka, nie podejmuje tej kwestii na forum ludzi dobrze wychowanych,
choć wszyscy to widzą i wiedzą, że odmawianie organizmowi pokarmu na rzecz ponętnej
figury to nie jest już wyraz doskonałej współpracy memów z genami; szkodzi także kucha-
rzom. Biologia nie ma żadnego interesu w maniakalnych dążeniach do szczupłej sylwetki.
Można się tu dopatrywać działania memów mody, choć i one w pewnym stopniu służą
genom – przecież dobór płciowy opiera się na wyborze jak najatrakcyjniejszego partnera
według kanonów panujących w danym czasie. Zarówno odchudzanie, jak i strajki głodo-
we są oczywistym wykroczeniem kultury przeciwko naturalnym potrzebom człowieka i
jawną manipulacją biologiczną koniecznością, jaką jest odżywianie się.

Dlaczego ludzie się na to zgadzają? Co powoduje, że wygrywa mem wysublimowa-
nych, delikatnych manier, a nie średniowieczna konsumpcja niedopieczonej baraniny przy
wtórze czkania, mlaskania i trzasku łamanych kości, dziś uważana za barbarzyństwo?

Mempleks ,,poprawnego zachowania się przy stole” kryje w sobie ideę cywilizacji
rozumianej jako kultura (w opozycji do natury). Zwierzęta zjadają tylko tyle, ile im po-
trzebne do życia, ludzie prawie zawsze ,,jedzą kulturowo” (poza przypadkami nędzy, gło-
du, kiedy jedzenie traktowane jest wyłącznie w kategoriach biologicznych). Obudowa
posiłku, czyli cały mikrokosmos skomplikowanych rytuałów, wymaga uwagi i czasu – ka-
tegorii abstrakcyjnych, nieznanych w świecie zwierząt.

   16 A. Buisine, Casanova, Warszawa 2006.
   17 Ibidem.
   18 G. Miller, Umysł w zalotach, przeł. M. Koraszewska, Poznań 2004, s.214.
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            Antropologowie Wojciech Burszta i Waldemar Kuligowski19 próbują diagnozo-
wać współczesną kulturę, a rozdział o kuchni przynosi świetne wieści dla memu ,,dobrych
manier przy stole”. Według ich rozeznania jedzenie typu fast food coraz bardziej ustępuje
modelowi slow food. Po ogromnym sukcesie barów szybkiej obsługi, które w byle jaki
sposób dostarczały byle jakich produktów (niebywałe triumfy memu Mc Donald’s), zno-
wu powrócił czas na powolne smakowanie, namysł, kontemplację, rytuał.
            Mem, dowodzą memetycy, by zarazić jak największą liczbę umysłów, musi być
ciekawy, atrakcyjny, co często chytrze wiąże z kulturowym snobizmem. Kultura slow food
realizuje ten model – jest nieco arystokratyczna, przez co zyskuje na elitarności, wymaga
odpowiedniego wykształcenia (w zakresie etykiety), być może nawet sprawia, że polepsza
się jakość życia: jest ono bardziej świadome, umiejętniej wykorzystywane. Chociaż chęć
przynależność do tego typu kultury oznacza zarażenie się pewnymi memami (np. wbrew
pozorom niełatwe, ale bardzo pożądane towarzysko, rozeznanie w dobrych alkoholach –
szczególnie wysoko punktowane jest wino), to myślę, że jakkolwiek paradoksalnie to brzmi,
ś w i a d o m i e  poddajemy się tego typu wirusom i jest to dobry objaw. Korzyści, jak w
przypadku Casanovy, są obustronne – mem osiąga sukces, a ,,zarażony” umysł nie odczu-
wa zniewolenia, tylko radość współuczestnictwa w kulturze, która buduje lepsze, bardziej
wysublimowane i... może(?) trwalsze więzi międzyludzkie. Rodzą się też zdrowsze dzieci.

Ewolucja człowieka i rozwój cywilizacji spowodowały, że jedzenie stało się w znacz-
nej mierze czynnością kulturową. Czynimy to bardziej dla przyjemności, dla snobizmu,
dla korzyści seksualnych, dla statusu, prestiżu i autoafirmacji. Przyjmowanie pokarmów,
za sprawą kultury, może być tyleż rozrywką, co udręką, grą, popisem, ceremoniałem.

Czy sposób, w jaki celebrujemy posiłki, co podajemy do stołu i jak się przy tym
zachowujemy, to wynik sukcesu określonych memów, wypierających mniej atrakcyjne,
„pozaetykietalne” odżywianie na wzór powszechnego w naturze heterotrofizmu roślin i
zwierząt, czy zwykły(?) efekt cywilizacyjnych przemian? Bez przeprowadzenia skrupulat-
niejszych badań nad tą sferą aktywności organizmów żywych trudno nam to orzec. Ale
jeśli bogactwo wymyślnych potraw i znajomość dobrych manier są przykładami na naszą
uległość wobec panoszących się idei, to – jednak – mimo zastrzeżeń Brodiego, życzyła-
bym tego typu memom jak największych sukcesów.

   19 W. Burszta, W. Kuligowski, op.cit., s.88-124.

PRZYJEMNE ZNIEWOLENIE – Streszczenie
Jedzenie i picie to czynności fizjologiczne, ściśle związane z naturą, niezbędne do przetrwa-

nia organizmów żywych. Jednak dzieje ludzkości pokazują, że ewolucja prowadzi do przejęcia przez
kulturę roli ,,dyktatora” naszych zachowań przy stole. Rodzi się zatem pytanie – czy nasze zacho-
wanie w kuchni i przy stole nie odbywa się pod dyktando kultury (a więc memów)? Gdzie kończy
się wolność wyboru a zaczyna zniewolenie? Poradniki savoir – vivre’u są podręcznikami zachowań,
które instytucjonalizują czynność jedzenia. W artykule na przykładach m. in. Casanovy i Nowych
przygód Mikołajka Sempe i Goscinnego została podjęta próba udowodnienia tezy, że znajomość
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wyrafinowanej etykiety, mimo że jest programem (mempleksem), ma również swoje korzyści –
zapewnia bezpieczeństwo i ułatwia poruszanie się w świecie.

PLEASANT CAPTIVITY – Summary
Eating and drinking are daily physiological activities, strictly related to the nature, necessa-

ry to keep every being alive.  However, human history shows that in the evolution, culture became
the “dictator” of our behavior at the table. Therefore, a question can be asked whether our beha-
vior in the kitchen or at the table depends on culture (and, therefore, memes)? Where is the end of
our independence and where is the begining of the captivity? Savoir – vivre guides contain many
patterns of  artificial behaviour, which makes eating institutionalized.

In the article the author – showing the examples of Casanova and Histoires inédites du Petit
Nicolas by Sempe and Goscinny – tries to prove that knowledge of sophisticated etiquette, altho-
ugh it is a program (memeplex), has also a lot of benefits: ensures safety and makes moving in the
world easier.
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