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Od Redakcji

Prezentując obszary cultural studies, w których mieści się również memetyka,  w
swym systematyzującym, porządkującym i syntetyzującym dziele Chris Barker napisał:
Istotnym wnioskiem płynącym z teorii memów jest to, że zmiana kulturowa zachodzi jako
konsekwencja wypełniania przez memy swoich funkcji. Należy zwrócić uwagę, że zmiana
kulturowa nie jest rozumiana jako postęp1.

Zgadzamy się z nim. Teoria ewolucji dawno już zrezygnowała z pozytywistycznych
interpretacji rozwoju jako postępu, a ściślej mówiąc, ona sama nigdy ich nie upowszech-
niała. To raczej ewolucjonizującym kulturologom (Spencer, Tylor, Frazer, Morgan) śnił
się postromantyczny (a jak powiada Michel Foucault –  antropologiczny) sen, że ludy, jak
stado żurawi, płyną w postęp. Oczywiście, można rozumieć dobór naturalny i adaptację
jako utrzymywanie się doskonalszych ras w walce o byt2 , ale my jej tak nie rozumiemy, choć
humanistyczny punkt widzenia nie jest nam przecież obcy. W związku z nim, zresztą,
mamy sporo wątpliwości i krytycznych uwag pod adresem memetyki. Jej redukcjonizm
daleko odbiega od, uznanego w humanistyce, podmiotowego postrzegania kultury i roli
człowieka w tworzeniu rzeczywistości; jej ontologiczne koncepcje kultury (języka, muzy-
ki, znaku graficznego, religii, narracji, filozofii ja… i wszelkich innych jeszcze fenomenów
kulturowych) burzą wygodny, antropocentryczny ład, nawet tego ponowoczesnego,  i tak
już nadwątlonego w swych posadach, świata. Naśladownictwo, wtórność, powielenie, ko-
pia, pasożytniczy „styl życia” idei, zarażenie wirusem umysłu, wehikularny charakter umysłu
– czy twórcy neoewolucjonistycznego paradygmatu przyrodoznawstwa nie idą za daleko
w swojej interpretacji kultury? Czy Bóg, tożsamość, prawda, doznania estetyczne, warto-
ści wdrażane w procesie wychowania to naprawdę skutki konkurowania memów o zasoby
energetyczne i ich adaptacji? Efekt ewolucyjnej gry, w której dobro i piękno tak samo
budują mechanizmy przemocy symbolicznej, jak a-semiotyczna muzyka buduje znaczącą
(i jakże realną) scenę samobójczych śmierci in blue i religijną wspólnotę kolędy, a mowa
ojców przegrywa z  ewolucyjnie bardziej skutecznym językiem obcych? Bez nadziei na
postęp? Bez wiary w wyższy stopień rozwoju?
         Tym zagadnieniom poświęcamy kolejny Zeszyt memetyczny – efekt burzliwych dys-
kusji przeprowadzonych w trakcie trzecich już Ogólnopolskich Warsztatów Memetycz-
nych w Szczyrku, organizowanych przez Naukowe Koło Folkloroznawców i Koło Nauko-
we Kulturoznawców Uniwersytetu Śląskiego, stale poszukujących metody pozwalającej
na budowę falsyfikowalnej teorii kultury .

   1 Ch. Barker: Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Przeł. A. Sadza. Kraków 2005, s. 170
   2 Tak brzmi druga, stale zresztą, jak słusznie zauważa Marcin Ryszkiewicz, pomijana część tytułu dzieła Karola Darwina O
pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego… Zob. M. Ryszkiewicz: Miliardy lat. Eseje o ewolucji. Warszawa 2007.





WOJCIECH BORKOWSKI, ANDRZEJ NOWAK,
PETER CULICOVER

MODELOWANIE KONKURENCJI MIĘDZY JĘZYKAMI

W S T Ę P
Język jest rdzeniem ludzkiej kultury: dzięki niemu jesteśmy tym, czym jesteśmy.

Ludzki język jest unikatowym w skali Ziemi sposobem (protokołem) komunikacji, który
pozwala nam wymieniać się zawartością naszych umysłów bez konieczności uciekania się
do naśladownictwa czy obserwacji artefaktów. Cała kultura opiera się głównie na języko-
wym przekazie informacji, uzupełnianym jedynie innymi środkami. Co więcej, język służy
nam też do „komunikacji wewnętrznej” – strukturalizuje nasze świadome myśli w sposób
prawdopodobnie niedostępny żadnym innym ziemskim organizmom.

Sprawę komplikuje „nieco” fakt, że ludzkość posługuje się nie jednym, lecz wielo-
ma językami. Z punktu widzenia memetyki język pełni taką rolę dla memów i memplek-
sów, jak różnorodne mechanizmy reprodukcyjne dla genów i organizmów. W jednym i
drugim przypadku niezgodności protokółów generują „barierę reprodukcyjną”, która jest
głównym mechanizmem tworzącym i utrzymującym zróżnicowanie. Podobnie jak nawet
drobne niezgodności na poziomie chromosomalnym, czy choćby tylko w zachowaniach
godowych, mogą prowadzić do powstawania i utrzymywania się izolacji płciowej między
populacjami, a w konsekwencji do powstawania nowych gatunków, tak mniejsze lub więk-
sze utrudnienia w komunikacji językowej, obok innych przeszkód (geograficznych czy
socjologicznych), a nawet mimo ich braku, prowadzą do zróżnicowania kulturowego grup
ludzkich.

Tak jak gatunki, języki1 mogą powstawać nieustannie, w sprzyjających warunkach
zdarza się to nawet współcześnie2, ale prawdopodobnie najwięcej nowych języków po-
wstaje, gdy ludzie w szybkim tempie zasiedlają nowe, rozległe terytoria. Stosunkowo nie-
liczne populacje, rozproszone w najlepiej nadających się do zamieszkania miejscach, nie
są w stanie utrzymywać kontaktów wystarczająco intensywnych, by nie dochodziło do
narastania lokalnych różnic językowych. Gdy populacje stają się znów wystarczająco licz-
ne i ponownie wchodzą w kontakt, mogą mówić już różnymi językami3. Do takiego real-
nego odpowiednika biblijnej wieży Babel dochodziło w historii ludzkości zapewne wielo-

   1 Analogię języków do gatunków biologicznych lingwiści zauważyli już bardzo dawno. Pierwsze drzewo ewolucji języków
opublikował w 1861 r. August Schleicher w Compendium der Vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen,
ale dyskusje o ewolucji języków zostały wkrótce, jako zbyt „spekulatywne”, zablokowane na niemal 100 lat decyzją Pary-
skiego Towarzystwa Lingwistycznego.
   2 Np. tzw. „języki pidginowe”
   3 Proces ten żywo przypomina biologiczną radiację adaptatywną, gdy populacja jakiegoś gatunku rozrasta się gwałtownie
na dużym obszarze dzięki tymczasowemu obniżeniu siły selekcji (poprzez uzyskanie przez gatunek nowej aromorfozy lub
fizyczne zniszczenie ekosystemów) i różnicuje do lokalnych warunków, tworząc w krótkim czasie liczne gatunki potomne.
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krotnie – ostatni raz na wielką skalę, gdy przodkowie dzisiejszych Indian, tzw. ludzie Clo-
vis, zasiedlali kontynenty Amerykańskie ok. 11 tys. lat temu.

Przeciwny proces, wymierania języków, zachodzi w sposób ciągły. Czasem decydują
o tym lokalne katastrofy uśmiercające ludność, a z nią jej język, znacznie częściej jednak
języki znikają na skutek kontaktów społecznych. Procesy politycznego rozwoju ludzkości w
sposób nieunikniony prowadzą do wyłaniania się silniejszych grup, które w różny sposób4

dominują nad okolicą – pojawiają się związki plemienne i plemienne ośrodki władzy, przez
„połączenie” licznych plemion formują się państwa o naturalnych granicach, a niekiedy
większe, choć w perspektywie historycznej nietrwałe, agregaty – imperia. „Koncentracja
polityczna” wszędzie jest silnie związana z zanikaniem języków zdominowanych grup lud-
ności. Proces ten jest różnie zaawansowany w różnych regionach kuli ziemskiej. W najbar-
dziej pod tym względem „zacofanej” Nowej Gwinei wciąż używa się kilkuset języków, a
jedyny obszar gdzie jeden język ma około miliarda użytkowników to Chiny, podczas gdy wciąż
najwięcej wśród ok. 6000 istniejących języków jest tych, którymi mówi od kilkunastu tysięcy
do kilkunastu setek tysięcy ludzi (por. rys. 1). I nic dziwnego, normalnie do zaniku języków
czy dialektów lokalnych potrzeba, by unifikujące oddziaływanie utrzymywało się odpowied-
nio długo, a Chiny to najstarsze państwo świata – z przerwami i zawirowaniami istnieje prze-
szło 3000 lat5. Żaden inny organizm polityczny tej wielkości nie przetrwał tak długo.

„Język to kultura” – to stwierdzenie jest prawdziwe na wielu poziomach. Ucząc się
naszego pierwszego języka – „ojczystego”, jak mówimy po polsku, albo „matczynego”,
jak może trafniej mówią Anglicy i Niemcy6 – stajemy się pełnoprawnymi członkami spo-
łeczności. Dla każdej społeczności tradycja językowa i literacka, choćby tylko ustnie prze-
kazywana, jest istotnym elementem jej kulturowej tożsamości, a zwykle także znaczna
część jej kultury materialnej bez znajomości języka staje się niezrozumiała7. Jeśli ze świa-
ta znika jakiś język, znika za nim kultura używającej go społeczności, a zwykle też sama
społeczność zanika „rozpuszczając się” genetycznie w otaczającej większości. Ludzkość
traci w ten sposób bezpowrotnie część swojej różnorodności kulturowej i biologicznej.
Warte rozważenia są jednak szczególne przypadki: pewne społeczności okazują się zadzi-
wiająco odporne – np. słowiańska ludność dzisiejszej Bułgarii narzuciła swój język na-
jeźdźcom, a Łużyczanie od tysiąca z górą lat żyjący w strefie dominacji języka niemieckie-
go do dziś mówią językiem o słowiańskim rodowodzie, podczas gdy z języków pozosta-
łych Słowian połabskich pozostały tylko niektóre nazwy geograficzne i słowiańsko brzmiące
nazwiska niektórych mieszkańców.

Choć, tak jak wymieranie gatunków, wymieranie języków jest naturalne na prze-
strzeni dziejów, ostatnio, w skali całego świata proces ten katastrofalnie przyśpieszył. Mi-
chael Krauss, profesor językoznawstwa w University of Alaska-Fairbanks i założyciel
Centrum Badań nad Rdzennymi Językami Alaski, poruszył kilkanaście lat temu środo-
wisko lingwistów, przepowiadając, że w ciągu stulecia połowa z używanych obecnie ok.
6 tysięcy języków zaniknie. Niestety, można żywić poważne obawy, że miał rację! Mimo
różnorodnych działań zapobiegawczych, każdego roku znikają języki używane już tylko

8         TEKSTY z ULICY nr 11 Zeszyt memetyczny

   4 Najczęściej oczywiście militarny. Jak zauważył prof. Ditrich Stauffer „Język to dialekt, za którym stoi wojsko i flota”.
   5 Początki państwowości Chińskiej są zapewne jeszcze wcześniejsze, ale najstarsze materiały historyczne o dynastii Shang
sięgają 1700 r. p.n.e. Pierwsze zjednoczenie całych Chin datuje się na okres 221-207 p.n.e.
   6 Odpowiednio: mother tongue i Muttersprache.
   7 Od sztuki sakralnej po zwykłe przedmioty użytkowe. Ciekawe też, a najwyżej pobieżnie zbadane, są językowe odzwier-
ciedlenia lokalnej obyczajowości. Dobre przykłady można znaleźć w każdym języku. Czasem te „żywe skamieniałości”
językowe mówią wiele o sposobie myślenia na naszych przodków: np. lubić to po niemiecku habe gern, czyli dosłownie mieć
chętnie, wychowywanie psa to po angielsku housebreaking czyli „domowe łamanie”, itd.



przez nielicznych starszych ludzi, a liczba użytkowników wielu innych drastycznie się
zmniejsza. Wedlug badań przeprowadzonych w Australii w 1990 roku z 90 jeszcze istnie-
jących języków Aborygenów aż 70 nie jest już regularnie używanych. W 1992 roku Krauss
stwierdził, że ze 175 zarejestrowanych języków rdzennych mieszkańców USA w codzien-
nym użyciu pozostaje zaledwie około dwudziestu8. Zrozumienie mechanizmów, które
rządzą zmianami liczebności użytkowników języków, jest więc palącą potrzebą!

P Y T A N I E  B A D A W C Z E  I  S P O S Ó B  S Z U K A N I A  O D P O W I E D Z I
Badając zjawisko zanikania języków, a właściwie konkurencyjnego wypierania jednych

języków przez drugie, chcielibyśmy przede wszystkim zrozumieć, jakie właściwości języka
i/lub jego otoczenia społecznego to powodują, i jakie są mechanizmy tego zjawiska. Najchęt-
niej widzielibyśmy tu ścisły model formalny wyprowadzony zgodnie z paradygmatem badaw-
czym nauk przyrodniczych, bowiem odpowiedź w stylu humanistycznym, choć jest w stanie
ująć narracyjnie złożoność procesu, zwrócić uwagę na detale, rolę jednostek itd., zawodzi
raczej jako narzędzie przewidywania i manipulacji systemami. Jednak dla nauk przyrodni-
czych i ścisłych jest to zagadnienie trudne, ponieważ, jak każdy proces o historycznej i ewolu-
cyjnej naturze, wymyka się metodzie eksperymentalnej. Po pierwsze, ze względu na skalę
czasu, w jakiej zachodzą zmiany, liczoną od setek lat do nawet dziesiątek tysięcy lat, po dru-
gie, z powodu znacznej roli przypadku i niepowtarzalności poszczególnych elementów histo-
rii, po trzecie wreszcie, ze względów humanitarnych – wszak trzeba by prowadzić bezduszne
manipulacje na żywej tkance ludzkich społeczności.

Tak jak w przypadku innych systemów złożonych, zwracamy się więc do metody
pozwalającej ominąć ograniczenia czasu, przestrzeni i przedmiotu badań – do modelowa-
nia formalnego, a w szczególności do jego najsilniejszej postaci, czyli symulacji kompute-
rowych. Integrujemy dostępne dane w postać postulowanego mechanizmu rządzącego
badanym systemem, starając się zachować jak największą prostotę9. Następnie weryfiku-
jemy spójność formalną, implementując mechanizm w postaci modelu matematycznego
lub symulacyjnego, a otrzymane wyniki porównujemy z tą częścią wiedzy o realnym syste-
mie, która bezpośrednio do modelu nie trafiła. Zazwyczaj w modelu symulacyjnym stara-
my się implementować zjawiska w skali mikro lub mezo, a do weryfikacji używać zjawisk
w skali makro, które powinny się w adekwatnym modelu pojawić emergentnie.

Zwykle można porównać jakościowo dynamikę procesu symulowanego i realnego,
ale nie jest to wystarczająca metoda. Jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi danymi, sta-
ramy się uwiarygodnić model, porównując właściwości statystyczne symulowanej i rze-
czywistej populacji, w szczególności rozkłady ich cech. W przypadku modelowania kon-
kurencji między językami do weryfikacji służy kształt rozkładu liczebności języków o po-
szczególnych klasach rozmiaru, czyli liczby użytkowników pogrupowane wg rzędów wiel-
kości (Rysunek 1).

Cechą charakterystyczną rozkładu liczebności języków jest symetria wokół naj-
liczniejszej klasy ok. tysiąca języków mających od 3 tys. do 100 tys. użytkowników i tzw.
log-normalny kształt, oznaczający, że, gdy nie tylko oś pozioma, ale i oś pionowa jest w
skali logarytmicznej, kształt obrysu histogramu przypomina wykres rozkładu normal-
nego, czyli w przybliżeniu parabolę.

BORKOWSKI, NOWAK, CULICOVER. Modelowanie konkurencji...         9

   8 Cały akapit na podstawie: W. Gibas: Na ratunek ginącym językom. Świat Nauki, październik 2002.
   9 Co Nowak nazwał „dynamicznym minimalizmem” (zob. A. Nowak: Dynamical Minimalism: Why Less is More in Psycho-
logy. Personality and Social Psychology Review, May 1, 2004; 8(2): 183 - 192.)



Widoczne jest jednak pewne odstępstwo, mianowicie klasy bardzo małych języ-
ków, od 1 do 100 użytkowników, są liczniejsze niżby wynikało z takiej prostej interpolacji.
Może to wskazywać, że ich liczebnością rządzą inne prawa, a w szczególności można po-
stawić hipotezę, że jest to właśnie wynik katastroficznego obniżania się liczby użytkowni-
ków języków, które jeszcze niedawno zaliczałyby się do silniejszych klas. Alternatywnym
wyjaśnieniem może być błąd metody. Definicja języka czy dialektu, tak jak definicja ga-
tunku biologicznego, nie jest zbyt ścisła. W praktyce w obu wypadkach metody ilościowe
są tylko wskazówkami i ostatecznie sprowadza się to do decyzji „kompetentnych eksper-
tów”. W przypadku większych społeczności względnie łatwo ustalić, co jest samodziel-
nym językiem, a co dialektem czy gwarą, gdyż zajmuje się nimi wielu badaczy, więc osta-
teczna decyzja musi być wynikiem pewnego konsensu10. Z małymi, wymierającymi spo-
łecznościami jest to znacznie trudniejsze – mała liczba użytkowników, zwykle starszych,
którzy często od lat posługują się drugim językiem, wpływa na ubogość materiału porów-
nawczego. Do tego opisujący badacze mogą być osobiście zainteresowani podwyższaniem
statusu swoich odkryć – odkrycie i opisanie nowego języka jest jednak znacznie bardziej
prestiżowe niż badanie jakiejś gwary.

Rysunek 1: Histogramy rozmiaru języków demonstrujące, ile jest języków o danym rzędzie wielkości (magnitudzie)
liczby użytkowników. A. Normalna skala na osi pionowej, na osi poziomej zakresy liczby użytkowników. Pierwsze
dwa słupki to języki niemal wymarłe, mające od 1 do 10 użytkowników (logarytm dziesiętny od 0 do 1), trzy środko-
we, najwyższe słupki to języki mające od 3 tys. do 100 tys. użytkowników, przedostatni słupek to kilka największych
języków świata, takich jak hiszpański, bengalski, portugalski, rosyjski, indonezyjski, francuski, niemiecki i japoński,
mających powyżej 100 mln użytkowników, a ostatni słupek reprezentuje angielski, hindi, mające ponad 300 mln
użytkowników, oraz oficjalny język chiński (dialekt mandaryński), mający około miliarda użytkowników. B. Wykres
liniowy z logarytmiczną skalą pionową i górnym ograniczeniem każdego zakresu jako podpisem na osi poziomej.
Wykres uwidacznia, że mamy do czynienia z tzw. rozkładem „log-normalnym”, a przy okazji pokazuje sposób wizu-
alizacji danych używany w pracach socjofizyków. (Źródło danych: B.F. Grimes, Ethnologue: languages of the world.
14th edn. 2000, Dallas, TX: Summer Institute of Linguistics)

   10 Choć i tu mogą być niejasności, jak w przypadku gwary/dialektu/języka kaszubskiego, mającego właśnie różny status w
zależności od pochodzenia narodowego wypowiadającego się na ten temat eksperta.
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R Ó Ż N E  M O D E L E  K O N K U R E N C J I  J Ę Z Y K Ó W
Od 1990, a zwłaszcza po 2000 roku, obserwuje się stały wzrost zainteresowania

tematem pojawienia się, ewolucji i konkurencji języków. Rozwój ten odbywa się jed-
nak dwiema niemal rozdzielnymi drogami. Z jednej strony są to prace lingwistów,
kognitywistów  i teoretyków ewolucji, głównie skupione na mechanizmach pojawie-
nia się ludzkiego języka i ewolucji jego elementów (por. Wang, Minett 200511); z
drugiej –  liczne prace tzw. socjofizyków (Shultz, Stauffer 200612), skupiające się ra-
czej na związanych z językiem procesach społecznych, głównie konkurencji między
językami i związanym z nią zanikaniem języków. Choć obie strony korzystają z mode-
lowania matematycznego i symulacji komputerowych, prace fizyków są niemal wy-
łącznie na nich oparte, gdyż właśnie tego rodzaju wiedzę starają się oni spożytkować
dla zrozumienia zjawisk społecznych.

W dotychczasowych pracach widać niestety słaby przepływ informacji między tymi
dwoma kierunkami badań, powodujący spłycenie ujęcia. W dalszej części tego rozdzia-
łu zapoznamy się z kilkoma modelami socjofizycznymi, które stanowić będą płaszczy-
znę odniesienia dla omówienia modelu zaproponowanego przez autorów tekstu, pre-
zentującego próbę połączenia wiedzy lingwistycznej, społecznej i „fizycznej”.

MODELE RÓŻNICZKOWE
Cytując za Schultzem i Staufferem, pierwszy model matematyczny pojawiania się i

zanikania języków zaproponował w 1999 r. Nettle13. Celem tego modelu było wyjaśnie-
nie, dlaczego względnie niedawno zasiedlona Ameryka ma większe zróżnicowanie języ-
ków niż dawniej zasiedlona Eurazja czy Afryka. Sprowadza się on do prostego równania
różniczkowego:

gdzie       oznacza zmianę liczby języków L w dyskretnym czasie t liczonym tutaj w
tysiącach lat, stałe 70 i 20 w obu składnikach są ustalone a priori tak, by w przybliżeniu
pasowały do rzeczywistych danych i oznaczają spadek liczby języków o 5% w ciągu ty-
siąclecia (drugi składnik) oraz przyrost liczby języków na tysiąclecie (pierwszy skład-
nik) spadający z czasem, zgodnie z niejawnym założeniem, że populacja ludzka rośnie,
co ułatwia komunikację, ale utrudnia utrwalenie zmian językowych.

W długiej skali czasu z modelu tego wynika, że liczba języków będzie dążyć do
zera (choć nigdy go nie osiągnie), choćby dlatego, że pierwszy składnik odpowiedzial-
ny za wzrost liczby języków z czasem maleje do pomijalnej wartości, podczas gdy dru-
gi, odpowiedzialny za spadek, pozostaje zależny tylko od aktualnej liczby języków14

(por.: Rysunek 2).

   11 W.S. Wang, J.W. Minet: The invasion of languages: the emergence, change and Heath. TRENDS in Ecology and Evolu-
tion Vol.20 No.5 May 2005
   12 C. Shultze, D. Stauffer: Computer simulation of language competition by physicists. Chapter in Econophysics & Sociophy-
sics: Trends & Perspectives edited by B.K. Chakrabarti, A. Chakraborti, A.Chatterjee for WILEY-VCH, Weinheim, 2006
   13 D. Nettle, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96 (1999) 3325.
   14 Czytelników rozumiejących wzory „na pierwszy rzut oka” przepraszamy za takie nieco trywialne rozważania, ale tekst
ten ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć temat „humanistom”, czyli tym, którzy wzory matematyczne zwykli w
czytaniu pomijać.
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Nieco bardziej skomplikowany model zaproponował Martin Nowak i współpra-
cownicy15, właściwie analizując uczenie się gramatyki przez dzieci, które Schultze i Stauf-
fer przeinterpretowali na konkurencję języków:

Rozważany jest tu zbiór języków (j=1, 2, 3 itd. do arbitralnie ustalonego L), których
udziały w populacji użytkowników zapamiętujemy w wektorze wartości oznaczonym jako x.
Dla każdego języka mamy funkcję fitness (fi), wynikającą z możliwości komunikacji użytkow-
nika tego języka z użytkownikami każdego z pozostałych języków, opartą o współczynniki
komunikacji między językami dane arbitralnie jako macierz (Fij) oraz prawdopodobieństwa,
że dziecko mówiące językiem i w wieku dorosłym przejdzie spontanicznie na język j i takiego
będzie uczyć swoje dzieci (macierz Qij nazwana tabelą „prawdopodobieństw mutacji” – muta-
tion rates). Końcowy czynnik – øxj , zawierający średni fitness ø, jest odejmowany, żeby utrzy-
mać „w ryzach” sumę wszystkich udziałów, bo suma udziałów w populacji musi wynosić 1.

Rysunek 2: Przebieg czasowy zmian liczebności języków (L – liczba języków) na kontynencie wg modelu
Nettle’a (1999a) przy początkowej liczbie języków L0 równej 1 lub 1000

Rysunek 3: Histogramy liczebności języków o poszczególnych frakcjach udziału w całości populacji w modelu
Martina Nowaka z losowymi wartościami macierzy współczynników komunikacji i mutacji. Liczba symulowa-
nych języków zmienia się od 80 (najniższy histogram po prawej stronie) aż do 8000 (najwyższy histogram z
lewego skraju. (za Shultze C., Stauffer D. 2006)

   15 M.A. Nowak, N.L. Komarowa, P. Niyogi, Nature 417 (2002) s. 611; N.L. Komarowa, J.Theor. Biology 230 (2004) s. 227
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Przy założonej dużej liczbie języków (L) można, manipulując wartością współczynni-
ków mutacji, doprowadzić zarówno do rozwoju licznych języków z jednego, jak i do wyłonie-
nia się jednego dominanta z początkowo licznej puli. Gdy w macierzy współczynników muta-
cji Q dominują względnie duże wartości, system preferuje i utrzymuje stan wielojęzyczności,
gdy natomiast współczynniki są mniejsze, system ewoluuje w kierunku wyłonienia jednego
dominanta. Mamy przy tym do czynienia z tzw. przejściem fazowym – stosunkowo niewielka
różnica w tabeli Q może zmienić dramatycznie preferowany stan, podczas gdy stany pośred-
nie są niestabilne. Występuje też histereza – do wytrącenia systemu z raz uzyskanego stanu
stabilnego potrzebna jest silniejsza zmiana współczynników niż do wprowadzenia go w stan
przeciwny przy ewolucji „od początku” (zaczynając od jakiegoś stanu niestabilnego, zapewne
losowego, jak to zazwyczaj w symulacjach). Takie zachowanie modelu jakościowo zgadza się
z naszymi intuicjami dotyczącymi realnych języków (por. wstęp). Dalsze weryfikacje dają jed-
nak rezultaty negatywne: tabele F i Q, których zawartość jest krytyczna dla zachowania syste-
mu, są wypełniane losowo, bowiem bardzo trudno byłoby uzyskać odpowiednie dane rzeczy-
wistych języków; model miałby więc trudności z przewidywaniem bardziej realnych sytuacji.
Drugi problem to mała zgodność uzyskiwanego histogramu liczebności klas języków z dany-
mi empirycznymi – rozkład jest asymetryczny z nadmiarem dużych języków.

MODELE MIKROSKOPOWE
Modele oparte o równania różniczkowe bazują na właściwościach średnich czy global-

nych badanego systemu. Jeśli są zgodne z rzeczywistością, mogą być bardzo użyteczne oblicze-
niowo, jednak poznawczo mają poważne ograniczenia. Zjawiska lokalne są „zaszyfrowane”
we współczynnikach, które, nawet jeśli są mierzalne w realnym świecie, niewiele mówią o naj-
bardziej interesujących mechanizmach zjawisk na poziomie mikro, a sposób zakodowania,
czyli emergentnego przejścia od skali zjawisk mikro do skali makro, jest zależny jedynie od
intuicji twórcy modelu. Konkurencyjnym podejściem są właśnie modele mikroskopowe zwane
też poza środowiskiem fizyków „symulacjami agentowymi” (agent base simulations/modeling),
w których właśnie takie emergentne przejście od mikro do makro jest głównym celem badania.

Przykładem takiego podejścia jest model zaproponowany przez de Oliveirę i współ-
pracowników16 dla wyjaśnienia mechanizmu tworzenia się języków podczas kolonizacji
kontynentów amerykańskich przez przodków Indian przybyłych poprzez tzw. Beringię –
tymczasowy ląd utworzony z obszarów szelfu kontynentalnego na styku Syberii i Alaski
dzięki obniżeniu poziomu morza podczas ostatniego zlodowacenia.

W modelu tym obszar zdatny do zasiedlenia reprezentowany jest przez złożoną z licz-
nych komórek prostokątną „planszę” (w terminologii symulacyjnej lattice).W każdej komór-
ce może, ale nie musi, znajdować się agent17, i każdy agent ma swój język, który w tym wypad-
ku jest po prostu etykietą – liczbą całkowitą. Symulacja startuje z pojedynczej komórki zasie-
dlonej agentem mówiącym językiem „1”. Agenci „rozmnażają się” i sukcesywnie zasiedlają
macierz, przy czym nowy agent zwykle odziedzicza język rodzica, ale czasami następuje muta-
cja i jego etykieta zmienia się na inną liczbę całkowitą. Prawdopodobieństwo mutacji jest
bardzo małe, a do tego tym mniejsze, im więcej agentów używa języka, który miałby zostać
porzucony, inaczej mówiąc, jest odwrotnie proporcjonalne do arbitralnej wartości alfa po-
dzielonej przez liczbę agentów przypisanych do danego języka. Parametr alfa jest kluczowy

   16 V.M. de Oliveira, M.A.F. Gomes, I.R. Tsang: Bounded fitness landscapes and the evolution of the linguistic diversity.
Physica A 361 (2006) 361.
   17 Co jest bardzo typowe dla modeli agentowych, szczególnie w naukach społecznych i przypomina bardzo dużą szachow-
nicę, stąd pierwsza nazwa takich modeli wprowadzona jeszcze na początku lat siedemdziesiątych brzmiała chessboard
models.
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dla wyników symulacji (jest tzw. parametrem kontroli) – decyduje o liczbie języków, które
powstają. Jednak uzyskany kształt rozkładu języków jest daleki od oczekiwanej paraboli, przy-
pomina raczej dwa złożone ze sobą tzw. prawa potęgowe (power laws), w układzie współrzęd-
nych log-log widocznych jako stykające się odcinki tworzące lewostronnie asymetryczny „da-
szek” (Rysunek 4 b). W modelu tym nie ma jednak zanikania języków, więc może oddaje on
dobrze efekty zachodzące we względnie krótkim czasie podczas zasiedlania wielkich obsza-
rów, ale nie da się już uzyskać danych pozwalających sprawdzić to empirycznie.

Nieco podobny model, oparty jedynie na wzroście populacji, zaproponował Caglar Tun-
cay18. Tutaj jednak jednostką nie jest fragment przestrzeni, która może być zamieszkana lub nie,
ale „miasto-państwo”. Każde miasto ma populację mieszkańców, która rośnie z grubsza logi-
stycznie (tzw. multiplicative noise: Pi(t) = (1 + Ri)Pi(t – 1)) zgodnie z parametrem R przydziela-
nym losowo w momencie jego powstania. Wartość R reprezentuje więc zdatność danego miej-
sca do zamieszkania przez ludzi. Populacja każdego z miast może czasem być dzielona na dwie
części, z których jedna emigruje i zakłada nowe miasto-kolonię. Teoretycznie kolonia mogłaby
używać tego samego języka, ale autor przyjął, że każda kolonia we względnie krótkim czasie
wykształca nowy język, więc liczba języków miast jest równa liczbie miast. Model zmienia się w
dyskretnym czasie i po wykonaniu 1300 kroków, co odpowiada wg autora 13000 rzeczywistych
lat, sprawdzany jest uzyskany rozkład języków. Udaje się tu dla pewnej kombinacji parametrów
uzyskać sumaryczny rozmiar populacji i rozmiar największego języka odpowiadające rozmia-
rom rzeczywistym, a także kształt rozkładu przypominający parabolę, choć lekko prawostron-
nie asymetryczną i zbyt płaską w porównaniu z rozkładem realnym (patrz Rysunek 5).

W modelu de Oliveiry i współpracowników, a w pewnym sensie też w modelu
Caglara, język był po prostu reprezentowany przez „nazwę”, a właściwie liczbę całko-
witą, kolejny numer na chronologicznej liście, jednak w wielu innych modelach przyj-
muje on postać łańcucha bitów. Oczywiście, każdy łańcuch bitów można traktować
jako liczbę całkowitą, ale można też zająć się niezależnymi zmianami pojedynczych
bitów, traktując je jako opis elementarnych cech języka – pojedynczych memów w
złożonym mempleksie19. Jest to zgodne z pomysłem Noama Chomskiego, który twier-

Rysunek 4: Model de Oliveiry „inflacji” językowej: A. Końcowy wygląd obszaru symulacji. Widoczny „klekso-
waty” obszar początkowego zasiedlenia i pierwotnego języka oraz wachlarzowate obszary zasiedlone przez użyt-
kowników języków potomnych. B. Histogram liczebności języków w modelu. Na osi poziomej litera K oznacza
mnożnik 1000 (103), litera M mnożnik 1 000 000 (106), litera G mnożnik 1 000 000 000 (109).

    18 C. Tuncay: A new model for competition between many languages. http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0612/
0612137v1.pdf, caglart@metu.edu.tr, 2006
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dzi, że w ludzkie mózgi wbudowane są pewne uniwersalia językowe tworzące ramy
dla możliwych gramatyk języków naturalnych, a nauka konkretnego języka polega na
powiązaniu określonych struktur gramatycznych z szablonami znaczeniowymi, które
są do przekazania. Można nazwać to „ustawianiem parametrów” we wrodzonym mo-
dule rozpoznawania gramatyki. W jednych językach ton wypowiadanej samogłoski
może zmienić znaczenie słowa20, w innych nie pełni żadnej roli. W niektórych języ-
kach głównym nośnikiem znaczenia jest szyk wyrazów w zdaniu, w innych ważne są
zmienne końcówki wyrazów21 itd. Pojedyncze bity w łańcuchu opisującym języki agen-
tów w modelu mogą odpowiadać takim parametrom gramatyki, aczkolwiek zazwyczaj
pomija się możliwe zależności między memami i traktujemy cały mempleks języka w
uproszczeniu jako nieuporządkowany „worek cech”.

Takim pomysłem posłużyli się Schulze i Stauffer22 w swoim modelu. Agenci po-
sługują się tam „językami” opisanymi łańcuchami o długości od 8 do 64 bitów i dłu-
gość ta jest jednym z ważnych parametrów modelu. Pozostałe założenia są w miarę
uproszczone:

• populacja agentów o mniej więcej stałej liczebności utrzymywanej za pomocą tzw.
    czynnika Verhulsta23 (Verhulst factor)
• zamieszkuje „świat” o idealnej komunikacji – tzn. taki, w którym odległości prze-
    strzenne nie grają roli, co w modelach epidemicznych nazywane jest „idealnym
   mieszaniem” (homogenous mixing).

Rysunek 5: Histogram frekwencji języków o poszczególnych klasach liczebności w modelu Caglar Tuncay’a startu-
jącym z 1 mln wirtualnych osób mówiących jednym językiem. Po 1300 krokach czyli 13 tys. lat największy język ma
ok. 109 czyli miliard użytkowników. Inne parametery: H=0.00210, S=0.5, R=0.02 (R w tym wypadku dla uproszcze-
nia identyczny dla wszystkich miast). Linia przerywana pokazuje teoretyczny rozkład log-normalny.

   19 Czyli ciągu zer i jedynek o ustalonej długości np. 1011001101110101 lub 0000000000000001 itd. Różnych języków czy
dialektów jest w takich modelach tyle, ile możliwych łańcuchów o określonej długości, czyli 2n , gdzie n to długość łańcu-
cha. Zatem łańcuchów 8 bitowych jest 28 = 256, a 16 bitowych jest 216 =65536 itd.
   20 Przykładami języków tonalnych są: starogrecki, tajski, języki chińskie, języki czadyjskie. Zobacz: http://en.wikipedia.org/
wiki/Tonal_languages
   21 Fleksja (ang. inflection) to modyfikacja albo „omarkowanie” podstawowej postaci leksemu (w uproszczeniu „tematu”
wyrazu) o morfemy uzupełniające, niosące takie informacje gramatyczne jak rodzaj, liczba, czas itp. Zobacz: http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Inflection, oraz Agglutinative_language i Analytic_language.
   22 C. Schulze , D. Stauffer, In. J. Mod. Pshys. C 16 2005 oraz Schulze, Stauffer 2006 (cytowane wcześniej).
   23 Prawdopodobieństwo śmierci proporcjonalne do rozmiaru populacji.
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• jak w poprzednich modelach, język jest zazwyczaj w całości kopiowany z
    agenta macierzystego na agenta potomnego, jednak nowe języki nie powstają już
    skokowo, a zmiany polegają na modyfikacji wartości pojedynczych bitów.
Bity języków mogą ulegać zmianie na t r z y  różne sposoby, których prawdopo-

dobieństwo jest dane przez kolejne parametry modelu: p, q, r. Podczas tworzenia („na-
uki”) nowego agenta jeden wylosowany bit może ulec odwróceniu na przeciwny (z 0 na 1,
a z 1 na 0) z prawdopodobieństwem p o ile wartość q jest równa 0. Jeśli nie, to losowa
mutacja zachodzi z prawdopodobieństwem 1- q , a z prawdopodobieństwem q zachodzi
pobranie wartości odpowiedniego bitu od losowo wybranego innego agenta. Ponadto,
podobnie jak w modelu de Oliveiry, „język matczyny” może zostać całkowicie porzucony
na rzecz języka innego, losowo wybranego agenta z prawdopodobieństwem r(1-x)2, gdzie
x to liczba użytkowników „języka matczynego”. Transfer bitów jest więc odpowiednikiem
drobnych zapożyczeń językowych dotyczących słów czy konstrukcji gramatycznych, a za-
pożyczenia całego języka może być odpowiednikiem małżeństwa z osobą obcojęzyczną
lub stałej emigracji.

Wyniki są interesujące – w zależności od wartości parametrów można zaobserwo-
wać tworzenie się nowych języków, jak i proces zanikania języków. Co więcej, udaje się tu
czasem uzyskać kształt rozkładu przypominający zwichrowaną, asymetryczną parabolę
(Rysunek 6). Wynik ten nie zaskakuje, jeśli uświadomimy sobie, że w przypadku idealne-
go mieszania populacji zarówno zapożyczenie bitów, jak i całego języka, odbywa się od
losowego agenta i, oczywiście, częściej będzie to raczej agent używający jednego z popu-
larniejszych języków. Takie dodatnie sprzężenie powoduje, że z czasem przewaga popu-
larnych języków rośnie aż do całkowitego zwycięstwa jednego języka, a liczebność małych
języków jest utrzymywana głównie przez odpowiednio wysoki poziom mutacji – języki
przekształcają się w nowe lokalne gwary/dialekty. Wnioski są poprawne, pod warunkiem
poprawności założeń modelu, ale tu można mieć wątpliwości. Szczególnie, co do założe-
nia o „idealnym mieszaniu”. Być może jest ono prawdopodobne w skoncentrowanych,
bogatych populacjach takich metropolii jak Londyn, albo w państwach zbudowanych na
stałym napływie imigrantów wewnętrznych i zewnętrznych jak USA, ale dla typowych
państw, a tym bardziej dla całej Ziemi, raczej nie. Intuicja podpowiada, że wpływ fizycz-
nej odległości jest czynnikiem, który modele powinny uwzględniać.

Rysunek 6: Histogramy frekwencji języków o różnych rozmiarach w różnych wariantach modelu Schulze’a i Stauf-
fera (z ich publikacji, 2006). Start z niewielkiej populacji „mówiącej” losowymi językami. A. Kolejne etapy wzro-
stu populacji przy stałym poziomie mutacji. B. Populacje liczące po 2 mln agentów z różnymi poziomami muta-
cji. Na osi pionowej zsumowane liczby użytkowników języków danej klasy wielkości, a nie liczba języków w klasie.
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W P Ł Y W  S P O Ł E C Z N Y  A  J Ę Z Y K I
Omówimy teraz model, który powstał we współpracy lingwisty, psychologa spo-

łecznego i biologa; został zaproponowany24 przez Culicovera, Nowaka i Borkowskiego w
1999 i opisany dokładnie25 w 2003 roku. Model ten jest pochodną klasycznego dla tzw.
dynamicznej psychologii społecznej modelu wpływu społecznego26, a za jego pośrednic-
twem także bardzo znanego w fizyce modelu Isinga. Został zmodyfikowany w celu wyja-
śnienia czysto lingwistycznego problemu niewystępowania w rzeczywistości większości
możliwych do pomyślenia reguł gramatycznych i możliwych typów języków. Choć model
nie powstał pierwotnie w celu badania konkurencji języków, okazuje się co najmniej rów-
nie dobry, o ile nie lepszy, od rozważanych wcześniej modeli.

TRANSMISJA PARAMETRÓW GRAMATYKI
Lingwiści, tworząc typologię wszystkich znanych języków pod względem wystę-

pujących w nich konstrukcji gramatycznych, zauważyli, że wiele teoretycznie możli-
wych konstrukcji nie występuje w żadnym znanym języku, co nazywane bywa missing
languages gaps” 27.

Przykładem może być tzw. wh-movement – jeśli w języku angielskim przekształca-
my konstrukcję oznajmującą na pytanie przez przestawienie szyku zdania28, to słowo py-
tające takie jak what, where, why przemieszcza się w stosunku do swojego odpowiednika
we frazie oznajmującej i zajmuje pozycję na początku, czyli na lewo od pierwotnej pozy-
cji29. Jest wiele innych języków, w których zjawisko wh-movement występuje, ale nigdy nie
jest to przesunięcie w prawą stronę!30

Inny, bardziej specyficzny przykład, dotyczy grup czasownikowych w językach i dia-
lektach zachodniogermańskich (verbal clusters in West Germanic). Grupa taka może być
zbudowana z 2 do 4 czasowników tworzących hierarchię określania. Jednak kolejność
czasowników we frazie nie zależy od ich pozycji w hierarchii znaczeniowej, a jest zależna
od języka czy dialektu, i niektóre kombinacje nigdzie nie występują lub są bardzo rzadkie
(Rysunek 7).

Lingwiści spierają się o przyczyny takich braków. Dominuje pogląd, że są one w
jakimś sensie niefunkcjonalne – albo trudniejsze do nauczenia, albo wymagające więk-
szych zasobów uwagi do zrozumienia, więc bardziej podatne na błędy, albo niedopasowa-
ne do sposobu działania wrodzonego modułu („oprogramowania”) językowego człowie-

   24 Culicover P.W., Nowak A., Borkowski W.: Linguistic Theory, Explanation and the Dynamics of Language. Proceedings of
the Seminar on Explanation in Linguistic Theory. J. Moore and M. Polinsky, eds. !999
   25 Culicover P. W., Nowak A., Borkowski W.: Linguistic theory, explanation and the dynamics of grammar. W: J. Moore and
M. Polinsky (eds), The Nature of Explanation in Linguistic Theory. CSLI Publications, Stanford , CA 2003. ISBN-1-57586-
454-1 or ISBN-1-57586-453-3. Przykłady lingwistyczne pochodzą głównie z tej publikacji.
   26 Szerokie omówienie modelu wpływu społecznego w interpretacji memetycznej ukazało się w tej serii: W. Borkowski, A.
Nowak: Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów. TEKSTY z ULICY nr 9 (str.44-68), Katowice 2005,
ISBN: 83-87248-11-8.
   27 Co można tłumaczyć jako luka językowa, ale właściwsze byłoby pewnie luka gramatyczna – missing rules gaps, bo pierw-
szy termin sugeruje, że spodziewalibyśmy się języków będących dowolnymi kombinacjami dowolnych reguł, co z przyczyn
czysto matematycznych jest niemożliwe – już dla kilkunastu reguł liczba takich kombinacji jest „astronomiczna”.
    28 I spoke with J o h n  —> W h o m  did you speak with?
   29 Nazwa zjawiska pochodzi od angielskich słów pytających, choć bywa zastępowana innymi nazwami np. dla języ-
ków romańskich stosuje się znaczący to samo termin movement-q, bo słowa pytające w tych językach zwykle zaczy-
nają się od qu-. Zobacz też: http://en.wikipedia.org/wiki/Wh-movement
   30 J. Bresnan: On Complementizers: Towards a Synthetic Theory of Complement Types. Foundation of Languages 6,
1970: s. 297-321.
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ka. W podobny sposób tłumaczone są pewne dające się obserwować międzyjęzykowe
korelacje występowania poszczególnych struktur gramatycznych.

Alternatywny pogląd, opierający się bardziej na perspektywie społecznej i ewo-
lucyjnej, wskazuje, że za luki takie mogą odpowiadać zjawiska w znacznym stopniu, a
nawet całkowicie, pozajęzykowe. Pewne „mutacje gramatyczne”, tak jak w przypadku
genów i gatunków biologicznych pewne przystosowania, mogą, po pierwsze, nigdy nie
powstać z braku sprzyjających okoliczności, po drugie, mogą też zaniknąć („wymrzeć”),
nie pozostawiając po sobie żadnych śladów.

Wiemy, że gatunki biologiczne znikają często z powodów niezawinionych – nie dla-
tego, że są źle przystosowane do środowiska, albo gorzej niż jakiś gatunek konkurencyjny,
ale dlatego, że znika ich środowisko. Przyczyny mogą być różne: kontynenty dryfują po-
przez strefy klimatyczne, poziom morza wzrasta lub opada, wybuchają wielkie wulkany,
upadają meteoryty… Czasem warunki życia na całym globie zmieniają się dramatycznie w
(geologicznie) krótkim czasie (np. następuje zlodowacenie lub przeciwnie – efekt cieplar-
niany). Czasem przyczyną krachu istniejących ekosystemów bywa sama biosfera, np. gdy
pojawiają się masowo mikroorganizmy produkujące trujące gazy31 lub wyewoluuje zupeł-
nie nowy sposób na radzenie sobie z innymi organizmami32.

KOLEJNOŚĆ
12

21

123

132

213

231

312

321

4321

4123

1423

DIALEKTY
holenderski, dialekty

holenderski, dialekty

holenderski,
górnoniemiecki
(Hochdeutsch)

holenderski,
górnoniemiecki

BRAK!!!

zachodnioflamandzki
(i to w specjalnych
przypadkach)

holenderski

fryzyjski,
górnoniemiecki

holenderski

holenderski

holenderski

   31 Np. sinice produkujące tlen!!!
   32 Np. pojawienie się jednokomórkowców zdolnych do fagocytozy innych komórek.
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Rysunek 7: Tabela możliwych kolejności czasowników w grupach czasownikowych (verb clusters) języków zachod-
niogermańskich (wg. Culicover, Nowak, Borkowski 2003). W kolumnie KOLEJNOŚĆ poszczególne cyfry ozna-
czają poziom czasownika w hierarchii określania, natomiast pozycja cyfry w ciągu odpowiada realnej pozycji w
zdaniu. Obok w kolumnie DIALEKTY podano, w jakich językach i dialektach dana kolejność jest spotykana. Poka-
zano też mapę zasięgu dialektów i języków zachodniogermańskich w Europie z pominięciem enklaw na wschodzie
(Źródło: pl.wikipedia.org)



Podobnie konstrukcje gramatyczne lub całe języki mogą wymierać nie dlatego, że są
gorsze z punktu widzenia pełnionej funkcji, czyli komunikacji, ale dlatego, że z innych przy-
czyn znika ich „naturalne środowisko” – używająca ich grupa ludzi. Na małą skalę dzieje się
to, gdy wymiera ludzkie pokolenie. Pewne słowa i zwroty, używane przez naszych pradziad-
ków, wraz z nimi odeszły do grobu i spotkać je można już tylko na kartach starych powieści.
Zapewne to samo czeka też za kilkadziesiąt lat wiele wyrażeń z języka, którym posługujemy
się obecnie. Na wielką skalę języki wymierają wraz z plemionami, narodami i kulturami,
które znikają z powierzchni Ziemi na skutek różnorodnych wydarzeń historycznych – pod-
bojów, epidemii, wyczerpania lokalnych zasobów, a czasem też stosunkowo niewielkich
zmian klimatu w rodzaju tzw. małej epoki lodowej (od 1470 do 1900 n.e.).

Jednak języki, podobnie jak inne struktury memetyczne, podlegają też mechanizmom,
które nie mają bezpośredniej analogii w świecie biologicznym – ogólnie rozumianej „trans-
misji sterowanej przez wpływ społeczny”. Ludzie przyjmują memy od innych, ale nie jest to
prosty proces epidemiczny. Gdy istnieje wybór pomiędzy konkurującymi opcjami, ludzie
skłonni są raczej wziąć memy używane przez bliskich sąsiadów, a nie gdzieś daleko, używa-
ne przez wielu, a nie przez nielicznych, używane przez silnych, a nie przez słabych itp. Kla-
syczny model symulacyjny wpływu społecznego wprowadzony przez Nowaka-Latane zbu-
dowany jest właśnie wokół tych reguł lokalnych. Model w wersji lingwistycznej33 różni się
tylko rozważaniem równoległej i niezależnej transmisji memów lub ich grup oraz interpre-
tacją tych memów jako wartości parametrów gramatycznych języka (np. czy fraza orzecze-
nia jest przed czy za podmiotem, kolejność elementów złożonego orzeczenia, sposób zada-
wania pytania itp). Parametry możemy rozumieć jako memetyczne pozycje czyli loci34, o
które konkurują wzajemnie wykluczające się memetyczne allele.

Analogicznie do symulacji de Oliveiry, a także do psychologicznego pierwowzoru,
przestrzeń, czyli obszar zdatny do zasiedlenia, reprezentowana jest przez złożoną z licz-
nych komórek prostokątną „planszę”. Komórka może być zamieszkana lub nie, ale w
rozważanych dalej wariantach modelu wszystkie komórki były zamieszkane.

Każdy agent ma też indywidualną wartość „siły wpływu społecznego”, która decy-
duje jak bardzo jego opinia jest poważana przez sąsiadów, a w pewnym stopniu także o
odporności na przekonywanie przez innych. Siła ta jest wyrażana liczbą całkowitą o sze-
rokim zakresie – przynajmniej od 1 do 100 (ale może być też od 1 do 100000).

Języki agentów opisane są łańcuchami bitowymi o długości będącej parametrem symu-
lacji, tak jak w modelu Schulze,a i Stauffera. Bity łańcucha są jednak podzielone na trzy grupy.
W pierwotnej interpretacji każda grupa koduje wartość jednego parametru gramatyki i przyj-
mujemy, że parametry te są całkowicie niezależne. Każdy z trzech parametrów gramatyki może
mieć dwie lub więcej wartości, stąd łańcuchy bitów mają długości podzielne przez 3. Może to
być 3, 6, 9, 12 itd. aż do 24 bitów, co daje od 8 do ponad 16 milionów możliwych języków.

Każdy z trzech parametrów gramatyki zmienia się niezależnie wg algorytmu „wpływu
społecznego”, który dla pojedynczego kroku symulacji wygląda następująco:

1) wylosuj agenta do zmiany stanu tyle razy na krok symulacji, ile jest komórek35,
a dla każdego wylosowanego agenta wykonaj:
2) z jego kwadratowego otoczenia o zadanym rozmiarze36 wylosuj kilku sąsied-
nich agentów

   33 P.W. Culicover, A, Nowak, W. Borkowski, 1999, 2003.
   34 Loci to l.mn. od locus – wg terminologii genetyki oznacza miejsce na chromosomie, gdzie jest zlokalizowany dany gen.
W memetyce może oznaczać unikalne miejsce w abstrakcyjnej sieci symboli tworzącej dany mempleks.
   35 Jest to w terminologii symulacyjnej tzw. krok Monte-Carlo (Monte Carlo step).
   36 Formalnie rzecz biorąc z „rozszerzonego sąsiedztwa Moora” (extended Moore neighborhood).
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3) sprawdź, jakie wartości parametrów gramatycznych mają wylosowani sąsie-
dzi i dla każdej wartości zsumuj siły wpływu prezentujących ją agentów, a dla
wartości parametrów aktualnie prezentowanych przez badanego agenta dodaj
jego siłę wpływu
4) dla każdego z parametrów przyjmij taką wartość, za którą stoi największa su-
maryczna siła wpływu.
Na początku symulacji każdy z agentów otrzymuje wylosowany łańcuch bitów,

czyli „język”. Agentów jest od kilku do kilkuset tysięcy (symulacje dla macierzy więk-
szych niż 100 na 100 komórek są już jednak bardzo czasochłonne), więc jeśli łańcuch
jest krótki, to jest prawdopodobne, że niektórzy agenci będą mieli z losowania takie
same języki, jeśli łańcuch jest odpowiednio długi, to wiele z możliwych języków w
ogóle się w losowaniu nie pojawia37. W każdym kroku algorytm wpływu społecznego
może zmienić łańcuch każdego agenta na bardziej podobny do łańcuchów sąsiadów,
co możemy rozumieć jako wymianę pokoleniową – zajęcie komórki przez agenta, który
mówi już nieco innym językiem.

Każdy z parametrów gramatyki transmituje się niezależnie, choć w tej samej
sieci społecznej, a wszystkie języki są traktowane tak samo – mają ten sam fitness – bo
nie ma żadnej presji selekcyjnej. Przez analogię biologiczną można by się zatem spo-
dziewać, że wszystkie wylosowane początkowo języki pozostaną. W rzeczywistości,
jak zwykle w modelach wpływu społecznego, już po kilku krokach symulacji formują
się „klastry” czy „grona”, czyli spójne obszary zajęte przez agentów mówiących tym
samym językiem. Początkowo liczą one po kilkudziesięciu agentów, co już wystarcza
do zredukowania liczby języków przynajmniej o rząd wielkości. Języki zanikają tu nie
dlatego, że były „gorsze”, ale dlatego, że ich nosiciele byli za słabi, by oprzeć się wpły-
wowi. Nawet jeśli początkowo każdy możliwy język był reprezentowany, to w tym
momencie już pojawiają się „dziury”, a także niewielkie korelacje między wartościa-

Rysunek 8: Przykład działania modelu transmisji parametrów gramatyki Culicovera, Nowaka, Borkowskiego (2003)
dla języków opisanych łańcuchami długości 6 bitów i „świata” 20x20 komórek. A. Stan początkowy B. Stan po kilku
krokach. W lewym górnym rogu obu podrysunków widoczne mapy języków i sił agentów, a pozostałe kwadraty to
mapy rozłożenia wartości dla każdego z 3 parametrów gramatycznych.

   37 Np. łańcuch 9 bitowy daje 512 języków, podczas gdy świat 50x50 komórek zamieszkuje 2500 agentów, ale łańcuch 21
bitów daje już 2 097 152 języków, a świat 500x500 ma „tylko” 250 tys. mieszkańców.
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mi parametrów wynikające z nielosowości eliminacji38, która jest zależna od lokal-
nych układów sił.

Jeśli poczekamy dłużej, to losowość w doborze sąsiadów wywierających wpływ bę-
dzie powodowała fluktuacje granic gron,  prowadzące niekiedy do rozszerzania obszarów
panowania jednych języków kosztem innych, a w konsekwencji do spadku liczby języków.
Proces ten jest początkowo dosyć szybki, potem zwalnia, co szczególnie widać w symula-
cjach na większych macierzach. Jednocześnie korelacja między parametrami mimo znacz-
nych wahań będzie wykazywać trend wzrostowy aż do wartości bliskich jedności, gdy licz-
ba języków spada do kilku. Jest to zgodne z obserwacjami lingwistów, choć wskazuje, że
mogą nie mieć racji upatrując przyczyn „językowej dziury” raczej w fitness memów języ-
kowych niż w przyczynach zewnętrznych.

Z punktu widzenia problemu parametrów językowych działanie modelu jest zado-
walające – jest odpowiedzią na zadane „pytanie” – ale czy model taki sprawdza się jako
model globalnej konkurencji językowej?

KONKURENCJA JĘZYKÓW
Językowy model wpływu społecznego w pierwotnej wersji trudno porównać z istnie-

jącymi modelami konkurencji języków czy danymi rzeczywistymi. Cel symulacji był inny,
stąd zbyt małe zastosowano rozmiary przestrzeni symulacji, a zatem i liczby agentów. Mała
była także długość łańcucha bitów, czyli liczba możliwych języków. Przede wszystkim jed-
nak zbyt małe były liczby istniejących języków, by możliwe było wykonanie wykresu dystry-
bucji klas języków porównywalnego choćby jakościowo z dystrybucją rzeczywistą, czy z wy-
kresami z symulacji tworzonymi przez fizyków społecznych. Żeby tego dokonać, trzeba
nieco zmodyfikować model, a jeszcze bardziej jego przełożenie na rzeczywistość.

Liczbę możliwych języków łatwo można zwiększyć, zwiększając liczbę bitów łańcu-
cha np. do 21, co daje ponad 2 mln różnych wartości. Niestety interpretacja trzech nieza-
leżnych płaszczyzn transmisji memetycznej nie będzie już taka oczywista – raczej nie ma
pojedynczych parametrów gramatycznych o 127 różnych wartościach. Można przyjąć jed-
nak, że są takie grupy skorelowanych parametrów, lub bardziej abstrakcyjne grupy po-
wiązanych memów – np. cała gramatyka, słownictwo codzienne i słownictwo „wysokie”
(abstrakcyjne, techniczne itp.).

Utrzymując pierwotne założenie, w którym agent byłby rozumiany jako pojedyn-
czy członek społeczeństwa, właściwym rozwiązaniem byłoby wykonanie symulacji dla
świata liczącego miliard lub więcej agentów. Z przyczyn technicznych jest to (na razie)
niemożliwe39. Można jednak rozumieć agenta w komórce modelu nie jako osobę, lecz
jako lokalną społeczność. Wtedy siła wpływu w modelu może być rozumiana jako wy-
padkowa wielu czynników, które w rzeczywistym świecie decydują o sile, z jaką ludzkie
społeczeństwa wpływają na swoich sąsiadów. Jednym z nich jest oczywiście lokalna li-
czebność populacji, równoważna gęstości zaludnienia, jeśli uznamy komórki za równe
pod względem obszaru. Odpowiada to prostemu faktowi, że większe osiedla, gęsto za-
ludnione, choć niewielkie pod względem obszaru, mają wielki wpływ na swoje rozległe,
lecz rzadko zaludnione, otoczenie. Kolejny czynnik to intensywność kontaktów: małe
republiki kupieckie (np. kiedyś Wenecja czy Lubeka), których mieszkańcy intensywnie

   38 W przypadku, gdy mamy znacznie więcej możliwych języków niż agentów, samo początkowe losowanie odpowiada za
eliminację pewnych kombinacji, ale jest to eliminacja całkowicie „sprawiedliwa”, nie wprowadzająca znaczącej korelacji.
   39 Model jest zbyt „ciężki” obliczeniowo i taka symulacja wymagałaby albo roku pracy komputera PC albo przerobienia
programu na obliczenia równoległe i użycia któregoś z największych systemów obliczeniowych dostępnych na świecie.
Oba te rozwiązania są, delikatnie mówiąc, raczej mało realistyczne...
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podróżują, mogą wywierać nieproporcjonalnie silniejszy wpływ, a z kolei wielkie kraje
odizolowane z przyczyn politycznych (jak Chiny czy Japonia w drugiej połowie ubiegłe-
go tysiąclecia) nieproporcjonalnie mały. Oczywiście, ważna jest też siła militarna, czy
polityczna, a także bogactwo społeczności, rozumiane zarówno finansowo jak i kulturo-
wo, bo czynniki te decydują o asymetrii kontaktów, czyli o tym, kto jest petentem, a kto
donatorem. Nie bez powodu cały świat uczy się obecnie języka angielskiego. Kiedyś w
Europie było tak z francuskim, a wcześniej z łaciną; w przyszłości może być to chiński
lub, jeśli spełnią się prognozy i za sto lat większość mieszkańców USA będą stanowić
Latynosi, być może będzie to hiszpański.

Jeśli przyjmiemy takie rozumienie agenta symulacji, to możemy posłużyć się rozsąd-
niejszymi obliczeniowo wymiarami przestrzeni symulacji, tak by przy mocy komputera PC
wykonanie jednego przebiegu symulacji nie trwało dłużej niż kilka dziesiątek godzin. Stąd
dla dalszych obliczeń przyjęty został świat symulacji 500 na 500 komórek czyli 250 tys. lokal-
nych społeczności. Przyjmując, że średnia społeczność liczy 1000 osób może to odpowiadać
w przybliżeniu 250 mln ludzi, co jeszcze nie tak dawno stanowiło ludność całego świata40.

O ile w pierwotnej wersji modelu siła agentów musiała być po prostu zróżnicowana,
i wystarczyło wylosować ją z rozkładu płaskiego, to przy takiej bardziej zaawansowanej
interpretacji kształt rozkładu sił wpływu lokalnych społeczności staje się istotnym parame-
trem modelu. Niestety, nie mamy tu żadnych dostępnych danych, i prawdopodobnie są one
niemożliwe do uzyskania, bo nawet nie bardzo wiadomo, jak należałoby taką siłę wpływu
mierzyć. Można by, zgodnie z ulubioną manierą statystyków, przyjąć, że rozkład ten jest
rozkładem normalnym, ale skądinąd wiemy, że to nie jest dobry pomysł. Dwie główne skła-
dowe – rozmiar miejscowości i bogactwo społeczności – są typowymi przykładami zmien-
nych socjologicznych o silnie lewoskośnym rozkładzie. Zatem właśnie taki typ rozkładu, z
silnie dominującymi klasami małych wartości, zwany też rozkładem Pareto, przyjmujemy
dla siły wpływu41. Musimy jednak zbadać zachowanie modelu dla różnych wariantów roz-
kładu siły, jako że nie znamy dokładnych jego parametrów – tzn. nie wiemy, jak bardzo jest
on skośny w rzeczywistości, a szczególnie jak bardzo był skośny w przeszłości.

Badając zależność zachowania modelu od jakichś parametrów kontroli, zazwyczaj w
pierwszym rzędzie bada się globalną dynamikę (czyli zmiany w czasie) najbardziej interesu-
jącej charakterystyki. W tym wypadku jest to ogólna liczba języków. Jak widać na wykresie
(patrz: Rysunek 9), parametry rozkładu siły wpływu nie zmieniają dynamiki jakościowo, ale
znacząco modyfikują ją ilościowo. Im bardziej rozkład sił jest skośny, tym wyraźniej gwał-
towny początkowy spadek liczby języków wyhamowuje przy większej ich liczbie. Możemy
uznać, że zaczyna się wtedy drugi etap42 – powolne zanikanie języków z pozostałej puli,
które odbywa się w tym wolniejszym tempie, im bardziej skośny jest rozkład sił. Największą
liczbę języków zachowanych po pierwszym etapie oraz najwolniejszy spadek liczby języków
w drugim etapie obserwujemy tu dla rozkładu powstałego z pomnożenia ośmiu liczb loso-
wych (P8). Krzywe dla pozostałych rozkładów układają się kolejno pod spodem. Jedyna
anomalia występuje między rozkładem płaskim (oznaczonym Rnd) a rozkładem powsta-
łym z mnożenia dwu liczb losowych (oznaczonym jako P2) – okazuje się, że taki lekko
skośny rozkład najbardziej z badanych sprzyja spadkowi liczby języków.
   40 Oczywiście w geologicznej skali czasu. Wg różnych oszacowań jest to rozmiar populacji ludzkiej od kilkuset lat p.n.e. do
około roku tysięcznego naszej ery (http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html).
   41 W symulacjach komputerowych „rozkłady dzwonowe”, podobne do rozkładu normalnego, uzyskuje się najłatwiej przez
sumowanie kilku liczb pseudolosowych, a rozkłady lewoskośne przez mnożenie kilku takich liczb.
   42 Tak naprawdę wyróżnianie „etapów” jest tu wyrazem niematematyczności naszych „socjologicznych” intuicji – poza nie
uwidocznionymi pierwszymi kilkoma krokami mamy tu do czynienia z gładkimi krzywymi ekspotencjalnymi, które na
ulubionym przez fizyków wykresie log-log stają się niemal liniami prostymi.
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Na przedstawionym wykresie trudno to może zauważyć, ale z innych symulacji
modelu wiadomo, że tempo zanikania języków z czasem coraz bardziej maleje i dla bar-
dziej skośnych rozkładów staje się w końcu „zaniedbywalnie małe” – porównywalne z
wartościami wahań wynikającymi z lokalnego działania losowości. Trend spadkowy za-
pewne jest zachowany, ale konieczne do jego zaobserwowania czasy symulacji wydłużają
się „do nieskończoności”, co wymusza pewne kompromisy w dalszych analizach modelu.

Analogicznie do przedstawionych wyżej modeli socjofizycznych musimy przepro-
wadzić badanie rozkładów liczby języków (Rysunek 10). Jeśli jednak weźmiemy, tak jak
się to robi zazwyczaj, dane z mniej lub bardziej arbitralnie wybranego kroku symulacji, to
dla różnych rozkładów będziemy mieć bardzo różne liczby języków (wykres A), a więc
nieporównywalne rozkłady43. Z kolei, jeśli weźmiemy dane z momentu najbliższego inte-
resującej nas liczby 6 tys. języków, to będą to dane z bardzo różnych kroków symulacji
(wykres B), a dla rozkładów bardzo skośnych uzyskanie takiej liczby języków jest właści-
wie niemożliwe, bo „mała stabilizacja” zachodzi powyżej tej liczby.

Jak widać z wykresów, rozkład siły wpływu społecznego modyfikuje nie tylko tem-
po zmian, ale też kształty histogramów klas języków. Na wykresie A pożądany rozkład
języków opisany krzywą zbliżoną do paraboli udaje się uzyskać dla wyraźnie skośnych
rozkładów siły, choć liczba języków po 30000 kroków jest wtedy większa niż „magicz-

Rysunek 9: Zmiana liczby języków w czasie symulacji wpływu społecznego o różnych rozkładach siły wpływu. Ob-
szar symulacji 500 na 500 „społeczności”. Wartość początkowa po losowaniu wynosi ok. 235 tys. języków. Rozkłady
siły wpływu: Rnd – pojedyncze losowanie jak w pierwotnej wersji modelu; P2 – iloczyn dwu liczb losowych; P3 –
iloczyn trzech liczb losowych; P4 do P8 rozkłady powstałe z pomnożenia od 4 do 8 liczb losowych. Pozioma czarno-
szara linia oznacza 6 tys. – przybliżoną liczbę aktualnie używanych języków ludzkości.

   43 Skala logarytmiczna na osi pionowej wykresu nieco te różnice maskuje, ale skrajne liczebności na wykresie A różnią się
kilkukrotnie: 1851 dla Rnd i 13151 dla P8.
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ne” 6 tys. Mniej skośne rozkłady siły dają kształty rozkładu języków przechylone prawo-
stronnie, a dodatkowo z nadmiarem najmniejszych języków, które nieco przypominają
to, co uzyskujemy z niektórych innych prezentowanych modeli.

Różnice kształtu są mniejsze, choć nadal wyraźne, gdy porównujemy modele w
momencie liczebności języków bliskiej 6 tys. (wykres B). Jest to o tyle ciekawe, że mo-
ment ten dla rozkładu płaskiego i słabo skośnych wypada jeszcze w obrębie umownego
pierwszego etapu dynamiki, a dla rozkładów bardziej skośnych w drugim etapie. Co
więcej, z innych symulacji wiadomo, że można zwiększyć udział najmniejszych języków
dla skośnych rozkładów, czyli lewą stronę rozkładu „wygiąć” do góry, upodobniając go

Rysunek 10: Histogramy frekwencji języków o poszczególnych klasach liczebności „osad” w językowym modelu
wpływu społecznego. Obszar symulacji, wartość początkowa liczby języków i oznaczenia rozkładów jak na rysunku
poprzednim. A. Wyniki po 30 tys. kroków symulacji, w nawiasach podano liczbę języków. B. Wyniki dla liczby
języków najbliższej 6 tys., w nawiasach podano numer kroku.
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do rozkładu dla mniej zróżnicowanych sił. Można to uzyskać dodając więcej losowości
do algorytmu wpływu społecznego albo zwiększając zasięg kontaktów agentów.

Czy w oparciu o model wpływu społecznego można wyjaśnić to, co dzieje się ze
zróżnicowaniem językowym w chwili obecnej? Na pierwszy rzut oka wydaje się że nie,
bo tak gwałtowny proces spadku liczebności po dziesiątkach tysiącleci ewolucji nie ma
bezpośredniego odpowiednika w modelu. Można jednak sformułować warte zastano-
wienia pytania i hipotezy.

Po pierwsze, tak jak w przypadku globalnego ocieplenia czy antropogenicznego
wielkiego wymierania, trzeba by zapytać czy są dowody, że faktycznie proces ten przy-
śpieszył. Wydaje się, że wobec braku materiałów pisanych dla ogromnej większości ludz-
kich języków możemy jedynie bardzo zgrubnie szacować, ile ich było kilkaset lat temu,
a co dopiero kilka czy kilkanaście tysięcy lat temu, więc to, czego jesteśmy mniej więcej
pewni, dotyczy ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zakładając jednak, że mamy do czynienia z trudnym do ścisłego udowodnienia,
ale realnym faktem, możemy się zastanawiać, jakie są jego przyczyny, i które z nich są
najważniejsze?

Pierwszym, łatwym do wytypowania „podejrzanym” jest komunikacja. Dzięki
technologii pojedynczy ludzie mają obecnie niespotykane nigdy dotąd możliwości
komunikowania się – łatwo i mimo woli mogą dowiedzieć się wiele o innych kultu-
rach, a nawet wyemigrować na czas jakiś, po czym wrócić do swoich. Im biedniejszy
i mniejszy naród, tym o kontakt z obcymi łatwiej, a wyjazdy na „saksy” mają większe
znaczenie ekonomiczne. Z punktu widzenia pojedynczej jednostki czy jej rodziny to
szansa na rozwój, edukację i na „nowe życie”, ale z punktu widzenia ich rdzennej
kultury i języka to „widmo śmierci”.

Drugim podejrzanym, którego znaczenie pośrednio wynika z modelu, jest być może
demokracja! W klasycznych społeczeństwach ludzkich hierarchia jest silnie zaznaczona i
skorelowana z lokalną strukturą przestrzenną. Najstarszy czy najsilniejszy mężczyzna (a
czasem kobieta) jest głową rodziny i nad krewnymi ma władzę niemal absolutną. Sprze-
ciw wobec wyznawanych przez przywódcę wartości może się skończyć ostracyzmem, wy-
gnaniem a nawet śmiercią. Kilka chat dalej bezpośrednio dostępni są wspierający te same
wartości naczelnik wioski, szaman, kapłan… Z kolei oni podlegają następnym szczeblom
władzy w sąsiednim miasteczku czy „okręgu świątynnym” itd., aż do niedostępnego i nie-
mal mitycznego władcy krainy, którego słowo ma jednak niemal boską wagę.

W społeczeństwie demokratycznym ta ostra hierarchia ulega rozmyciu. Władcy
są obieralni i krótkotrwali, bardziej koniunkturalni, mniej skłonni do przemocy, a do
tego skrępowani mediami, które wyrażają różne, często sprzeczne zdania, ze szczegól-
nym upodobaniem dyskutując o wartościach. Jednocześnie spada znaczenie religii, a
wiedza o świecie, choć nieporównanie pełniejsza z punktu widzenia całego społeczeń-
stwa, dla pojedynczego zwykłego zjadacza chleba staje się dostępna tylko fragmenta-
rycznie, a przez to traci rangę życiowej wskazówki – szczególnie w obszarach trudnych
do naukowej weryfikacji, jakimi są język czy kultura.

Humaniści nazywają to zjawisko szumnie „upadkiem autorytetów”, ale z punktu
widzenia specjalisty od symulacji uznałbym to za przejaw spłaszczenia rozkładu siły
wpływu społecznego. A co stałoby się w modelu wpływu społecznego, gdyby nagle zmniej-
szyć w nim nachylenie rozkładu siły? Znaczna część języków, odziedziczonych po nie-
mal stabilnym stanie z ostrzejszym nachyleniem, stałaby się podatna na eliminację i
najprawdopodobniej nastąpiłaby w mniejszej skali powtórka z początkowego etapu sy-
mulacji – czyli właśnie ostry spadek liczebności.
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Prawdopodobnie zresztą obie hipotezy są po części prawdziwe, szczególnie, że
dla kształtowania się sił wpływu zasięg komunikacji ma także znaczenie. Ale model,
który by to wszystko uwzględniał, byłby daleko bardziej skomplikowany, i trudno by go
było pewnie uznać za zgodny z paradygmatem „dynamicznego minimalizmu”.

P O D S U M O W A N I E
Z przedstawionych modeli symulacyjnych każdy ma poważne wady, bo uwzględ-

nia jedynie część istoty zjawiska. Model de Oliveiry opisuje raczej proces specjacji języ-
ków niż ich zanikania, model wpływu przeciwnie – wychodząc od pochodzącego z loso-
wania, czyli całkowicie nienaturalnego, zróżnicowania języków, opisuje ich zanikanie.
Z kolei model Schulze,a i Stauffera ignoruje znaczenie lokalności procesów, a model
Tuncay’a tę lokalność podkreśla nadmiernie. Wszystkie opisane modele socjofizyków
słabo uwzględniają wiedzę o rozprzestrzeniania się informacji w społeczeństwie, wzo-
rując się raczej na procesach biologicznych; z kolei model wpływu nie uwzględnia moż-
liwości mutacji – powstawania zupełnie nowych struktur językowych. Gdzieś też ginie
istotna kwestia rozróżnienia między językiem a dialektem czy gwarą, a także uwzględ-
nienia lub nieuwzględnienia języków w stanie powstawania – np. w wielonarodowych
dzielnicach wielkich miast zamieszkałych przez różnorodnych imigrantów.

Modelowanie konkurencji języków okazuje się zatem zadaniem niełatwym. Mimo
rozległej wiedzy na ten temat i licznej grupy zaangażowanych, doświadczonych badaczy
osiągnięcie użytecznego praktycznie poziomu zrozumienia tego zjawiska wydaje się jesz-
cze dosyć odległe. Zapewne następne „pokolenie modeli” powstanie z rekombinacji
przedstawionych tu idei, a także nieuwzględnionych jeszcze dotąd aspektów, jak choć-
by wędrówek ludów, szybkich podbojów czy zmian zasięgu działania mediów komuni-
kacyjnych.

Jak zwykle w nauce, powolny proces udoskonalania pozwoli badaczom „asympto-
tycznie” zbliżyć się do prawdy, o ile zainteresowanie tematem i/lub fundusze na badania
wcześniej się nie wyczerpią. Lub nie zniknie wcześniej przedmiot badań, co w przypadku
zróżnicowania językowego ludzkości nie jest tak całkiem niemożliwe.
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MODELOWANIE KONKURENCJI MĘDZY JĘZYKAMI – Streszczenie
Konkurencja pomiędzy językami stała się ostatnio przedmiotem licznych prac teore-

tycznych – zarówno symulacyjnych, jak i analitycznych. Większość z nich koncentruje się na
stworzeniu modeli, które mogłyby odtworzyć rzeczywisty rozkład wielkości języków, o którym
wiadomo, że jest bardzo zbliżony do tzw. rozkładu log-normalnego. Shultze & Staufer (2006)
przedstawili najbardziej udane modele socjofizyków, ale przytaczając ten dorobek zwracamy
uwagę, że większość z nich opiera się na założeniach słabo związanych z aktualną wiedzą lin-
gwistyczną czy teorią procesów społecznych. Przedstawiamy natomiast nasz własny model sy-
mulacyjny, oparty o powszechnie przyjęty w psychologii model wpływu społecznego (Nowak at
all 1990) oraz o model pierwotnie stworzony w celu wyjaśnienia czysto lingwistycznego zagad-
nienia zmian języka (Culicover, Nowak, Borkowski 1999, 2003), który okazał się całkiem od-
powiedni także do zaatakowania zagadnienia konkurencji języków.

W poprzednich pracach pokazano, że to wpływ społeczny może być odpowiedzialny za
takie zjawiska językowe, jak np. różne sposoby tworzenia grup czasownikowych w różnych dia-
lektach zachodnio-germańskich czy powstawanie korelacji między merytorycznie niezwiąza-



nymi cechami gramatyk różnych języków. W tym artykule pokazujemy ponadto, że jeśli wpro-
wadzimy duże zróżnicowanie sił agentów, które w rzeczywistości ma najprawdopodobniej tzw.
rozkład Pareto, i użyjemy dosyć dużych obszarów symulacji (kwadratowa macierz 500 na 500
agentów – lokalnych społeczności), to także ten model może jakościowo odtwarzać empirycz-
ny log-normalny rozkład języków.

MODELLING LANGUAGE COMPETITION – Summary
Competition between languages has recently been in the centre of attention of compu-

tational and analytical research which has mainly concentrated on developing models that can
reproduce empirically observed distribution of language sizes, which is very close to log-nor-
mal. Shultze and Staufer (2006) presented the best-known attempts of sociophisicist. While
some of them are very interesting, they tend to ignore recent findings in the field of linguistics
and social theory. Simulation model we present here is based on well-known and commonly
accepted theory of social influence (Nowak at all, 1990). We also drew on model described by
Culicover, Nowak and Borkowski (1999) that was originally designed to explain language change
but seems very suitable for modeling language competition.

Social influence can be responsible for many important linguistic phenomena, such as
the different ways of creating verb clusters in west Germanic dialects or the similiarity of gram-
mar features of disparate languages. In this paper we demonstrate that, if we introduce the big
spatial differences in the strenght of different factors (social agents- local communities) which
most probably have Pareto-like distribution and when we model a vast area (square lattice of
500 by 500 agents – local communities) the model can describe qualitative reproduction of
empirically known distribution of languages.
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MARIUSZ JAZOWSKI

SOBOWTÓR I WŁADZA NAD (AUTO-)REPLIKACJĄ
KRÓTKA HISTORIA PEWNEGO MEMPLEKSU

Sobowtór jest naszym własnym stworzeniem. W tym sensie, w jakim dajemy mu
swoim istnieniem alibi do nie-odrębnego życia. To świat Narcyza, który mówi: Iste ego
sum („W tobie ja jestem”), a zaznaczając swoją obecność zapoczątkowuje proces samo-
uświadomienia. Nagle tożsamość staje się zadaniem – jak pisze Nietzsche w Woli mocy.
Przestaje być czymś danym w chwili urodzenia, przestaje być stałym i pewnym oparciem.
Jeżeli pokusimy się o stwierdzenie, że sobowtór to granica naszej uporządkowanej iden-
tyczności, poza nią będzie albo władza narzucona na ciało, albo wzmocniona – nowa, ale
zarazem znana już – nasza tożsamość.

Sobowtór to powtórzenie, mniej lub bardziej wierne naśladownictwo. Jeżeli spoj-
rzeć nań z punktu widzenia memetyki, to samo słowo naśladować wprowadza niepoko-
jącą dwuznaczność, która będzie towarzyszyła całym naszym rozważaniom.

W memetyce naśladownictwo jest sposobem rozprzestrzeniania się memu – kultu-
rowego replikatora. Obejmuje ono wszelkiego rodzaju kopiowanie idei i zachowań jed-
nej osoby przez inną, w wyniku przekazywania informacji przy użyciu mowy, pisma i de-
monstracji, jak również innych złożonych technik i zachowań. Przy czym kopiowanie nie
musi być idealne, wystarczy powielenie najistotniejszej treści1.

Jak „z punktu widzenia memu” potraktować zjawisko sobowtóra, który sam onto-
logicznie istnieje jako byt-kopia? Czy sobowtór jest memem? Jako twór biologiczny, efekt
dziedziczności genetycznej, oczywiście – nie, mimo że w jakimś sensie spełnia wymóg
definicyjny memu. Jako biologiczna prowokacja dla umysłu, jako idea kulturowa, zrodzo-
na być może właśnie z takiej prowokacji, oczywiście – tak. Cała jego (europejska przynaj-
mniej) historia dowodzi, że jest memem o naśladowaniu, a jego wielowiekowa replikacja
to proces kopiowania memu o kopiowaniu. Sobowtórcze naśladownictwo ma konotacje
podwójne, istnieje w świecie obu replikatorów – zarówno w naturze, jak i w kulturze.
Sobowtór jest memem „uosobionym” i uosobieniem idei memu, widomą, materialną
prawdą replikacji. Jako taki stanowi frapujący przedmiot dociekań memetycznych. Za-
mierzamy przyjrzeć się bliżej jego ewolucji, tym bardziej, że – naszym zdaniem – w dzie-
jach kultury stał się także wyzwaniem dla ludzkich umysłów.

Może zresztą sobowtór nie jest memem, ale jest nim sama tożsamość, skoro, jak
twierdzi Susan Balckmore2, jest nim nawet nasza jaźń? Czy sobowtór pojawia się zatem
jako pytanie o tożsamość, ubrane w tę dziwaczną i na dodatek także biologiczną formę,
pytanie powtórzone przez naturę? Zadane przez naturę w postaci formy, poprzez którą
dociera do nas groźba, płynąca z istnienia kopii? Ale czyż replikacja tożsamości jest zaka-
zana? A jeśli to memy każą o nią pytać, to w jakim celu (o ile mają jakiś cel)? Co powtarza
sobowtór? Jaką najistotniejszą treść? Wygląd? Strukturę psychiki? Zachowanie? Na czym

   1 S. Balckomre: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, Warszawa 2002, s. 79-80.
   2 Zob. S. Blackmore, op. cit., s. 239-349.
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opiera się decyzja, co powinien odtworzyć, kiedy już zostaje rozpoznany jako sobowtór? I
jak sam jest replikowany? To tylko niektóre pytania, jakie nasuwają rozważania nad sobo-
wtórem w kontekście Dawkinsowskiej koncepcji drugiego replikatora, a może i… na od-
wrót? Jak w swym historyczno-kulturowym przebiegu wygląda tak upostaciowiony mem
naśladownictwa?

Problem oryginał–sobowtór pojawia się w wielu dyskursach, ale nie wypełnia ich
całkowicie. O sobowtórze każda nauka mówi inaczej, bo przy pomocy innych narzędzi.
Rzadko jednak mówi nam coś bezpośrednio. Wydaje się, iż możemy zaryzykować stwier-
dzenie, że najczęściej tam, gdzie mamy do czynienia z pewną specyficzną dwoistością,
zawsze możemy pytać o sobowtóra. Czy będzie to rozdwojenie makrokosmosu, czy tylko
zachodzące w mikrokosmosie rozdwojenie (podwojenie) relacji między ludźmi lub same-
go człowieka. Zacznijmy zatem od ujęcia tych zagadnień w pewne kategorie porządkują-
ce, pomocne w ukazaniu różnorodności „twarzy sobowtóra”. Zebrane „okołosobowtó-
rowe” dyskursy, w pewnym uproszczeniu, pozwalają zobaczyć ją, po pierwsze na osi
poziomej – od punktu energii, gdzie sobowtór pojawia się jako cień, alter ego i prze-
chodząc przez kolejne stadia coraz większego nasycenia sobowtóra fizycznością – odbi-
cie w lustrze, portret (obraz, rzeźba, zdjęcie), maska – dochodzą do punktu mate-
rii, gdzie wyznacznikiem sobowtórstwa jest podobieństwo fizyczne3. Przejście od so-
bowtóra energetycznego do materialnego widoczne jest również w historii jego idei, od
   3 Rozwijając zasygnalizowany rozkład:
  *cień – w ramach tego dyskursu znajdujemy zarówno odesłanie do najstarszych mitów kultury (rozmaicie później rozwi-
janych), w których utrata cienia pociąga za sobą chorobę i śmierć, a zmniejszanie się cienia wywołuje niepokój jako oznaka
równoczesnego zmniejszania się energii życiowej właściciela, jak i współczesne przekonanie o istnieniu podziału na wersję
cielesną i energetyczną bytu (koncepcja otaczającej człowieka aury, zwanej też sobowtórem eterycznym). Mamy do czy-
nienia z bytem zbudowanym z energii od nas samych niezależnej – wynikającej bądź z fizycznych praw przyrody,
bądź z Mocy zaczerpniętej z jakiegoś tajemniczego źródła.
   *alter ego – w tym dyskursie mieszczą się wszelkie przykłady sobowtórstwa psychicznego – od współzależności pomiędzy
pisarzem a tworzoną przez niego postacią literacką (np. Stefanek w powieści Jamesa Joyce’a Portret artysty z czasów młodo-
ści, Ester w Szklanym kloszu Sylvii Plath), poprzez rozmaite koncepcje warstwowej budowy aparatu psychicznego człowie-
ka – żeby wspomnieć tylko dwa nazwiska – Zygmunt Freud i Carl Jung; na zjawisku bilokacji kończąc. Podobnie jak wyżej,
sobowtór ma tutaj budowę energetyczną, ale wynikającą ze zdolności, czy właściwości ludzkiego umysłu, poprzez
co – przynajmniej teoretycznie – jesteśmy zdolni do kontrolowania jej.
   *odbicie w lustrze – tutaj znajdzie swoje miejsce mitologiczna historia Narcyza, ale i pytania fizyków o to, jak powsta-
je odbicie, dalej: eksperymenty z zakresu psychologii, badające, jak dzięki odbiciu w lustrze, dziecko uzyskuje wizualne
przedstawienie własnego ciała – m.in. rozważania Jacquesa Lacana, który w swoim studium lustra przedstawił kolejne
etapy budowania w nas samych struktury, którą nazywamy Ja. Ponadto: lustro jako brama do alternatywnej rzeczywi-
stości (przygody Alicji); do spojrzenia w czas: w przyszłość – poprzez metodę wróżenia zwaną katoptromancją; w prze-
szłość – opowieści o tym, jak regularne seanse wpatrywania się w lustro mają ukazać nam po dłuższym czasie nasze
poprzednie wcielenia.
   Przy okazji odbicia nie może zabraknąć też odesłania do platońskiego podziału na świat idei i świat rzeczy, oraz do
innych systemów filozoficznych widzących świat ludzki jako odbicie położonych wyżej w hierarchii światów, żeby wskazać
chociażby na judaistyczną Kabałę z jej Drzewem Życia. Sobowtór ma budowę materialną (substytut oryginału prze-
jawia się poprzez odbicie na powierzchni tafli, której mogę dotknąć, chociaż samo powielenie jest fizycznie
nieuchwytne) i chociaż lustro odrealnia, odbijając, ujmuję to jako stan pośredni w dążeniu do formy materialnej
sobowtóra.
   *portret – i dalej – rzeźba, zdjęcie. Dyskurs ten wypełniają zarówno przekonania, że robiąc człowiekowi podobiznę krad-
nie się jego duszę; szczególny rodzaj malarstwa – portrety trumienne i cały zestaw wierzeń związanych z trupem i jego
substytutem w obrzędach pogrzebowych, ale również problem ikony, wciągający do tego dyskursu rozważania teologiczne;
Całun Turyński; problem redukcji człowieka do manekinu (Bruno Schulz); hologram (?). Mamy zatem konkretną ma-
terię, chociaż nieożywioną, jednak jakby zaklętą, zabierającą nam cząstkę nas samych poprzez utrwalenie jej w
tym samym czasie, w identycznej do naszej formie zewnętrznej.
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czasów najdawniejszych po współczesność. Wraz z upływem czasu zmienia się nie tylko
sobowtórcza struktura i przydawana jej moc, ale i postawa pierwowzoru wobec tego, co
go naśladuje.

Richard Dawkins, podając cechy dobrego replikatora, wskazuje na wierność ko-
piowania, płodność i długowieczność4. Mając je na uwadze trzeba przyznać, że o ile me-
mowi sobowtóra nie można odmówić przymiotu płodności i długowieczności, to wierność
kopiowania nie jest jego mocną stroną. Kopiowanie pierwowzoru nie zachodzi dokład-
nie, a fakt, że sobowtór istnieje zarówno w kulturze, jak i w naturze sprawia, że dyskursy
rozdzielają, ale i łączą ze sobą kopiowanie memu sobowtóra (zwłaszcza w dyskursie hu-
manistycznym) z kopiowaniem instrukcji genetycznej (brat-bliźniak, czy sobowtór-klon)
w dyskursie naukowym, przenikając się wzajemnie. Za sprawą tych połączeń rejestruje-
my gwałtowne wypełnianie się idei sobowtóra nowymi treściami i wypieranie starszych –
mutację (z cyborgiem włącznie).

Zmierzając, między innymi, do uchwycenia skupionej w memie sobowtóra relacji:
oryginał (pierwowzór) – kopia (replika, naśladownictwo), dla kolejnego, istotnego w tym
momencie, wyostrzenia obrazu, proponujemy teraz następne dwa schematy różnicujące i
dookreślające historyczny rozwój koncepcji sobowtóra, a mianowicie – schemat ciała i
schemat duszy (umysłu), jako wyłaniające się z dyskursów dwa nośniki idei tożsamości na
osi pionowej.
          Problemem duszy i ciała zajmowała się jak dotąd każda epoka, w zależności od
dominującej episteme kładąc nacisk albo na wzór idealny człowieka („jaki ma być”), albo,
oceniając rzeczywistość, na to „jaki jest”. W ich dziejach można wydzielić przynajmniej
trzy wielkie etapy: Wiek Idei (starożytność, średniowiecze, renesans, barok), Wiek Rozu-
mu (od XVII do XIX wieku włącznie) oraz Wiek Ciała (wiek XX), z zaznaczeniem jed-
nakże, iż „wiek” nie będzie tutaj ściśle określoną jednostką miary czasu, ale symboliczną
nazwą okresu obowiązywania pewnych założeń światopoglądowych. Z racji koniecznej
zwięzłości, w ramach proponowanego podziału zasygnalizujemy tu tylko najbardziej istotne
przesunięcia akcentów i pęknięcia w pojmowaniu zajmujących nas relacji.
          Niecielesny świat umysłu przechodzi w cielesny świat zmysłów. Uwidacznia się to w
coraz większej separacji Kościoła od państwa – rozwijaniu idei świeckich (przejście: te-
izm – deizm – naturalizm). Coraz wyraźniej zarysowuje się podział na sferę ciała poddaną
kontroli przez naukę w ramach systemu państwowego i sferę duszy – tradycyjnie objętą
przez władzę religijnych koncepcji. Podczas tego procesu zachodzą liczne uwewnętrznie-
nia popędów czy ludzkich naturalnych zachowań, bądź uzewnętrznienia psychicznych re-
akcji i przeżyć – człowiek stopniowo wyzbywa się rozterek strony duchowej poprzez sta-

   *maska – maski teatralne, rytualne, karnawałowe i całe bogactwo przypisanych im znaczeń (to, że „maski są zatrzymany-
mi marzeniami” łatwo stwierdzić, odwiedzając kluby sobowtórów – wkładanie maski z nadzieją, że odda nam ona coś ze
swego bogactwa); bóg Janus o dwóch zwróconych przeciwstawnie twarzach; określenie: człowiek o dwóch obliczach. Ten
dyskurs zbliża nas jeszcze bardziej do sobowtóra fizycznego, bo koncentruje na tym, co najważniejsze – na
twarzy, ma budowę materialną (z nas samych).
  *podobieństwo fizyczne – sobowtór jako istota z krwi i kości. W tym dyskursie po raz pierwszy zatem pojawiają się
imiona i nazwiska. Mamy więc opowieści dublera Saddama Husajna, wiemy, że sobowtórem Józefa Stalina był Jewsiej
Lubicki, a Hitlera – Max Bauer. W ramach tego dyskursu mieszczą się naukowe badania nad tożsamością bliźniąt jednoja-
jowych (z okrutnym rozdziałem doktora Mengele), jak i często wykorzystywany w literaturze motyw zamiany ról (od wcze-
snych dramatów Szekspira, inspirowanych z kolei komediami Plauta, aż po współczesne powieści sensacyjne), jak i mniej
lub bardziej wiarygodne opowieści o klonowaniu.
   To już przystanek końcowy – sobowtór w najbardziej dosłownym znaczeniu; zbudowany z materii, takiej samej, z
jakiej zostaliśmy stworzeni – mogę jej dotknąć.
   4 Za: S. Blackmore, op. cit., s.100.
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wianie na jednowymiarowość koncepcji naturalistycznej. Dużą rolę w tych procesach speł-
nia kultura, admirując konkretny typ człowieka. O ile, zatem, w Wieku Idei umysł był
punktem dojścia (rozważania o jego boskim pochodzeniu miały uzasadniać jego posiada-
nie), to w Wieku Rozumu stał się punktem wyjścia do dalszego naukowego poznawania
świata. Umysł darowany człowiekowi przez Boga, aby wyróżnić go ze świata zwierząt,
sam stał się twórcą. Najpierw nastąpiło scalenie poszczególnych warstw duszy (Karte-
zjusz), następnie umysłu z mózgiem (dwudziestowieczna neurologia). Punkt ciężkości
przesunął się z filozofii do nauk przyrodniczych. W tym momencie ciało może jeszcze nie
zaczęło determinować istnienia człowieka, ale już na pewno stało się na tyle ważne, żeby
o nie walczyć.

Coraz bardziej mamy więc ciało, aż po stwierdzenie, że mamy tylko ciało. W tym
ciągu epistemicznych przeobrażeń jako swoiste symbole można wskazać trzy postaci: Kar-
tezjusz - Darwin - Freud5. W drugiej połowie XX wieku ciało zaczęło powtarzać ten „ruch”
– jednak w przeciwnym kierunku. Wychodząc od siebie, jedynego „co jest”, poprzez wła-
dze rozumu, wędruje w poszukiwaniu „nowej świadomości”, postulującej znowu „prze-
kroczenie” ciała (neurobiologia) na rzecz nowej racjonalności mózgu-umysłu. To zmiana
spojrzenia na świat – zmiana założeń władzy poznawczej.

Na tym etapie rozważań problemu sobowtóra jako kwintesencji naszych obaw zwią-
zanych ze zmianą światopoglądów, całe zagadnienie układa się w ciąg następujących po-
działów, pozostających w związku z dwoistością człowieka (można to ująć jako wynikają-
cy z mitów Stworzenia6 podział na tchnienie i tworzywo czy, inaczej, dwie główne grupy
koncepcji filozoficznych: idealizm i materializm). Mamy zatem:

•Wiek Idei: kiedy sobowtór jest duchem posiadającym wygląd pierwowzoru. Dla
potrzeb niniejszej rozważań nazwijmy go sobowtórem dzikim, co wskazywać ma na naj-
ważniejsze jego cechy: jest wolny – niezależny od działań pierwowzoru. Jego tajemnicza
proweniencja wiąże się z założeniem, że posiada on magiczną moc (odwołania do wie-
rzeń ludowych). Spotkanie z nim zwiastuje śmierć. To sytuacja graniczna pierwowzoru
(widoczna mitologizacja od strony duszy-ducha i wpływ światopoglądu religijnego). W
tym sensie sobowtór to zatem jakiś NAD-człowiek.

•Wiek Rozumu: kiedy człowiek buduje pojęcie sobowtóra jako alter ego swo-
ich obaw wobec dynamicznego rozwoju nauki i techniki, a jednocześnie daje mu ciało
„brata-bliźniaka”. Ten typ to sobowtór oswojony (chociaż często jest to jeszcze oswo-
jenie pozorne), a wyróżniające go cechy, takie jak pochodzenie (jest zwykle cielesną
istotą – oswajanie ciała przez medykalizację, rozwój nauk przyrodniczych etc.), łączą go
silnie z pierwowzorem (silne podobieństwo fizyczne lub psychiczne), co często gmatwa
(narzucenie władzy) lub ułatwia mu życie. W tym sensie sobowtór to po prostu zwyczaj-
ny Człowiek.

•Wiek Ciała: kiedy również różnicuje się interesującą nas istotę; z jednej strony
stwarzając ją w ramach własnej Jaźni (koncepcje New Age), z drugiej oswajając i narzu-
cając ciału władzę w ramach koncepcji sobowtóra-klona.  Jest to ostatni typ (etap), da-
jący się wyróżnić jako sobowtór zdradzony, stwarzany, aby być sobowtórem, kopią, naśla-
downictwem, objęty całkowitą władzą aktu stworzenia. Współcześnie – na etapie snucia
wizji przyszłości i niesprawdzonych doniesień o narodzinach pierwszych klonowanych

   5 Dla ścisłości dodajmy, że ciąg ten nie odsyła bezpośrednio do zaproponowanego wcześniej podziału epistemicznego; nie
proponujemy zatem przyporządkowania Kartezjusz – Wiek Idei itd… Ukazuję jedynie ważne symboliczne punkty zwrotne
w proponowanej tu „historii ciała”.
   6 Por. Owidiusz: Przemiany. Przeł. A. Kamieńska, Wrocław 1997, s. 11-12; Księga Rodzaju 1;26-27 [w:] Pismo Święte Stare-
go i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia. Warszawa 1989, s.24-25; A. Gieysztor: Mitologia Słowian. Warszawa 1982, s. 79.
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dzieci (sekta Raelian) – następuje mitologizacja od strony biologii (rozwój transplantolo-
gii, neurochirurgii, ale przede wszystkim genetyki). Tę „końcową” formę sobowtóra mo-
żemy określić jako: POD-człowiek.
       Mem sobowtóra ukazuje się zatem jako część większej struktury, jakiejś złożonej,
wieloelementowej całości, której znaczenie dociera do nas poniekąd „plazmowo”, w po-
staci wielu komórek i przebłysków, jakiegoś migotania obrazu. Obok sobowtóra pojawia
się tam również tożsamość, dusza, ciało, oryginał, naśladownictwo, tworzywo…i inne jesz-
cze jakości. Badając zebrane teksty źródłowe, dochodzimy jednak do przekonania, że
wszystkie one poddane są i regulowane przez pewną szczególną „instancję”, narzucającą
im, a zwłaszcza sobowtórowi, kształty stosowne do zmian światopoglądowych. Jego obraz
zawsze odpowiadał bowiem sposobowi problematyzacji samego człowieka w dyskursach
naukowych (nie tylko humanistycznych, ale i nauk ścisłych) i religijnych. Można by tę
instancję określić mianem oka pierwowzoru – nadrzędnej władzy.
             W swoich dociekaniach memetycznych Susan Blackmore podaje ogólny przepis
na zbudowanie skutecznego mempleksu, pisząc: Weź wzbudzające silne emocje, nie ma-
jące zadowalającego wytłumaczenia doznanie, utwórz mit, który zdaje się je wyjaśniać, i
uzupełnij wyobrażeniem potężnej istoty lub niewidzialnej mocy, która nie podda się łatwym
badaniom. W charakterze wyposażenia dodatkowego dołącz inne funkcje, takie jak przy-
mus społeczny […] lub łagodzenie lęku […] i zastosuj taktykę altruizmu […] albo taktykę
prawdy […]7.  Czyż nie z tego rodzaju zjawiskiem mamy tu właśnie do czynienia? Z
całym koadaptacyjnym zestawem memów, powiązanym z innymi wielkimi zestawami
memów, jak religia (poprzez mem boskiego pochodzenia człowieka) czy jaźń, które
podsuwają odpowiedzi na pytania zasadnicze: co znaczy być człowiekiem – mieć własną,
niepowtarzalną tożsamość? Czym jest ludzkie świadome Ja? Co jest prawdą oryginału,
a co tylko jej odbiciem, kopią, falsyfikatem? Z mempleksem zatem, który dałoby się
ująć jako mempleks pierwowzoryzmu? Rodzajem struktury lokującej człowieka w świe-
cie, w którym żyje i utwierdzającej go we własnej niepowtarzalności?
           W swoim ewolucyjnym rozwoju memy związane z pierwowzoryzmem łączyły się w
kompleksy dysponujące wszystkimi chwytami niezbędnymi do bezpiecznego zagnieżdże-
nia się w milionach mózgów, książek oraz do zdobywania wciąż nowych i nowych nosicie-
li. Wzbudzały silne emocje i niezwykłe doznania. Podsuwały mity w odpowiedzi na auten-
tyczne pytania i chroniły te mity przez niesprawdzalność, groźby i obietnice8. Czy mem
sobowtóra włączył się zatem w mempleks pierwowzoryzmu jako groźba powstrzymująca
przed przekraczaniem granicy różnicy-identyczności, a tym samym pomagająca w jego
rozprzestrzenianiu się?
             Jak powiedziano, człowiek od początku stykał się z biologicznym sobowtórstwem,
występującym w świecie przyrody pod postacią bliźniąt jednojajowych. Było to na pewno
doświadczenie intrygujące, ale i przerażające. Naturalną reakcją było doszukiwanie się
przyczyn takiego zjawiska na zewnątrz. Tworzył się mempleks, który dostarczał uzasad-
nienia do wiary we własną niepowtarzalność. Na tym podłożu rozwijała się kultura – plat-
forma rozsiewania memów. Powstawały kolejne mutacje, ponieważ wyjaśnienie istnienia
sobowtóra czerpie bezpośrednio z instrumentarium danej kultury, a ta – jak pokazano to
w dużym skrócie – zmieniała się w czasie.

Jaki zakaz mempleksu pierwowzoryzmu tworzył sobowtóra, dając nam przecież tym
samym szansę na spotkanie z nim, czyli na tego zakazu przekroczenie? Wydaje się, że nie
jest bez znaczenia, iż w pierwotnych wierzeniach spotkanie z sobowtórem było zwiastu-
   7 S. Balckmore, op. cit., s. 277.
   8 Ibidem.
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nem rychłej śmierci, podczas gdy dzisiaj postrzegane jest najczęściej jako wynik działania
władzy natury. Odwieczne spotkania z sobowtórem (pierwotnie nigdy twarzą w twarz,
raczej z daleka, często poprzez relację zewnętrznych obserwatorów) zdają się świadczyć o
jakiejś ustalonej kulturowo niemożności przekroczenia dawnej świadomości uformowa-
nej poprzez kosmogoniczny autorytet Biblii. Wydaje się, że to obecność Boga stwarzała
swoistą granicę poznania. Ale dawała także uzasadnienie jedynowładztwa w monarchii
absolutnej, jako wyniku konkretnej wizji stworzenia świata i człowieka. Granica ta prze-
kładała się na określoną granicę symboliczną, czyli ówczesny zakres posiadanej wiedzy o
sobie i prawdy o otaczającym świecie.

Rozważania dotyczące koncepcji sobowtóra pod kątem różnicowania przez ciało i
umysł ukazują pewien ciąg przekraczania kolejnych kulturowych etapów konstruowania
tej „prawdy”. Czy towarzyszące im kolejne sobowtórcze wcielenia są właśnie wynikiem
zastosowania taktyki prawdy przez oko pierwowzoru? Może sobowtór pozbawiony dziko-
ści przestał już być groźbą, stając się teraz w ramach mempleksu obietnicą nagrody?

Dlaczego jednak oko pierwowzoru w ogóle pozwala na spotkanie, które je dema-
skuje? Dlaczego dopuszcza istnienie sobowtóra w obrębie jakiegokolwiek dyskursu? Czy
nie potrafi zapobiec próbom podkopywania własnego autorytetu, czy też potrzebuje tej
wiedzy dla sobie wiadomych celów?

Wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z określoną taktyką narzucania władzy
przez mem pierwowzoru. To zaś, co drażni nasze „czułe punkty” związane z seksem, po-
żywieniem i władzą, jak dowodzi Richard Bordie, zawsze odnosi sukces9.

Zrównanie, na obszarze kultury, materialnych podstaw obu bytów: oryginału i
kopii było tylko złudnym zrównaniem szans. W gruncie rzeczy spotkanie miało prowo-
kować stronę „obdarowaną” do pewnej, niepraktykowanej do tej pory we wzajemnych
kontaktach, ufności. To ona miała stać się fundamentem budowania... zdrady. Taktyka
zrównania zakłada bowiem przecież zamianę ról jako początek wzajemnego otwarcia
się na siebie antagonistycznych, obcych dotąd światów. Zaproszenie do mojego świata
stwarza możliwość rewanżu – oto ja-pierwowzór mogę zdobyć wiedzę o ojczyźnie anta-
gonisty. Dodajmy jednak, że sobowtór wyczuwa łączące się z tym zagrożenia. Toteż z
zamianą ról wiążą się jego największe (ale i ostatnie) zwycięstwa. Patronujące taktyce
oko pierwowzoru samo zostaje w pewien sposób zdezorientowane w wyniku działań,
podczas których dochodzi do nieznośnego przekroczenia tabu. Wnikając do świata so-
bowtóra pierwowzór sam się nim staje – przecież powiela powielenie! Degraduje swoje
miejsce w strukturze, podczas gdy sobowtór ulega wywyższeniu w ramach tej samej
hierarchii. Bycie pierwowzorem przestaje być sprawą, czy też odczuciem stuprocento-
wo pewnym. Gdy dochodzi do spotkania dwóch podmiotów, które są zarówno pierwo-
wzorami, jak i wzajemnie swoimi sobowtórami (bliźnięta jednojajowe), struktura ulega
dekonstrukcji. W tym wypadku ryzyko się jednak opłaca. Sobowtór nie zdaje sobie sprawy
z faktu, że wpuszcza do swojego świata istotę, która o swoje miejsce walczy bez skrupu-
łów. Istotę, która potrafi niszczyć. Pierwowzór jako „dziecko Idei” zna również granice
Rozumu. Zdobyta wiedza nie ma znaczenia, jeśli nie ma możliwości, aby z niej skorzy-
stać. Tymczasem przywrócenie status quo stawia sobowtóra w jednoznacznej sytuacji.
Nie ma już dokąd wracać! Jego nadprzyrodzony świat, skoro poznany, zdekonstruowa-
ny – przestał istnieć. Istnieje za to, z coraz większą mocą, oryginał, który nie ma zamia-
ru tolerować w „swoim świecie” dwóch równoprawnych jednostek. Sobowtórze „być
albo nie być” staje się wówczas problemem związanym z wyborem pomiędzy niebytem,
a poddaniem się władzy pierwowzoru.
   9 Zob. R. Brodie: Wirus umysłu. Przeł. P. Turski, Łódź 1997, s. 81.
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          Mempleks pierwowzoryzmu, jak powiedziano, jest ściśle powiązany z innymi, z
mempleksem logosu, mempleksem religii, memepleksem nauki oraz samą jaźnią, jako
memem. Razem z nimi podlega procesowi memetycznej ewolucji. Jak zatem na historii
i wizerunku sobowtóra odbija się wpisana w dzieje zachodniej kultury tyrania logosu?
Pośród wielu jego rozpoznań odnajdujemy także myśl Świętego Atanazego, przywo-
łaną przez Karen Armstrong w Historii Boga: Jezus był Logosem, powiedział też, że Lo-
gos jest Bogiem10. W rozwinięciu zaś tej myśli, dopowiadał: tylko uczestnicząc w Bogu,
przez jego Logos, człowiek może uniknąć zagłady, gdyż jedynie Bóg jest Bytem doskona-
łym. Gdyby sam Logos był zranionym stworzeniem, nie mógłby zbawić ludzkości od znisz-
czenia. Logos stał się ciałem, by obdarzyć nas życiem. Zstąpił w doczesny świat śmierci i
zepsucia, by dać nam udział w Bożej niewzruszoności i nieśmiertelności. [...] Słowo stało
się człowiekiem, byśmy mogli stać się bogami11. I człowiek stał się bogiem! Zatrzymajmy
się jeszcze nad tym ciągiem.
         Bóg jest Logosem. Jako Praprzyczyna jest Pierwowzorem. Od niego bierze swój
początek każde stworzenie – to w Wieku Idei założenia uważane za bezsprzeczne.
Hierarchia ziemska ma być odbiciem hierarchii niebiańskiej. Stąd: „wszelka władza
pochodzi od Boga”. Na takim założeniu fundowane jest przekonanie o własnej orygi-
nalności człowieka jako istoty stworzonej na Boży obraz i podobieństwo. Pierwowzór
i jego odbicie: pierwowzór. To najważniejsze powiązanie dwóch światów! Wiek Rozu-
mu rozpoczyna proces rozkuwania tej – wydawałoby się – odwiecznej relacji. Natura-
lizm, mechanistyczno-materialistyczna koncepcja człowieka sprawiają, że Bóg staje
się coraz mniej wyraźny i coraz mniej obecny w ludzkim „tu i teraz”. Świat przestaje
mieć znaną strukturę; przestaje należeć do znanej struktury. Bóg umarł. Co w takim
świecie ma począć pierwowzór pozbawiony swych korzeni? Musi wziąć za siebie od-
powiedzialność, także za swój pierwowzoryzm. Przejmuje „wakujące stanowisko” –
przyjmuje… wielką literę. A z nią i boską funkcję. Rozum i władza to jedno – pisze
dzisiaj Jean-Fransois Lyotard12! Teraz bóg-Człowiek, z mocy Rozumu, staje się de-
miurgiem. Czy jego dzieło równe jest boskiemu?
            Brak Boga to brak ważnego przypisania, które sytuuje moc dawania życia w ob-
szarze sacrum. Człowiek stwarzając sobowtóra-klona przeciwstawia się zasadom przy-
należnym Stwarzaniu. Eksperymentując z tworzywem i tchnieniem powiela powielenie,
profanuje niepowtarzalność, robi kopię z kopii. No cóż, ale przecież on sam jest także
tylko (aż!?) „kopią” Boga. W takim ujęciu największy wpływ na konstrukcję instancji
oka pierwowzoru ma relacja między człowiekiem a Bogiem (bądź jego brakiem – bez-
kształtną otchłanią Pascala). Można pokusić się o stwierdzenie, że zmiana światopoglą-
dowa, uwidaczniająca się w obrazie sobowtóra, wiąże się z przemieszaniem granic
sacrum i profanum.
       Badający te kategorie Miracea Eliade wskazuje na istotne – łączące się z nimi – roz-
różnienie na człowieka religijnego i areligijnego. Charakteryzując ten podział pisze: Czło-
wiek religijny bierze na siebie specyficzny sposób istnienia w świecie, który – niezależnie od
historycznych form przejawiania się religii – zawsze jest rozpoznawalny; [...] wierzy w istnie-
nie rzeczywistości absolutnej, w istnienie sacrum transcendującego świat, lecz zarazem obja-
wiającego się światu, uświęcającego go, sprawiającego, że staje się on rzeczywisty. Homo
religiosus wierzy, że życie ma sakralne początki i że istnienie człowieka w takim stopniu
realizuje wszystkie tkwiące w nim możliwości, w jakim stopniu jest ono istnieniem religij-
   10 K. Armstrong: Historia Boga. Przeł. B. Cendrowska, Warszawa 1995, s. 130.
   11 Ibidem.
   12 J.-F. Lyotard, cyt. [za:] B. Banasiak: Michel Foucault – mikrofizyka władzy. [w:] Literatura na Świecie, rok 1988, nr 6, s. 335.
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nym, to znaczy mającym udział w jedynej rzeczywistości13. Inaczej wygląda życie człowieka
areligijnego, który [...] odrzuca transcendencję, akceptuje względność „rzeczywistości”, ba,
może nawet wątpić w sens swego istnienia. [...] bierze na siebie nową sytuację egzystencjalną:
postrzega się jedynie jako przedmiot i podmiot historii, wzbrania się przed tym, co transcen-
dentne. Innymi słowy: człowiek ów nie zgadza się, że istnieje inny rodzaj człowieczeństwa
poza sposobem bycia człowieka przejawiającym się w różnych sytuacjach historycznych.
Człowiek tworzy sam siebie, może zaś naprawdę tworzyć siebie w tym stopniu, w jakim zde-
sakralizuje siebie i świat. Sacrum stoi pomiędzy nim a jego wolnością. Nie może się stać
samym sobą, zanim się całkowicie nie zdemistyfikuje. Nie może być naprawdę wolny, zanim
nie zabije ostatniego z bogów14.

Człowiek-pierwowzór demistyfikując świat nadprzyrodzony stracił dostęp do sa-
crum. Ba, w ogóle stracił sacrum. Desakralizując świat rzeczywisty, wypełnia go jakimś...
zbytkiem, własnymi kopiami, kopiami siebie samego! Sobowtór-klon to nadmiar, który
ma uwidaczniać władzę. Gdy śmierć Boga dopełni się, zajaśnieje Boskie oblicze człowieka
– pisał William Blake15. Niewiele się pomylił, ale jakże różne okazały się te oblicza. I jak
wielką naiwnością było sądzić, że przyjęcie na siebie roli Pierwowzoru nie objawi się ja-
kimś karykaturalnym zniekształceniem ludzkiej Twarzy i Tożsamości. Nie bez racji Fran-
cis Fukuyama głosi dziś koniec człowieka16.

To fakt, że człowiek końca XX wieku zaczął definiować siebie w aspekcie życia, w
przeciwieństwie do średniowiecznej optyki śmierci, a raczej związanego z nią „przejścia”
na „drugą stronę”. Niewiara w tę „drugą stronę”, a zatem pozbawienie śmierci jej konsty-
tutywnych praw do dookreślania (swoją obecnością) wartości życia, są we współczesnej
kulturze wyraźnie widoczne. Ale czy nie jest to znowu kolejna kreacja „prawdy idealnej”
w ramach memepleksu pierwowzoryzmu, w ramach (żeby użyć tu stosownego Foucaul-
towskiego pojęcia) władzy-wiedzy? Pytaniem tym wchodzimy już w inny poziom rozwa-
żań, z którego memetyka powinna sobie jednak zdawać sprawę17. Aby jej to ułatwić, pod-
sumujmy zatem, w kręgu jakich tematów znajdujemy się spotykając sobowtóra i analizu-
jąc ewolucję jego idei.

Mówiąc o nim, dotykamy przede wszystkim dwóch fundamentalnych relacji w hi-
storii ludzkiej kultury i obie są głęboko zakorzenione w strukturze pierwowzoryzmu. Pierw-
sza to relacja:  skończoność – nieskończoność, a właściwie ten jej aspekt, który można by
zawęzić (?) do relacji: życie – śmierć, druga natomiast to: sacrum – profanum. I właściwie
natychmiast należałoby dodać, że są one ze sobą bardzo ściśle połączone. Sobowtór jako
duch-zjawa swoje bliskie powiązanie ze śmiercią demaskuje poprzez fakt, że ją zapowia-
da, przychodzi z „tamtego świata”, ze świata śmierci, świata Boga. Sobowtór-klon rozpo-
czyna swoje istnienie jako wynik „nowej koncepcji stworzenia” i stoi po stronie nowego
życia. Życia ludzkiego, świata profanum. Można przyjąć, że konstrukcja kolejnych twarzy
sobowtóra jest próbą przekroczenia granicy śmierci. Staje też on wobec niej jako uciele-
śnienie obaw związanych z tą ostatnią Transgresją.

   13 M. Eliade: Sacrum i profanum. O istocie religijności. Przeł. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 167-169.
   14 Ibidem, s. 168.
   15 K. Armstrong, op. cit., s. 364.
   16 F. Fukuyama: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004.
   17 Rozważając problem sobowtóra nie sposób nie zauważyć, że pojawiające się tutaj kategorie nawiązują również, w
sposób mniej lub bardziej świadomy, do propozycji Jeana Baudrillarda. Mówimy o produkowaniu sensu, wartości,
realności, historii; potem o nadprodukcji – nadmiarze (klon), wykluczeniu z naszego świata śmierci, i wreszcie o kon-
cepcji Człowiek-Pierwowzór jako kopia bez oryginału (koncepcja simulacrum). Por. J. Baudrillard: Precesja symulakrów.
Przeł. T. Komendant, [w: ] Postmodernizm. Red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 175-189.
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Tworząc sobowtóra-klona człowiek stara się wypełnić puste miejsce po Pierwo-
wzorze, przejmując (i nakładając na siebie) sieć znaczeń przypisanych Stwarzaniu. Jed-
nak narzucanie władzy sacrum nie jest na powrót możliwe. Klon jest profanacją wcze-
śniejszego Ładu,  którego nie da się już odtworzyć. W każdym razie, nie da się go odtwo-
rzyć łatwo, choćby nawet przywoływać [ zaklinać] ideę Pierwowzoru, tchnienia i tworzy-
wa.  Sprowadzenie sobowtóra do „naszego” świata spowodowało, że nadprzyrodzony świat
„jego” pochodzenia przestał istnieć, a w związku z tym przestał być punktem odniesienia
w procesie budowania naszej tożsamości. Tożsamości, dla której kwestią, problemem,
zawsze była relacja między Pierwowzorem – Oryginałem (teraz już człowiekiem!) a pier-
wowzorem (i sobowtórem), a teraz już klonem, między Pra-Logosem a Ludzkim Rozu-
mem. Różniąca te strony w nazwie duża litera określa cięcie, które zawiera w sobie klęskę
sacrum, pojętego jako obrona przed wszechogarniającym Chaosem, homogenicznością,
„takąsamością” niezliczonej liczby kopii bez oryginału.

Nie chodzi tu, oczywiście, o demonizowanie samych rezultatów klonowania, czy
rejestrowanej także przez memetykę replikowalności replikatorów, namnażania się kopii
bez oryginału, ale o podkreślenie faktu, że posiadanie technicznej władzy-wiedzy („to
można zrobić więc zróbmy to”), stawia człowieka przed poważnymi wyborami filozoficz-
nymi – ontologicznymi i etycznymi, które nie pozostaną bez wpływu na postrzeganie jego
własnej tożsamości.

Mając to na uwadze zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy problemie klonowania.
Czy stworzenie klona-kopii było dla memu pierwowzoryzmu końcowym etapem taktyki
narzucania władzy? Klon jako wzmocnienie naszego poczucia bycia pierwowzorem już w
świecie bez idei Boga?

W swoich refleksjach dotyczących klonowania Jean Baudrillard stwierdza: kiedy
sobowtór się ucieleśnia, kiedy staje się widzialny, oznacza nieuchronnie nadciągającą śmierć18.
Śmierć czego? Wiary w nadprzyrodzone? Czy to nie popęd śmierci popycha istoty płciowe
ku temu, by cofnęły się w rozwoju ku formie rozmnażania przez podział […], popychając je
jednocześnie w wymiarze metafizycznym ku zanegowaniu wszelkiej inności, wszelkiej możli-
wej zmiany w obrębie Tego Samego, by móc zmierzać już jedynie do podtrzymywania tożsa-
mości, przejrzystości genetycznego zapisu, który nie byłby już zdany na łaskę płodzenia –
pyta dalej wspomniany autor.

Dopóki sobowtór nie ma ciała-klona można przyjąć, że jest replikowany jako część
mempleksu pierwowzoryzmu i pojawia się tylko jako mem. Realizując jednak własne inte-
resy zgodnie z dogmatem memetyki (S. Blackmore) może przyczyniać się do powstania
zachowań, które są przystosowawcze memetycznie, ale nieprzystosowawcze z biologicz-
nego punktu widzenia19. Czy memy są na tyle samolubne, że stale będą działać przeciwko
genom? Czy wiodący do konfliktu replikatorów memepleks pierwowzoryzmu w taki wła-
śnie sposób „chce” nam udowodnić, kto trzyma władzę? Może więc lepiej od razu (i dla
zapobieżenia biologicznej klęsce gatunku) przyznać, że na początku było Słowo?

   18 J. Baudrillard: Clone Story [w:] Idem, Symulakry i sumulacja. Przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 121.
   19 S. Blackmore, op. cit., s. 69.
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SOBOWTÓR I WŁADZA NAD (AUTO-)REPLIKACJĄ. KRÓTKA HISTORIA PEW-
NEGO MEMPLEKSU – Streszczenie
Sobowtór jako twór biologiczny, a jednocześnie idea kulturowa, obecny jest w wielu

dyskursach – począwszy od cienia, alter ego, poprzez odbicie wlustrze, portret (obraz, rzeźbę,



zdjęcie), maskę, na podobieństwie fizycznym kończąc. Autor podejmuje próbę prześledzenia
historii sobowtóra jako memu. Wychodząc od rozważań nad schematami różnicującymi i do-
określającymi historyczny rozwój koncepcji sobowtóra (ciało i dusza), wyodrębnia trzy okresy –
Wiek Idei, Wiek Rozumu, Wiek Ciała – oraz właściwe im kolejne zmiany w obrazie sobowtóra
(odpowiadające zmianom światopoglądowym danej „epoki”): od istoty dzikiej (duch, zjawa),
poprzez oswojoną (brat bliźniak), do zdradzonej (klon). Na tak zarysowanym tle sobowtór uka-
zuje się jako część większej struktury (mempleks pierwowzoryzmu), poddanej, dodatkowo, nad-
rzędnej instancji modelującej – oku pierwowzoru, „oku” jakiegoś nie rozpoznanego jeszcze do
końca mega-memepleksu „zarządzającego” ideosferą. Szereg postawionych pytań (chociażby:
„jaki zakaz mempleksu tworzy sobowtóra?”) oraz propozycji interpretacyjnych („sobowtór jako
groźba? nagroda? wpisana w ten mega-mempleks”) ukazują problem ewolucyjnego rozwoju memu
sobowtórstwa jako niezwykle interesujące pole badawcze dla memetyki.

A DOUBLE AND  POWER OVER (AUTO-) REPLICATION. A SHORT STORY OF
A CERTAIN MEMEPLEX – Summary
A double as  a biological entity and an idea is to be found in various discourses – begin-

ning with a double as  a shadow, alter ego, through a double as a mirror reflection, portrayal
(painting, sculpture, photograph), a mask,  to the phenomena of physical likeness. The author
traces the history of a double as a meme. Following the reflection upon the differetating sche-
ma the author distinguishes three separate periods marking the changes in the conceptualisa-
tion of a double: The Age of Ideas, The Age of Reason and The Age of Flesh. Reflecting the
dominating ideology and philosophy of a given period, the conceptualisation of a double has
undergone many changes from a double as a wild, foreign creature (a ghost), familiar entity (a
twin-brother) to a creature that has been betrayed (a clon). From the author’s perspective a
double proves to be a part of a bigger structure (memplex) which, in turn,  has been modelled
by mega-memplex controlling ideosphere that has not been fully recognized. The abundance
of questions and possible interpretations (for example: can a double be understood as a puni-
shment or an award?)  exposes the evolutionary development of a mem of imitation as a very
interesting field of memetic exploration.
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TOMASZ KOZŁOWSKI

NAŚLADOWNICTWO I ODTWARZANIE W ONTOGENEZIE CZŁOWIEKA.
W JAKI SPOSÓB ROZWÓJ PSYCHO-SPOŁECZNY
MOŻE WARUNKOWAĆ MEMETYCZNĄ REPLIKACJĘ –
LUŹNE ROZWAŻANIA NAD ZACHOWANIAMI TRZYLATKÓW

Tematem poniższego tekstu będzie analiza pewnych zachowań dzieci w wieku 3-5
lat, których byłem świadkiem w czasie przeprowadzania w przedszkolach badań na temat
wpływu tzw. teorii umysłu (w dalszej części pracy używam również skrótu ToMM, od ang.
Theory of Mind Module, Theory of Mind Mechanism) na społeczne funkcjonowanie kilku-
latków. Sądzę, że wiele z nich jest doskonałym zobrazowaniem sposobów przekazu kultu-
rowego, które Susan Blackmore nazwała odtwarzaniem z przepisu oraz odtwarzaniem z
rezultatów1. Zanim jednak przejdę do analizy zachowań kulturowych dzieci z perspekty-
wy memetyki, uważam za niezbędne przedstawienie kilku tez z obszaru psychologii ewo-
lucyjnej. Postaram się ukazać, że dychotomia ta w pełni zależy od rozwinięcia przez dziecko
ToMM, co zilustruję rozmaitymi przykładami ze sfery zachowań społecznych, jak rów-
nież dziecięcej twórczości indywidualnej. Postaram się przytoczyć przykłady najbardziej
wyraziste2. Konkluzja, do której będę zdążał, ma postać następującego twierdzenia: me-
metyczna replikacja oparta na naśladownictwie jest niemożliwa bez prawidłowo funk-
cjonującego mechanizmu teorii umysłu. Bez spełnienia tego warunku przekaz kulturowy
pozostaje zubożony, a jego transmisja opierać się musi na mechanizmach biernego wy-
uczenia, przywodzących na myśl bardziej zwykłą behawiorystyczną tresurę, aniżeli aktyw-
ne naśladownictwo oparte na zasadach dialogu.

DLACZEGO DZIECI PALĄ DOWCIPY?
Do refleksji nad naturą memetycznej replikacji u małych dzieci skłoniły mnie sytu-

acje, które miały miejsce w czasie moich badań przeprowadzanych w kilku toruńskich
przedszkolach. Choć moje obserwacje dotyczyły innych aspektów zachowania niż repli-
kacja memów, uwagę moją zwróciły również sytuacje, w których replikacja ta zachodziła,
bądź mogła zachodzić, a których badać wcale nie zamierzałem. Mam na myśli opowiada-
nie dowcipów przez dzieci, z czym stosunkowo często miałem okazję się spotkać. Zasta-
nawiało mnie, dlaczego tak znaczny odsetek tzw. kawałów jest doszczętnie „palonych” i
opowiadanych nieudolnie. Przejawiało się to albo we wcześniejszym zdradzeniu puenty,
albo w gubieniu istotnych dla fabuły elementów, ewentualnie w tak nieostrożnym nimi
manipulowaniu, że pozwalało to domyślić się zakończenia na długo zanim dziecko zdąży-
ło je wypowiedzieć. Przy tej okazji uderzające było również, że nawet po „spaleniu” dow-
cipu, zarówno opowiadający, jak i dzieci, które historyjek słuchały, w dalszym ciągu wy-
buchali szczerym śmiechem. Pytania badawcze, które nasunęły mi się w takiej sytuacji, to:

   1 S. Blackmore: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, Poznań 2002, s. 71-92.
   2 W celu zapoznania się z dokładniejszą analizą tychże zachowań, zob. T. Kozłowski: Skok poznawczo-behawioralny: zarys
nowej perspektywy w teorii socjalizacji, w: Kultura i Edukacja, nr 1, 2006, s. 48-58; T. Kozłowski: Kłamię, więc jestem. W
poszukiwaniu początków samoświadomości. Taszów 2007, s. 175-239.
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1) Dlaczego małe dzieci tak rzadko potrafią dobrze opowiedzieć dowcip i w jakiej
     relacji pozostaje to do ich wieku?
2) Dlaczego nawet zepsuta puenta uważana jest za zabawną?
3) Jakie mechanizmy psychologiczne mogą stać za tym procesem?
4) Czy (nie)zdolność opowiadania dowcipów ma przełożenie na charakter uczest-
    nictwa w kulturze?
Te z psychoewolucyjnych koncepcji, które skupiają się nie tyle na  f u n k c j i 3, co na

r o z u m i e n i u   humoru, koncentrują się na znaczeniu elementu wyposażenia psycholo-
gicznego jednostki, który umownie zwany jest teorią umysłu. To nietypowe nazewnictwo
wynika z funkcji owego modułu. Dzięki niemu bowiem dziecko w wieku 3-4 lat zaczyna
gromadzić wiedzę, którą uczeni zwą  p s y c h o l o g i ą   l u d o w ą , czyli zbiorem nieartyku-
łowanych twierdzeń, które opisują pracę umysłu4. Zgodnie z ustaleniami psychologii, w
okolicach 3-4 roku życia dziecko dokonuje bowiem odkrycia, że wokół niego istnieją inne
umysły funkcjonujące na podobnych zasadach, co jego własny. Zaczyna rozumieć, że inni
ludzie mogą mieć przekonania, wiedzę, myśli, znacznie różniące się od jego własnych. Od
tego właśnie momentu możliwe staje się manipulowanie innym człowiekiem. Zdaniem
jednego z czołowych badaczy tej zdolności, psychologa Simona Barona-Cohena, na po-
prawnie funkcjonującą teorię umysłu składa się co najmniej kilka innych zdolności, np.
wykrywanie działań intencjonalnych, nakierowania wzroku innego osobnika (choć nie
jest to komponent niezbędny, osoby niewidome również posługują się ToMM), czy wspól-
nej uwagi (składowa niezbędna w procesach komunikacji). Zdolności te, krok po kroku,
odkrywają przed dzieckiem świat innych umysłów oraz wyposażają je w instrumentarium
niezbędne do uczestnictwa w kulturze oraz w manipulowaniu innymi. ToMM staje się
tym samym fundamentem inteligencji makiawelicznej, gra też pierwsze skrzypce w przy-
padku okłamywania5. ToMM staje się zatem pewnego rodzaju teorią funkcjonowania czło-
wieka jako istoty poznającej, wyposażonej w perspektywę pierwszoosobową. To, czy dziecko
już wykształciło ToMM, sprawdza się przy pomocy różnego rodzaju testów. Mają one za
zadanie sprawdzić zdolność uświadamiania sobie błędnych przekonań. Jeden z nich to
tzw. test Sally-Ann (od imion dwóch postaci w nim występujących). W teście tym jedna z
dziewczynek chowa pod poduszką słodycze, druga zaś pilnie ją obserwuje. Po wyjściu
pierwszej z pokoju, druga podstępnie zabiera słodycze. Po chwili „ograbiona” dziewczyn-
ka wraca, wtedy też zadaje się dziecku pytanie: jak sądzisz, gdzie według niej są słodycze?
Dzieci z prawidłowo rozwiniętą teorią umysłu odpowiadają: „pod poduszką”. Te zaś, któ-
re nie potrafią zrozumieć, że wiedza innych różni się od ich własnej, często odpowiadają:
„w kieszeni drugiej dziewczynki!”. Krótko mówiąc, ToMM pozwala zrozumieć istotę wpro-
wadzenia kogoś w błąd.

ToMM jest kluczową zdolnością w teorii percepcji humoru psychologa ewolucyj-
nego Wonila E. Junga. Jung biorąc pod uwagę wybuchowy charakter śmiechu wskazuje,

   3 Inne ewolucyjne teorie nt. humoru: zob. np. R.D. Alexander: Ostracism and Indirect Reciprocity: The Reproductive Signi-
ficance of Humor, w: Ethology and Sociobiology, nr 7, 253-270, 1986;  L. Barrett, R. Dunbar, J. Lycett: Human Evolutiona-
ry Psychology. Princeton 2002; J. Polimeni: The First Joke: Exploring the Evolutionary Origins of Humor, w: Evolutionary
Psychology, nr 4, 347-366, 2006.
   4 Por. S. Baron-Cohen: Mindblindness: an essay on autism and theory of mind. MA-London, Cambridge 1999; M. Bia-
łecka-Pikul: Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Badania i opis dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych. Kraków
2002; zob. też D. Premack,G. Woodruff: Does the chimpanzee have a theory of mind?, w: Behavioral and Brain Sciences,
nr 1/1978, s. 515-526.
   5 T. Witkowski: Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej. Taszów 2005, s. 51-130; T. Kozłowski:
Kłamię, więc jestem…, op. cit., s. 148-152.
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że zdolność rozumienia puenty musi być niczym mechanizm spustowy (trigger mecha-
nism). Błyskawiczne rozumienie puenty, które daje o sobie znać w ostatniej sekundzie
opowiadania dowcipu, kiedy to całe audytorium zostaje ogarnięte śmiechem, zdaje się
mieć zatem pewne psychologiczne podstawy ułatwiające jej pojmowanie. Zdaniem Junga
podstawą sytuacji komicznych jest falsyfikacja czyichś przekonań. I rzeczywiście, analizu-
jąc wybrane dowcipy, w każdym z nich możemy odnaleźć ten właśnie element. Oto przy-
kład (w istocie popularna miejska legenda):

Mój kolega z pracy ma kumpla, który jest kierowcą i często rozwozi towar w różne miejsca w kraju. Udawał się w
trasę spod Opola i zaproponował mojemu koledze, żeby z nim jechał. Nie ujechali daleko, jak zobaczyli w rowie
rower i śpiącego koło niego pijaczka. Długo się nie zastanawiając wpakowali go do wozu i zabrali. Po jakimś cza-
sie znaleźli podobny rów, wiec położyli w nim śpiocha oraz jego rower, tyle że było to pod... Bydgoszczą.6

Nietrudno w tym wypadku domyślić się, że śmieszność budzi bolesna dla pijaczka kon-
frontacja jego przekonań z rzeczywistością.

W większości przypadków falsyfikowane są przekonania bohaterów dowcipów, cza-
sem jednak – na tym w istocie opiera się humor absurdalny – jest to falsyfikacja przeko-
nań audytorium. Zrozumienie, że w tej właśnie chwili czyjeś przekonania zostały zweryfi-
kowane, będąc podstawą puenty, wymaga wczucia się w sytuację innej osoby, spojrzenia
na świat jej oczami, a jest to niemożliwe właśnie bez teorii umysłu7.

Skoro dzieci poniżej trzeciego roku życia z przyczyn czysto rozwojowych nie są w
stanie zrozumieć, że inni ludzie mogą mieć swoje przekonania, które można konfronto-
wać ze stanem faktycznym, nie powinno dziwić, że nie potrafią one jeszcze opowiedzieć
poprawnie dowcipu. Mimo to jednak potrafią się z owych dowcipów (choć właściwszym
sformułowaniem jest tutaj: w odpowiedzi na nie) śmiać8. Przypuszczam, że jest to kwestią
wyuczenia, a przynajmniej znacznie prostszych mechanizmów uczenia, na które wskazy-
wał choćby i Michael Tomasello. Dziecko może po prostu w pewien sposób pozytywnie
skojarzyć opowiadanie jakiejś historyjki z następującym po niej śmiechem, który sam w
sobie może być przyjemny. Dowcip staje się wtedy bodźcem wyzwalającym określone
zachowanie (w tym wypadku śmiech); nie jest ono jednak rezultatem zrozumienia treści,
ale bardziej reakcją na bodziec, tak, jak rozumie te pojęcia psychologia behawiorystyczna
Watsona czy Skinnera.

Sądzę, że istnieją w tym punkcie rozważań wyraźne podstawy dla zastosowania
typologii Blackmore: odtwarzanie z przepisu vs odtwarzanie z rezultatów (tylko dla po-
trzeb tego tekstu używać będę również bardziej poręcznych terminów, odpowiednio: na-
śladowanie vs odtwarzanie). Zdaniem Blackmore istnieją dwa zasadnicze rodzaje trans-

   6 Historyjka pochodzi z Forum Humorum, subforum Gazety Wyborczej.
   7 W gruncie rzeczy w koncepcji Junga istotną rolę odgrywają jeszcze dwa inne komponenty: empatia oraz doraźna zdol-
ność współczucia (sympathetic instant utility). Główna hipoteza, do której prowadzi jego wywód, to twierdzenie, że sytuacja
jest tym śmieszniejsza im przepaść pomiędzy fałszywym przekonaniem bohatera a stanem faktycznym jest większa, pod
warunkiem, że nie jesteśmy jednocześnie skłonni do współczucia. Jeżeli bowiem falsyfikacja przekonań dotyczy osoby
bliskiej, przy czym koszty przez nią poniesione są na dodatek znaczne, skłonność do śmiechu będzie znacznie mniejsza.
Takie właśnie „stronnicze” traktowanie zdarzeń i zaangażowanie – bądź nie – współczucia, jest z kolei wynikiem realizacji
pewnych biologicznych strategii, gdzie faworyzowani są nasi krewni i osoby bliskie, czyli wszyscy ci, którzy mają bezpośred-
ni wpływ na naszą całkowitą wartość przystosowawczą. Tym samym wyśmiewanie ich nie leży w naszym biologicznym
interesie. Zob. W. E. Jung: The Inner Eye theory of laughter: Mindreader signals cooperator value, w: Evolutionary Psycholo-
gy, nr 1, 2003, 214-253.
   8 Jak sądzę, (nie)obecność ToMM jest warunkiem pojawienia się dwóch rodzajów śmiechu: śmiechu „do” (bez ToMM) i
śmiechu „z” (z ToMM). O możliwych funkcjach każdego z nich piszę w: T. Kozłowski, Rozumienie dowcipów a rozumienie
kultury. Poczucie humoru a uczestnictwo we wspólnocie kulturowej, w: Kultura i Społeczeństwo, Warszawa 2007.
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misji informacji kulturowej. Dla ich opisu używa kulinarnej metafory: gotowania zupy.
Odtwarzanie z rezultatów przypomina przyrządzanie zupy niejako od zera, w oparciu o
wynik, z jakim spotkaliśmy się wcześniej, kosztując potrawy, którą nas ugoszczono. Inny-
mi słowy, bez znajomości dokładnej receptury staramy się odtworzyć końcowy rezultat,
co jest zadaniem ryzykownym, opartym na metodzie prób i błędów. Odtwarzanie z prze-
pisu (naśladowanie), opiera się, jak można się domyślić, na dokładnej znajomości recep-
tury, bez niebezpieczeństwa pominięcia kluczowych elementów. Blackmore wskazuje, że
naśladowanie angażuje o wiele bardziej zaawansowane zdolności umysłowe, takie jak
przyjmowanie perspektywy innej osoby, rozumienie samej istoty działania przez nią wy-
konywanego (innymi słowy – angażuje właśnie ToMM).

Jeżeli zatem owym kluczowym elementem dowcipu stają się przekonania innego,
logiczne, że nieznajomość tego elementu pociągnie za sobą całą lawinę skutków. Dziecko
odtwarzać będzie końcowy rezultat lepiej lub gorzej, jednak praktycznie zawsze z pomi-
nięciem jego istoty: falsyfikacji przekonań i całej treściowo-formalnej nadbudowy, jaka
bezpośrednio z niej wynika (np. odpowiednich terminów mentalnych, takich jak „my-
śleć”, „wiedzieć”, kluczowych związków przyczynowo-skutkowych, czy podstawowych pojęć
psychologii ludowej, np. widzieć = wiedzieć, myśleć = znać prawdę), przez co subtelna
architektura znaczeń zawarta w opowiastce nieodwracalnie ubożeje. Aby nie być goło-
słownym pozwolę sobie przytoczyć taki oto przykład. Jakiś czas temu, gdy jechałem po-
ciągiem, do przedziału dosiadła się rodzina z dwójką dzieci. Młodsze z nich, dziewczynka
w wieku 3-4 lat, po jakimś czasie, z nudów, zabrała się za opowiadanie dowcipu. Widząc,
że jest to doskonała okazja do kolejnej weryfikacji mojej tezy o psychologicznej niezdol-
ności dzieci w tym wieku do poprawnego opowiedzenia kawału, słuchałem tym uważniej.
Dowcip brzmiał mniej więcej tak: „Szedł sobie Krzyś z babcią. Patrzy pod nogi i widzi
pięć złotych. – Babciu, mogę wziąć? – Nie, Krzysiu, nie podnosi się niczego z ziemi. Na
drugi dzień idzie Krzysiu z babcią, widzi dwa złote – Mogę podnieść? – Nie, mówi babcia,
nie podnosi się niczego z ziemi. Następnego dnia (w rzeczywistości owych dni było nieco
więcej) idzie sobie Krzyś z babcią i babcia poślizgnęła się na skórce od banana. – Krzysiu!
(wraz ze zbliżającym się finałem poczułem, że moja teza o paleniu dowcipów zo-
stanie bezlitośnie sfalsyfikowana, dziewczynka radziła sobie całkiem dobrze) Krzysiu! –
prosi babcia – p o d n i e ś  s k ó r k ę  o d  b a n a n a . – Nie, bo nie podnosi się niczego z ziemi”.

Popsuta puenta nie przeszkodziła jednak w dobrej zabawie. Mimo wszystko, dwój-
ka dzieci szczerze i głośno zaśmiewała się. Sądzę, że jest to doskonały przykład na od-
twarzanie z rezultatów i to nie tylko ze względu na „spaloną” puentę. Interesujące wy-
daje się w tym świetle również niezachowanie pewnego, charakterystycznego dla dow-
cipów, porządku, wyrażającego się w stopniowaniu napięcia. Zwykle polega on na po-
dziale na trzy elementy, czy to czasowe (np. 3 dni, 3 noce), czy to incydentalne (ktoś
wykonuje pewną czynność trzy razy, np. w dowcipach o złotej rybce i trzech życzeniach),
czy wreszcie dotyczące liczby bohaterów (np. znane dowcipy o Polaku, Rusku i Niemcu
itd.). Elementom tym towarzyszy również wzmacnianie pewnej cechy, aż do wartości,
która jest elementem puenty.

Można przypuszczać, że i w dowcipie opowiadanym przez dziewczynkę porządek
fabuły pierwotnie sprowadzał się do trzech dni, a kwoty znajdywane na ulicy były coraz
większe, aż trzeciego dnia niespodziewanie na ziemi znajdują się nie pieniądze, a sama
babcia. Dziecko jednak nie trzymało się owej reguły (dni było bowiem więcej, 4 lub 5),
pieniądze zaś miały bardzo różne nominały, niekoniecznie od najmniejszych do najwięk-
szych. Gdybyśmy zatem chcieli do powyższej sytuacji zastosować metaforę memu, musie-
libyśmy przyjąć, że memy dowcipów, dla podmiotów nie wyposażonych w ToMM repli-

/
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kują się znacznie słabiej, ze szkodą dla swego znaczenia, albowiem jest to powielanie
oparte tylko na rezultatach, z pominięciem ich istoty.

TEORIA UMYSŁU I SAMOŚWIADOMOŚĆ A MEMY
W zasadzie mówić tutaj możemy o przykładach emulacji czy wyeksponowania

bodźca, które są sposobami uczenia, rozpowszechnionymi wśród wielu gatunków zwie-
rząt9. W przypadkach tych używa się niekiedy określenia  p r o t o - k u l t u r a . Emulacja
polega właśnie na behawiorystycznym skojarzeniu rezultatu działania z wywołanym
nim pozytywnym wzmocnieniem. W przeciwieństwie do naśladownictwa, nie opiera
się ona na wczuwaniu się w umysły innych i próbach rozumienia sensu podjętego za-
biegu. Przykładowo, to, że wśród małp może rozpowszechnić się pewien pomysłowy
sposób obmycia patatów z piachu (czy bardziej znany – wyciągania termitów z kopca
za pomocą patyka), nie oznacza jeszcze, że mamy tam do czynienia z dziedziczeniem
kulturowym, opartym na naśladowaniu i zrozumieniu tego, że celem zanurzenia sma-
kołyku w wodzie jest usunięcie z niego piachu. Bardziej prawdopodobne, że w umyśle
zwierzęcia wykształca się proste skojarzenie, że sąsiedztwo wody oraz bliskość pata-
tów może prowadzić do szybszego i „wygodniejszego” napełnienia żołądka, zwierzęta
same i niejako „na własny rachunek”, bez oglądania się na inne jednostki w stadzie,
opracują tego rodzaju zachowania (na pierwszy rzut oka przywodzące na myśl dzie-
dziczenie kulturowe).

Wydaje się (za tezą tą opowiada się zarówno Tomasello, jak i Blackmore), że
do dokonania przeskoku na wyższy poziom – to jest odtwarzania z przepisu, a więc
naśladownictwa – niezbędna jest teoria umysłu, czy choćby samo rozumienie, że inni
wokół nas to  i s t o t y  i n t e n c j o n a l n e   mające pewne określone pragnienia i stany
mentalne. Przypuszczenia te doskonale sprawdzają się w przypadku dzieci z niewy-
kształconą jeszcze teorią umysłu, a przynajmniej takie wnioski wyciągnąć można z
obserwacji przez mnie poczynionych.

W tak młodym wieku dzieci rzeczywiście nie traktują innych jak istoty obdarzone
umysłem (czy, jakby to ujął Tomasello, intencjonalnością). Nie rozumieją związków przy-
czynowo skutkowych rysujących się pomiędzy stanem psychicznym a otoczeniem czy dzia-
łaniem. Nic dziwnego zatem, że nie można w ich wypadku zaobserwować choćby tak ele-
mentarnych przejawów życia społecznego, jak struktura socjometryczna. Dzieci poniżej
3-4 roku życia nie mają jeszcze ulubionych kolegów i koleżanek (analogicznie w przypad-
ku osobników nielubianych), nie mówiąc o parach zakochanych. Z kolei w grupach star-
szych o rok czy dwa tego rodzaju relacje są już na porządku dziennym. Skoro zatem mamy
do czynienia z tak słabą strukturą społeczną, logiczne wydaje się przypuszczenie, że i
dziedziczenie kulturowe wśród tak małych dzieci może być w znacznym stopniu upośle-
dzone, oparte właśnie na analizie rezultatów, a nie przepisu.

Dochodzimy do miejsca, w którym niezbędna jest dygresja dotycząca kwestii świa-
domości i samoświadomości. Otóż, co najmniej zastanawiające jest, że tak zwana amne-
zja wczesnodziecięca zazwyczaj kończy się w okresie, kiedy dziecko wykształca teorię umy-
słu. Przyjąć możemy, że to z końcem amnezji i okresem wykształcania ToMM, „startuje”
pamięć autobiograficzna. Możliwe zatem, że w okresie tym pierwsze wyraźne kroki za-
czyna stawiać rodząca się samoświadomość. Częściowo potwierdziły to proste ekspery-
menty prowadzone przeze mnie na dzieciach w wieku 3 lat z udziałem ich własnych zdjęć.
Znaczny procent dzieci w tym wieku, na przykład, w czasie  oglądania własnych fotogra-
fii, mówił o sobie w trzeciej osobie, wiele z nich w ogóle nie zwracało na siebie uwagi,
   9 Więcej na ten temat M. Tomasello: Kulturowe źródła ludzkiego poznawania. Przeł. J. Rączaszek, Warszawa 2002, s. 39-53.
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jeszcze inne nie mówiły nic10. Co bardzo ważne, samoświadomość jest tym elementem
wyposażenia mentalnego, który pełni ważną rolę w procesach poznawczych w tym sensie,
że pozwala ogarniać zdecydowanie szerszy kontekst czasowo-przestrzenny, w przeciwień-
stwie do mniej rozwiniętej świadomości (zwanej również świadomością pierwotną, per-
cepcyjną11 etc.), ograniczonej do kilku bieżących sekund (i w związku z tym – uniemożli-
wiającą kompletowanie własnej autobiografii)12.

Naturalne wydaje się więc, że również podział świadomość/samoświadomość, z racji
znaczenia, jakie odgrywa w procesach percepcji, może mieć kolosalny wpływ na replika-
cję memu o dowolnej formie i treści. Dobitnie przekonałem się o tym prosząc o sporzą-
dzenie konkretnych rysunków. Chciałem sprawdzić, jak w umyśle dzieci 3-letnich i 6-
letnich (a więc w grupach bez ToMM i z ToMM) reprezentowane jest pojęcie, czy też
mem, wozu strażackiego. Pokrótce je omówię.

Oczywista nieporadność trzylatka w prawidłowym odtworzeniu kształtu samocho-
du w dużej mierze może wynikać z o wiele słabszej koordynacji ruchowej, czy po prostu
rozwoju umysłowego, który uniemożliwia na tym etapie tak dokładne odwzorowanie szcze-
gółów, z jakim spotykamy się już u dzieci starszych. Na problem ten można jednak spoj-
rzeć z innej perspektywy. Sądzę, że uzasadnione jest postawienie hipotezy, zgodnie z którą
dziecko nie radzi sobie z narysowaniem wozu strażackiego również z racji niedoborów w
samoświadomości i idących za tym ograniczeń w uogólnianiu kontekstu czasowo-prze-
strzennego, który pozwala na rozlokowanie elementów otoczenia (łącznie z samą osobą
postrzegającego) we wzajemnych układach i zgodnie z ich przeznaczeniem. Widzimy je-
dynie, że w przypadku młodszych dzieci, trudniej jest mówić o aktywnej twórczości i chęci
odwzorowania wyglądu pojazdu. Sądzę, że działania te bliższe są schematowi bodziec-
reakcja, skojarzeniu, jakie powstaje na dźwięk bodźca-komunikatu „wóz strażacki”. A co
może najłatwiej kojarzyć się z tym hasłem? Co najbardziej przykuwa uwagę i jednocze-
śnie jest owym Blackmore’owskim „rezultatem”, z którego później – bardzo nieporadnie
– można starać się odtworzyć całość? Oczywiście: czerwony kolor i drabina. I te właśnie
elementy najłatwiej dostrzec w pracach trzylatków.

Zupełnie inaczej sprawa ma się z rysunkami sześciolatków. Są one umiejscowione
w określonym kontekście czasowo-przestrzennym, w przeciwieństwie do rysunków trzy-
latków (co wyraża się w istnieniu wyraźnego tła i nagromadzenia licznych elementów nie
będących wozem). Rozlokowanie detali jest zgodne z ich wzajemnymi relacjami w rze-
czywistości, zauważalnych szczegółów jest przy tym nieporównywalnie więcej aniżeli ma
to miejsce na rysunkach z młodszych grup wiekowych. Dzieci starsze zdają się rozumieć
ów przepis, istotę pojęcia wozu strażackiego, która implikuje jednocześnie pewne pojęcia
składowe, takie jak chociażby samochód, który składa się z określonych komponentów
(warto w tym momencie dodać, że bezrefleksyjne odtwarzanie, jakie moim zdaniem ma
miejsce wśród trzylatków, przejawia się także w umieszczaniu na rysunkach elementów

   10 Więcej na ten temat T. Kozłowski, Skok poznawczo-behawioralny…, op. cit. ; T. Kozłowski, Kłamię, więc jestem…, op. cit.
   11 Zob. też G. Edelman: Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, Przeł. J. Rączaszek, Warszawa 1998,
s. 155-189; A.R. Damasio: Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość? Przeł. M. Karpiński, Po-
znań 2000, s. 91-116; D. R. Griffin: Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? Gdańsk 2004, s. 30-32.
   12 Sądzę, że nie bez znaczenia jest również spostrzeżenie, że dzieci z rozwiniętą ToMM są o wiele bardziej rozmowne. Tak
potężne narzędzie poznawcze, jakim jest język, w oczywisty sposób wzbogaca rozumienie otoczenia (niedostatki językowe
u ludzi bez ToMM najlepiej widoczne są chyba u dzieci autystycznych). ToMM, samoświadomość i język występują zawsze
w silnym sprzężeniu i jak sądzę, nawzajem się warunkują. Możemy jednocześnie przyjąć, że każde z nich stanowi niezbęd-
ny fundament dziedziczenia kulturowego. Naśladownictwa (czy replikacji memów) nie ma tam, gdzie nie ma samoświado-
mości, komunikacji i wiedzy o umysłach innych ludzi.
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spoza kontekstu, np. drzwi czy okien podobnych do tych, które rysują, gdy rysują dom;
u sześciolatków mamy już wyraźne okna i drzwi samochodowe).

W przypadku rysunków dobrze uwidacznia się rola świadomości i samoświadomo-
ści oraz kojarzonych z nimi możliwości poznawczych. Z kolei omawiana wcześniej ToMM
zaznacza swą (nie)obecność w sytuacjach o charakterze czysto społecznym. Wtedy to rów-
nież wśród trzylatków ma miejsce uczenie się i odtwarzanie z rezultatów, niezwracanie
uwagi na obowiązujące normy społeczne itd. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć
parę najbardziej obrazowych przykładów. Do dzisiaj pamiętam chłopca, który biegał po
pokoju wyśpiewując radośnie „Alleluja”. Przedszkolanka wyjaśniła, że chłopiec ma moc-
no praktykujących rodziców, co często przekłada się na jego zachowania. Pewnego razu
na przykład, podczas malowania akwarelami, chłopiec ów podszedł do stolika ze spodecz-
kiem z wodą do rozrabiania farb… umoczył palec i począł się żegnać. Mamy zatem do
czynienia z pewną sekwencją działań (by nie powiedzieć ruchów), które są odpowiedzią
na pewien bodziec wywoławczy, jakim jest woda: spodek z wodą – umoczyć palec – prze-
żegnać się; bez głębszej refleksji nad właściwym kontekstem.

Kolejny przykład: byłem świadkiem krótkiej ceremonii przedszkolnej z okazji uro-
dzin pewnego chłopca. Wiele szczegółów, które miały tam miejsce, może dobitnie świad-
czyć o tym, że dzieci w tym wieku w ogóle nie są zainteresowane psychiką drugiego czło-
wieka. Dzieci, posłuszne instrukcjom przedszkolanki i na jej wyraźne polecenie, stanęły
w kółku i zaczęły śpiewać „Sto lat!”. Główny zainteresowany bardzo się w tym momencie
przeraził, zaczął płakać i nie pozwolił wyprowadzić się na środek. Co znamienne, żadne z
dzieci w najmniejszym stopniu nie przejawiło zainteresowania zaistniałą sytuacją. Każde
śpiewało po swojemu; jedno z uwagą oglądało obrazki na ścianach, inne wpatrywało się w
sufit, jeszcze inne spoglądało na wychowawcę, za okno, na półkę z zabawkami, na tort,
który akurat trzymała mama jubilata. Bez koordynacji ze strony osób dorosłych, ceremo-
nia z pewnością uległaby całkowitej dezintegracji. Dzieci sprawiały wrażenie, jakby nie
miały pojęcia, czemu może służyć śpiewanie „Sto lat!”, że symbolizuje ono pewną relację,
jest obciążonym znaczeniem rytuałem, regulowanym za pomocą określonych norm, że
związane jest z uroczystością, która powinna przebiegać według ustalonych schematów.
Istota działania pozostała dla nich tajemnicą. Podobne zachowanie trudno uznać za w
pełni kulturowe. Sądzę, że można je raczej interpretować jako proste reakcje na określo-
ne polecenia czy bodźce, bez refleksji nad tym, co jest adekwatne, a co nie.

OD UDAWANIA DO MEMU. KONKLUZJA
W świetle rozważań nad rolą teorii umysłu dla nabywania kultury, nie sposób po-

minąć związku pomiędzy memem a ToMM.Twórca pojęcia mem, biolog ewolucyjny Ri-
chard Dawkins, nie krył swego zadowolenia ze zgrabnej nazwy, jaką ukuł dla replikatora
kulturowego13. Tłumaczył, że jednym ze źródeł było starogreckie pojęcie mimesis, doty-
czące udawania, czy też naśladowania i kojarzone z narodzinami teatru. Otóż psycholo-
gowie zaznaczają, że jednym z głównych praktycznych zastosowań ToMM jest właśnie…
możliwość udawania. Mem stając się pojęciem przekazywanym w procesie szeroko poję-
tego naśladownictwa, niejako udaje swój desygnat, przy czym zachowuje to, co dla niego
esencjonalne. Mem podskakiwania nie będzie przecież zawierał w swoim znaczeniu spor-
towego obuwia czy spodenek, podskakiwania z kimś, czy samemu. Będzie natomiast
zawierał zamierzone, poprzedzone pewnym przygotowaniem  oderwanie się od ziemi,
powtarzane w określonym cyklu. Z kolei człowiek, który ma zamiar kogoś lub coś uda-
wać, również skupi się na istocie tego kogoś lub czegoś, aby nie było żadnych wątpliwości
   13 R. Dawkins: Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s. 266.
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co/kogo konkretnie chce udawać. Potrafi przyjąć określoną rolę, zachowywać się zgodnie
z obowiązującym standardem (stąd także przyjęte przeze mnie w innym miejscu założe-
nie, że ToMM leży u podstaw jakiegokolwiek ładu aksjo-normatywnego14). Potwierdze-
niem przypuszczenia o niemożności udawania/naśladownictwa wśród dzieci z niewykształ-
coną jeszcze teorią umysłu jest fakt, że ich zabawy nie obejmują tych z podziałem na role,
w gruncie rzeczy są aspołeczne. Dzieci bawią się raczej obok siebie, aniżeli ze sobą, nie
mówiąc o wcielaniu się w rolę mamy, taty, psa itd. Popularna zabawa „w dom” to domena
dzieci starszych o rok czy dwa.

Można zatem przyjąć, że to owa zdolność do udawania jest warunkiem (czy też
jednym z warunków koniecznych) rozumienia istoty przekazu kulturowego. Wszystko to
jest z kolei możliwe dopiero po zdaniu sobie sprawy z istnienia innych umysłów, albo
innymi słowy, innych niż nasza własna perspektyw pierwszoosobowych. Wydaje mi się, że
dzięki temu możemy również spróbować spojrzeć na kulturę nie tylko jako na byt ponad-
jednostkowy. Definicje kultury formułowane na gruncie socjologii i innych nauk społecz-
nych, sprowadzające się zazwyczaj do akcentowania podzielanych przez ogół norm i war-
tości, można według mnie uzupełnić o równie ważny czynnik, czyli właśnie element su-
biektywności:  k u l t u r a  j e s t  ś w i a d o m o ś c i ą  t e g o ,  c z e g o  o c z e k u j ą  o d e  m n i e
i n n i . Z chwilą, kiedy jednostka jest w stanie uświadomić sobie, że względem niej istnieją
pewne wymogi,  zaczyna rozumieć istotę kultury. Jest to twierdzenie, które jednoczy wie-
le elementów. Przede wszystkim – angażuje ToMM i samoświadomość, które nie tylko
pomagają w dostrzeżeniu innych jako istot intencjonalnych z pełnią życia psychiczne-
go, ale także implikują zbudowanie szerszego kontekstu czasowo-przestrzennego, a
co za tym idzie, rozumienie społecznej normy. Dzięki nim jednostka zauważa to, cze-
go nie dostrzega w przypadku odtworzenia z produktu: intencję usprawiedliwiającą
całe działanie.

Nasze konkluzje moglibyśmy przedstawić w postaci takiej oto tabeli:

  Replikacja
  memów

  Teoria
  umysłu

  Samoświadomość

  Charakter
  życia społecznego

Sądzę, że konkluzja ta może być źródłem ciekawych pytań i tez na gruncie meme-
tyki (i nie tylko). Czy odtwarzanie z rezultatów jest już replikacją memów? Czy też może

Odtwarzanie z rezultatów

Nie ma

Nie występuje (a raczej nie jest jesz-
cze używana)

Niezdolność do internalizacji nor-
my, działanie oparte w dużej mie-
rze na budowaniu skojarzeń, brak
możliwości manipulacji partnerem
i udawania.

Odtwarzanie z przepisu

Jest

Występuje

Zinternalizowany system norm, dzia-
łanie oparte na uwzględnianiu po-
staw, poglądów, oczekiwań partnera
interakcji, rozumienie istoty udawa-
nia i naśladownictwa manipulacja
innym możliwa dzięki funkcjonowa-
niu psychologii ludowej i inteligencji
makiawelicznej.

14 Zob. T. Kozłowski: Rozumienie dowcipów… op. cit.
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ilość zmian, jakie mogą wtedy zachodzić dyskwalifikuje nośnik jako wierny replikator?
Jakie są regularności czy też prawidła i czy w ogóle da się je określić dla tego typu trans-
misji? Czy istnieją memy, które w miarę niezmienione mogą przetrwać proces odtwarza-
nia z rezultatów? Co czyni je bardziej odpornymi od innych? Czy dzięki tej wiedzy możli-
we stanie się zaprojektowanie „memu optymalnego”, replikatora w najwyższym stopniu
zaraźliwego, który odporny będzie na nieprzewidziane zmiany? Czego potrzeba, by dany
mem został tak samo zapamiętany przez trzylatka i sześciolatka? Czego potrzeba, by mem
mógł się rozprzestrzeniać również w środowiskach o mniejszym natężeniu relacji spo-
łecznych, jak ma to miejsce wśród osób bez ToMM.

To tylko przykładowe problemy mogące stać się źródłem interesujących wniosków,
które pojawiają się, gdy uwzględnimy różnice w kulturowym (i de facto memetycznym)
funkcjonowaniu człowieka w różnych stadiach rozwoju psycho-społecznego.
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NAŚLADOWNICTWO I ODTWARZANIE W ONTOGENEZIE CZŁOWIEKA. W JAKI
SPOSÓB ROZWÓJ PSYCHO-SPOŁECZNY MOŻE WARUNKOWAĆ MEMETYCZNĄ
REPLIKACJĘ  –  LUŹNE ROZWAŻANIA NAD ZACHOWANIAMI TRZYLATKÓW
–  Streszczenie
W tekście autor stawia hipotezę, zgodnie z którą memetyczna replikacja może przebie-

gać w ontogenezie człowieka na dwa sposoby, w zależności od rozwiniętych przez indywiduum
mechanizmów psychologicznych. Owe dwa sposoby to wyróżnione przez Susan Blackmore ko-
piowanie z rezultatów oraz kopiowanie z przepisu. Autor stawia tezę, że sposób replikacji w
głównej mierze zależy od zdolności psychologicznej nazywanej teorią umysłu (ToMM  – theory
of mind module), której rola sprowadza się do uświadamiania sobie, że inni ludzie mają umysł
działający na podobnych zasadach do naszego własnego. Wiedza ta warunkuje rozwój tzw. in-
teligencji makiawelicznej, czyli zdolności manipulacyjnych, naśladownictwa itd. Zdaniem au-
tora przyczynia się ona walnie również do rozumienia norm społecznych. Autor w swej pracy
przedstawia niektóre wyniki swoich obserwacji prowadzonych w przedszkolach w grupach 3- i
6-latków. Na przykładzie prac plastycznych oraz zaobserwowanych zachowań pokazuje, że cha-
rakter zachowań społecznych, czy też, szerzej, uczestnictwa w kulturze i postrzegania rzeczy-
wistości jest silnie zdeterminowany (nie)obecnością ToMM. Zdaniem autora analiza tych za-
chowań pozwala uchwycić znaczne różnice, jakie pociąga za sobą replikacja z rezultatów (3-
latki) oraz replikacja z przepisu (6-latki).

THE PROCESSES OF IMITATION AND REPRODUCTION IN HUMAN ONTOGE-
NESIS. HOW THE PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT CAN DETERMINE MEME-
TIC REPLICATION – THE REFLECTIONS UPON 3 YEAR OLDS – Summary
The author presents a hypothesis according to which the process of memetic replication

that takes place in the phase of human ontogenesis can occur in two different ways, depending
on the psychological makeup of an individual. Those two ways have been described by Susane
Blackmore as the copying the product and copying the instruction. The author hypothesis that
the mode of replication depends on psychological cognitive ability, called  Theory of Mind
(ToMM –  Theory of Mind Module). At the core of this ability lies the recognition of an indivi-
dual that other peoples’ mind work similiarly to his/her own mind. This awarness makes it
possible for an individual to develop Machiavellian intelligence – an ability to manipulate,
imitate, etc. According to the author this ability contributes greatly to the understanding of
social norms. The author presents his the findings from the observation of 3 and 6 year olds in
preschool classes. Drawing on those observations and art work produced by the children, the



author argues that the nature of social behaviour or, more broadly, the cultural dimention of
human existence is strongly determined by the presence (or absence) of ToMM. According to
the author such an analysis helps show the differences between replicating results ( observed
in 3 year olds) and replicating  instruction (observed in 6 year olds).
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DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA

PRZEMOC SYMBOLICZNA ALBO O SPOŁECZNYCH WARUNKACH
EWOLUCJI MEMETYCZNEJ

... JEST FAKTEM SPOŁECZNYM
Z racji swych genealogicznych powiązań z naukami przyrodniczymi  i krytyką nauk

społecznych, przeprowadzoną na ich gruncie zwłaszcza przez socjobiologię i  psychologię
ewolucyjną, ale przede wszystkim, co jasne, z racji oparcia swych założeń  teoretycznych
na teorii darwinizmu kosmicznego1, memetyka dość sceptycznie odnosi się do socjologii
jako dyscypliny mogącej w jakiś ważący sposób wyjaśniać zajmujące ją mechanizmy ewo-
luowania memów. W swym zasadniczym nurcie wyznaczanym nazwiskami Richarda Daw-
kinsa, Susan Blackmore, Liane Gabory, Aarona Lyncha, Francisa Heylighena, Glenna
Granta czy Richarda Brodie’go socjologiczne konteksty wręcz pomija, poniekąd zgodnie
z przekonaniem Edwarda O. Wilsona, że  standardowy model nauk społecznych odwraca
oczywisty porządek zależności przyczynowych: umysły ludzi nie tworzą kultury, ale same są
jej wytworem […] a teoria społeczna nie jest teorią z prawdziwego zdarzenia2, w związku z
tym nie warto sobie nim zawracać głowy.

Rozważanie, po czyjej stronie sytuuje się racja w interpretacji procesów budowania
umysłu ludzkiego, a zwłaszcza, czy teoria społeczna jest teorią „z prawdziwego zdarzenia” nie
leży w założeniach tego artykułu. Na marginesie warto może tylko zaznaczyć, że oczekiwana
przez wielu konsiliencja nauk nie dokona się z pewnością bez podjęcia wysiłku zrozumienia
argumentów i koncepcji obu „stron”, bez ryzyka i być może początkowo pełnego pomyłek
wejścia w zastrzeżone obszary obu nauk, bez  próby aplikacji dokonań jednej w drugą.

Naszym zdaniem nowa nauka o drugim replikatorze – podlegającej prawom ewo-
lucji, analogicznej do genu jednostce dziedziczności kulturowej – memie, ma nie tylko
wszelkie szanse, ale nawet metodologiczny obowiązek zapoznania się ze współczesnymi
teoriami społecznymi, ponieważ, czy chce tego, czy nie, bada społeczne bardziej niż bio-
logiczne warunki thought contagions, jako że niespołeczne  s  z  e r  z  e n i  e   s i ę
memów po prostu nie istnieje, choćbyśmy nawet chcieli obstawać wyłącznie przy koncep-
cji wirusów umysłu, nawiasem mówiąc, charakterystycznej tylko dla jednego z nurtów
memetyki. Nawet w tym nurcie jednak nie zakłada się, iż wirus umysłu przenoszony jest
drogą płciową lub szerzy się przez zarażenie kropelkowe. O ile poprawnie rozumiemy tu
współczesną teorię memetyczną, warunkiem życia i najistotniejszym aspektem doboru
drugiego replikatora jest istnienie środowiska umysłów i ich wytworów, warunkowane
także biologicznymi możliwościami mózgów oraz niezbadanymi dotąd procesami sprzę-
żeń zwrotnych, zachodzących w ideosferze. Ilekroć naśladujemy siebie nawzajem, coś nie-
uchwytnego wędruje od jednej osoby do drugiej. Tym czymś jest mem – wywodzi Susan
Blackmore3. Aktywacja ideosfery – podlegającej transformacji przestrzeni informacyjnej,
swoistej puli memowej – wymaga  zatem kontaktu, interakcji, uruchomienia tego istot-

   1 Zob. na ten temat R. Dawkins: Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s. 433 i n.
   2 E.O.Wilson: Konsiliencja. Jedność wiedzy. Przeł. J. Mikos, Poznań 2002, s.285 - 286.
   3 S. Blackmore: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, Poznań 2002, s. 92.
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nego „nawzajem”,  bez którego nie mamy czego naśladować, czy też od czego się zarazić.
Jeśli nawet przyjmiemy, że przedmiotem naśladowania (źródłem zarażenia) będzie wy-
łącznie vector (G. Grant, H. Bjarneskans, A. Sandberg i in.), gdzie indziej nazywany no-
śnikiem (S. Blackmore, R. Dawkins), a więc na przykład zapis dźwiękowy, obraz graficz-
ny czy filmowy, to i tak pozostajemy w obszarze społecznej wymiany informacji, na pozio-
mie faktów społecznych, które,  zgodnie ze starą, ale nadal obowiązującą definicją Emila
Durkheima, rozumiemy jako: wszelki sposób robienia, utrwalony lub nie, zdolny do wywie-
rania na jednostkę zewnętrznego przymusu; albo inaczej: taki, który jest w danym społeczeń-
stwie powszechny, mając jednak własną egzystencję, niezależną od jego jednostkowych ma-
nifestacji4.

Bez odniesienia do wzajemnych relacji wehikułów memów, a więc uznania spo-
łecznego przekazu znaczeń za istotną składową przestrzeni fazowej przeżywalności i fit-
ness memów, oraz ustalenia, co dzieje się  p o m i  ę d z  y   ich nosicielami, wszystko
jedno, czy mówi się o naśladownictwie ( Dawkins, Blackmore), czy nierejestrowanej świa-
domie infekcji (Brodie, Lynch, Heylighen), memetyka, naszym zdaniem,  nie ma  szansy
na pełne zrozumienie całego procesu ich ewoluowania. Sprowadzony do „chcących się
powielać memów”, pozbawiony społecznego kontekstu ich transfer prezentuje się bardzo
redukcjonistycznie, gubiąc (niwelując?) na dodatek metaforyczny jednak przecież cha-
rakter analogii: gen – mem i prowadząc całą dysputę o ewolucji informacji kulturowej na
manowce podejrzeń o spekulacje i nadinterpretacje.

Wydaje się, że, chcąc uniknąć tych podejrzeń, musimy jasno i wyraźnie zdać sobie
sprawę, iż adaptacyjna eksploracja, mutacja, selekcja i transmisja memów, chociaż me-
metycy często starają się traktować  je jako niezależne od bytu społecznego, w przypadku
człowieka jest zawsze społeczna, podobnie jak społeczny jest również w przekonaniu eto-
logii (od Konrada Lorenza przez Ireänusa Eibel-Eibesfeldta po Richarda Dawkinsa) prze-
kaz pozagenetycznej informacji u innych gatunków stadnych.

W naszym przekonaniu społeczne warunki przekazu memetycznego muszą być
uwzględniane, jeśli memetyka chce pojąć, c o   s i  ę  d z i  e j  e   i    j  a k   t  o  s i  ę
d z i  e j  e,  że jedne memy szerzą się skutecznie, a inne obumierają niemal w zarodku,
jeśli faktycznie ma ambicje zrozumienia procesualnego charakteru ich ewolucji, a nie
tylko uchwycenia momentu replikacji czy formułowania ogólnych praw dziedziczenia kul-
turowego na wzór dziedziczności genetycznej. To właśnie temu zagadnieniu zamierzamy
przyjrzeć się bliżej, wskazując na niektóre dokonania socjologów, gdzie, pośród społecz-
nych teorii reprodukcji w kulturze, odnajdujemy zajmujące rozstrzygnięcia bezpośrednio
odnoszące się do warunków replikacji memów w umysłach ludzkich; bez „memów” i do-
boru memetycznego, co prawda i bez wsparcia o teorię ewolucji, ale za to w odniesieniu
do rzetelnych badań socjologicznych nad budowaniem się, trwaniem, stabilizacją i spo-
łecznym przekazem określonych zespołów idei (pewnego mempleksu) o znaczącej trwa-
łości i skuteczności.
           Mowa tu, oczywiście, o koncepcji przemocy symbolicznej, opisywanej przez Pier-
re’a Bourdieu – jednego z bardziej wpływowych i liczących się dziś socjologów społe-
czeństwa ponowoczesnego. Mowa o jego przenikliwej interpretacji działania pedago-
gicznego, procesu opisywanego po części i przez neodarwinistów Johna Cohena i  Iana
Stewarda jako „efekt gniazda”5 oraz o jego koncepcji habitusu – społecznie wytwo-
rzonej „drugiej natury” człowieka, konstruowanej w tym procesie. Kiedy patrzeć na

   4 E. Durkheim: Zasady metody socjologicznej, przeł J. Szacki, Warszawa 2007, s.42
   5 Zob. J. Cohen, I. Stewart: Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego. Przeł. W. Stępień-Rudzka, Warszawa 2003
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nie z pozycji memetyki ujawniają w miarę spójny obraz społecznych mechanizmów
replikacyjnych, opisując kontekst (środowisko), w jakim dokonuje się transfer jedno-
stek naśladownictwa, takich jak melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby
lepienia garnków lub budowania łuków6 – przedmiot postdawkinsonowskich badań
memetyki.

KAŻDA WŁADZA…
Każda władza, której udaje się narzucić znaczenia, i to narzucić je jako upraw-

nione, wywiera przemoc na przedmioty (obiekty) swej władzy – twierdzi   Pierre Bour-
dieu i rozpoczyna swoje dociekania nad przemocą symboliczną takim oto niewinnym
wierszykiem :

Oto historia Jonatana,
Co w wieku młodym, bez zachodu,
Schwytał był kiedyś pelikana
Na wsypie Dalekiego Wschodu.
Rankiem pelikan  Jonatana
Jajo wnet złożył całe białe,
Z którego wkrótce się wyłania
Pelikan całkiem doń podobny.
Drugi pelikan znów, z kolei,
Jajo wnet złożył całe białe.
A z wnętrza tego jaja
Nowy pelikan się wyłania,
Który uczyni znów to samo.
Wszystko to może trwać bez przerwy,
Jeżeli tylko, oczywiście,
Nie zrobi się omletu pierwej

(Robert Desnos: Chantefleurs, Chantefables)

Jaki związek ze społecznym mechanizmem replikacji memów ma ta surreali-
styczna historyjka o kolejnych pokoleniach egzotycznych pelikanów? Jaki pożytek
upatruje socjolog w przytoczeniu znanej większości francuskich dzieci7 rymowanki
Roberta Desnosa w poważnym dziele z zakresu materialistycznej teorii ekonomii ka-
pitału symbolicznego?

Aby właściwie odpowiedzieć na te pytania, trzeba zacząć od wyjaśnienia, iż w
rozumieniu Bourdieu kapitał symboliczny to analogiczny do kapitału ekonomicznego
cały zespół dóbr kulturowych, a więc wiedza i umiejętności, codzienne nawyki, kody
mowy, sposób mówienia, ubierania się i poruszania, obyczaje8, produkowany i akumu-
lowany w czasie przez daną społeczność. Innymi słowy, jest to dorobek kulturowy,
kultura w jej porządku symbolicznym, postrzegana równocześnie jako zbiorowo wy-
tworzony zasób dóbr społecznych, nierówno jednak dystrybuowanych pomiędzy człon-
ków społeczeństwa przez grupy władzy, wykorzystujące ten kapitał do odtwarzania
własnych struktur. W obszarze tym,  za sprawą władzy, dokonuje się selekcja znaczeń,
   6 Definicja memu według R. Dawkins: Samolubny gen. przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s. 266.
   7 Tous les enfants de France connaissent la Fourmi de dix-huit mètres, avec un chapeau sur la tête, l’Éléphant qui n’a
qu’une patte et le Pélican de Jonathan. Merci Robert Desnos (dit aussi Robert le Diable), votre vie et votre oeuvre ont
donné de la saveur et des couleurs à un siècle qui en avait bien besoin. Puisse-t-il ne pas les perdre! http://www.france-
web.fr/poesie/desnos3.htm
   8 Słownik podstawowych pojęć, oprac. L. Kopciewicz. w: P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa
2004, s. 149.
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wybór i eliminacja, której – zdaniem Bourdieu – nie daje się uzasadnić żadną zasadą
ogólną, ani  biologiczną, ani fizyczną, ani duchową, ani też, nie istniejącą zresztą,
jakąś wewnętrzną siłą idei prawdziwej9.

Ten oczywisty dla badacza brak uzasadnienia skłania go też do sformułowania
tezy, iż istotą ekonomii dóbr symbolicznych jest arbitralność wyboru dystrybuowanych
treści, jakiego we własnym interesie reprodukcji struktur dominacji dokonują właśnie
grupy rządzące10. Nie jest to, co prawda, arbitralność zupełna, posiada bowiem cały
szereg niejawnych i głębokich uprawomocnień w warunkach społecznych i historycz-
nych, których jednak nie dostrzegają przedmioty poddawane jej wpływom. Posiłkując
się terminologią teorii chaosu, można by powiedzieć, że jest to arbitralność emergent-
na, posiada bowiem przyczynowość, ale tak złożoną, że wydaje się nieistniejącą. To,
typowe zresztą dla bycia we własnej kulturze, niedostrzeganie źródeł jej kształtu i ide-
owej zawartości, wynikające także ze zobiektywizowanych działań dominujących struk-
tur władzy/wiedzy, jakby powiedział Michel Foucault, jest właściwe większości jej uczest-
ników. Prowadzi nie tylko do zapoznawania, „zapominania” genezy obowiązujących
znaczeń,  ale – jak trafnie zauważa Bourdieu – może prowadzić do uwiecznienia i tym
samym do „unaturalnienia” istotnych związków, które są produktem historii11, chociaż
najczęściej bywają postrzegane jako obiektywne, transcendentne i niezależne. Im sil-
niej, zresztą, narzucają się same przez się jako obiektywne, oczywiste, naturalne, tym
trudniejsza jest do uchwycenia ich arbitralność i tym łatwiej dokonuje się reprodukcja
kulturowa (i reprodukcja struktur społecznych) – cel zasadniczy grup władzy narzuca-
jącej znaczenia.

Narzucanie znaczeń zaś to przemoc symboliczna, która nie jest, oczywiście, „sym-
boliczna” jak czerwona róża ofiarowana ukochanej, ani jak świeczka na urodzinowym
torcie. Jeśli tak, to tylko w bardzo niewielkiej swej części. To nadzór, dyscyplina i ideolo-
giczna presja, przymus, jaki obszar arbitralnie dobranych idei („dobranych” także w efek-
cie para-naturalnej, czyli społecznej selekcji) wywiera na  myśli każdego z nas, od chwili
narodzin poddawanego wpływom rodziny i wszystkich innych instancji, które w dziejach
społeczeństw ludzkich wywalczyły sobie i uzyskały społeczną legitymizację, zgodę i przy-
zwolenie na edukowanie, wychowywanie, komunikowanie, na dominację. Instancji, któ-
re, nawiasem mówiąc, same są wytworem niekończącego się procesu reprodukcji spo-
łecznych struktur dominacji,  a które, rzec by można, wygrały wyścig w społecznej grze o
mentalno-cielesne zasoby wehikułów memów, skonsolidowały się i bezceremonialnie,
poprzez tzw. autorytet pedagogiczny i system nauczania, bronią swoich interesów jako
„obiektywnych” interesów kultury. To przemoc (presja) domu, szkoły, mediów, kościoła
–  słowem – wszelkich instytucji jawnie lub skrycie wychowawczych, „powołanych” (sa-
mopowołujących się) do działania pedagogicznego. Ich działanie uznaje Bourdieu za obiek-
tywną symboliczną przemoc, czyli narzucanie pewnej arbitralności kulturowej przez rów-
nie arbitralną władzę12.

   9 P. Bourdieu, J.-C. Passeron: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Przeł. E. Neyman, Warszawa 2006, s.101.
   10 Należy zaznaczyć, iż  „grupy rządzące” w tej teorii rozumiane są dość szeroko, zarówno  jako grupy ludzi sprawują-
cych władzę polityczną w systemach oligarchicznych i demokratycznych, jak i dominujące ekonomicznie czy intelektu-
alnie w danej społeczności. W pojmowaniu władzy Bourdieu zbliża się tu też wyraźnie do Foucaulta, łącząc realność
sprawowania władzy, wynikającą z rozstrzygnięć strukturalnych, z „rządem dusz”, panowaniem nad umysłami (i ciała-
mi), jak to ma miejsce w przypadku systemów religijnych, naukowych, estetycznych, filozoficznych i innych. Na ten
temat por. np.  M. Foucault: Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant, Warszawa 1993; M. Foucault:
Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak i in., Warszawa 1995.
   11 P. Bourdieu, J.-C. Passeron: Reprodukcja… op.cit., s.81.
   12 Ibidem, s.75.
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Warto przy tym pamiętać, że przemoc symboliczna nie jest pozbawioną wymiaru
realności przemocą li tylko „duchową” (mentalną, semiotyczną), ale ma społeczny i indy-
widualny wymiar materialny, przekłada się bowiem na głęboko wpisane w ciało trwałe
dyspozycje, przejawiające się na przykład w „biologicznych” relacjach pokrewieństwa i
uczuciowych więzi (ziomkostwo, braterstwo, powinowactwo, kazirodztwo), w sposobach
posługiwania się ciałem, w reakcjach emocjonalnych, a więc jest namacalnie wpisana w
porządek rzeczy i ciał.

Pojmowanie działania pedagogicznego (tak charakterystycznego dla budowania
się społeczeństw ludzkich przynajmniej od czasów ich dostrzeżenia siebie jako wyodręb-
niającego się bytu pośród innych bytów natury) jako mechanizmu wywierania przemocy
symbolicznej i dodatkowo założenie, iż jest ono zawsze nastawione na reprodukcję kultu-
rowej arbitralności określonych  klas społecznych (dominujących lub zdominowanych),
przyniosło Pierrowi Bourdieu zasłużoną  sławę nonkonformistycznego krytyka społeczeń-
stwa ponowoczesnego, chociaż jego spostrzeżenia, zwłaszcza w kontekście dokonań Mar-
cela Maussa, Michela Foucaulta, Daniela Bella, Anthony Giddensa czy Jeana Baudrillar-
da bynajmniej nie są  tak bardzo odkrywcze, jakby się mogło wydawać.

Ponieważ jednak w tym miejscu bardziej interesuje nas „schwytany pelikan” i jego
cykl życiowy niż sam kapitan Jonathan – młodociany odkrywca (w oryginale wiersz De-
snosa zaczyna się od: Le Capitaine Jonathan, Etant âgé de dix-huit ans), nie będziemy
dochodzić, który spośród socjologów był pierwszym w ujawnieniu wpływu kapitału kultu-
rowego i władzy na poddane jej działaniu osobniki, ale  skupimy się raczej na samej idei
symbolicznej presji i mechanizmach dążenia systemów nauczania do zapewnienia sobie
monopolu na tę przemoc, bo ich opis, zaproponowany przez samego Bourdieu w La do-
mination masculine (1998), a w La reproduction… (1970) wraz z Jean-Claudem Passe-
ron, prowadzi nas prostą drogą do ujawnienia nie dostrzeganych dotąd przez memety-
ków społecznych mechanizmów (strategii) replikacji, reprodukcji, upowszechniania i trwa-
łości pewnych memów.

Mechanizmy te wiąże on m.in. z mocą narzucania i wdrażania przez działanie pe-
dagogiczne niektórych znaczeń jako godnych odtworzenia, w odróżnieniu od innych, po-
mijanych w tym procesie. Równocześnie wykazuje też, iż Selekcja znaczeń, która obiek-
tywnie określa kulturę grupy czy klasy jako system symboliczny [...] nie jest połączona jakim-
kolwiek związkiem wewnętrznym z „naturą rzeczy” czy z „naturą ludzką”13. Swój konieczny
jednak, a więc, jak powiedziano, nie do końca przypadkowy charakter, ujawnia ona jedy-
nie wtedy, kiedy uwzględnimy warunki społeczne, w jakich znaczenia pojawiały się i trwa-
ły na tle wszelkich innych, możliwych do pomyślenia znaczeń i systemów symbolicznych.
Inaczej, jak można wnioskować zgodnie z rozumowaniem Bourdieu, w rozległej sferze
przestrzeni fazowej ideosfery selekcja dominujących znaczeń musiała przebiegać pod presją
doboru społecznego, a nie „czystej”, ewolucyjnej gry memów. Czynnik społecznej selek-
cji, uchylający domniemaną „wewnętrzną moc prawdziwej idei” na rzecz wewnętrznej
mocy reprodukcyjnej dominujących struktur, okazywał się zawsze decydującym. Zatem w
ostateczności, w konkretnej rzeczywistości społecznej (a tylko taka rzeczywistość powin-
na interesować nie spekulujących metaforami memetyków), wygrywały zwykle określone
zestawy znaczeń – arbitralności kulturowe o głęboko ukrytej przyczynowości. One też –
dodatkowo – miały (mają) „prokreacyjną” zdolność budowania wytworów interioryzacji
zasad arbitralności kulturowej zdolnej do samoodtwarzania i odtwarzania w praktyce zasad
zinterioryzowanej arbitralności, czyli habitusów14 – społecznych fenotypów mempleksów
     13 Ibidem, s. 80.
   14 Ibidem, s. 108.
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(socjotypów) gwarantujących reprodukcję „obiektywnie” obowiązującego systemu sym-
bolicznego.

W prezentowanym tu ujęciu, odmiennym, a jednak w naszym przekonaniu bardzo
bliskim współczesnej biologii, działanie pedagogiczne pociąga za sobą pracę pedagogiczną,
polegającą na wdrażaniu, które musi trwać tak długo, aż uzyska się w miarę trwałą matry-
cę percepcji, myślenia i działania, trwałe wykształcenie predyspozycji i „mentalnych od-
ruchów”, to znaczy właśnie habitusu. Jest on wytworem przemocy symbolicznej (choć,
oczywiście, również biologicznych zdolności przedmiotów do przyswajania takich treści),
analogicznym do zawartego w fenotypie kapitału genetycznego, przy czym kształtujące
go wychowanie rozumiane jest  jako proces, przez który dokonuje się w czasie odtwarza-
nie arbitralności kulturowej. Przekaz informacji kulturowej jest tu dość wyraźnie równo-
ważny przekazowi kapitału genetycznego w sferze biologii i wiąże się z wytworzeniem
określonego wyposażenia mentalnego jednostek, zdolnego do reprodukcji praktyk zgod-
nych z kulturową arbitralnością (Rankiem pelikan  Jonatana/ Jajo wnet złożył całe białe,/
Z którego wkrótce się wyłania/ Pelikan całkiem doń podobny – jak mówi poeta).
      W przekonaniu Bourdieu i Passerona to odwzorowywanie systemu symbolicznego,
wraz z całym porządkiem jego instytucji, wytwarzanie praktyk i reprodukcją treści, jest
analogiczne do organicznego mnożenia się o tyle, o ile przekazuje ono informację ro-
dzącą informację analogiczną15. Ich zdaniem kapitał kulturowy replikuje się więc dzięki
złożonemu procesowi pedagogicznemu nastawionemu na powielenie tego kapitału i
wygenerowanie osobników o określonym habitusie – mentalnym i cielesnym „oprogra-
mowaniu”, zapewniającym reprodukcję idei obowiązujących. Replikuje się za sprawą
społecznych strategii wygrywających, a w każdym razie za sprawą strategii warunkowa-
nych społecznie i –  w istocie –  byłoby  wielkim błędem memetyki nie uwzględnianie
tego społecznego sita selekcji, w niedostrzegalny a istotny sposób decydującego o ukie-
runkowanym transferze memów.
         Autorzy Reprodukcji nie używają, jak powiedziano, terminologii memetycznej, nie
mówią zatem o wehikułach memów i replikatorach, transferze, puli memetycznej itd. Nie
zmienia to wszakże faktu, że teoria systemów nauczania, opartych na przemocy symbo-
licznej i reprodukcji kapitału kulturowego dzięki wykształcaniu określonego habitusu,
zapewniającego replikację wdrożonych (przyswojonych) treści, mówiąca zatem o społecz-
nych mechanizmach kopiowania instrukcji, a nie tylko produktu, czyli o reprodukcji „or-
ganizmów” przenoszących kulturowy „genotyp”, nie powinna umykać memetyce. Jest
ewidentnie teorią samozwrotnych systemów dynamicznych, budujących „porządek z po-
rządku”, w którym memom przypada miejsce  zasadnicze. Jej twierdzenie o przekazywa-
niu informacji rodzących analogiczną informację za sprawą habitusów produkowanych w
trakcie działania pedagogicznego musi wręcz czynić z habitusu jeden z podstawowych
obiektów badań memetycznych.

NIEOCZEKIWANE KOINCYDENCJE I CO DALEJ?
Odkrycie nieoczekiwanych koincydencji zachodzących pomiędzy postmoderni-

styczną socjologią a memetyką,  bez wątpienia frapujące, nie jest jednak nawet tak waż-
ne, jak pewne inne rozstrzygnięcia socjologii Bourdieu i Passerona, do których należy
opis wspomnianych mechanizmów reprodukcji systemów symbolicznych, opis strategii
zdobywania sobie przez memy zasobów umysłów, kontekstualna analiza sukcesu arbi-
   15 Ibidem, s. 109. Tu zob. zwłaszcza dociekania definicyjne Aarona Lyncha zawarte w A. Lynch Aaron: Units, Events and
Dynamics in Memetic Evolution, 1998, http://www.thoughtcontagion.com/UED.htm.
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tralnych, a poddanych środowiskowemu doborowi idei. Znacznie głębiej i wnikliwiej
niż czyniła to dotąd memetyka ujmuje ona bowiem warunki trwania oraz szerzenia się
mempleksów, uwypuklając tyleż zagadnienie selekcji, co  i efekt działania immanent-
nych ewolucyjnych sił „biologii idei”(czy też raczej „społeczno-memetycznej ewolucji
idei”), nie przedstawiając ich wszakże jako a-społecznego efektu determinizmu ewolu-
cyjnego, co bardzo odpowiadałoby niektórym neoewolucjonistycznie zorientowanym
zwolennikom wirusów umysłu, ale jako skutek przyzwolenia odbiorcy i przejaw obec-
ności komunikującego autorytetu. Nie są to kwestie błahe dla pojmowania ewolucji
memetycznej, zachodzącej w ideosferze.
          W przeciwieństwie do popularnych lub quasi-naukowych wyobrażeń, które przypi-
sują reklamie czy propagandzie i, ogólniej, informacjom przekazywanym przez współ-
czesne środki rozpowszechniania (prasę, radio, telewizję) władzę manipulacji czy two-
rzenia opinii16 wszelkie działania symboliczne, jak zauważają Bourdieu i Passeron,
mogą być bowiem realizowane tylko i jedynie o tyle, o ile wychodzą naprzeciw wdro-
żonym predyspozycjom i je wzmacniają. „Zwykła”, naturalna podatność umysłów na
memy, silnie eksponowana przez wielu memetyków, ma tu tylko częściowy swój udział.
To układy sił określają zawsze granice, w których może działać siła perswazji władzy
symbolicznej17 – dowodzą Bourdieu i Passeron.

W rozwinięciu tej tezy dowodzą również, że nie można wydedukować szans sukcesu
orędzia proroka na podstawie samej treści owego proroctwa. Słowo, które celebruje, to zna-
czy sankcjonuje i uświęca oczekiwania, które właśnie spełniło się przez sam fakt objawienia,
może dodać własną, to znaczy czysto symboliczną siłę do istniejących uprzednio układów sił
tylko pod warunkiem, że samo czerpie z milczącego upoważnienia,  jakie mu przyznają gru-
py lub klasy uwikłane w owe układy sił18. Prorok głoszący nowatorskie idee (wszystko jed-
no, czy są to idee religijne, czy polityczne), jak wynika z ich dociekań, naucza zawsze
nawróconych i podąża za swoimi uczniami co najmniej w równej mierze jak oni za nim,
ponieważ jedynie ci go słuchają i rozumieją, którzy będąc takimi, jakimi są obiektywnie, dali
mu upoważnienie do dawania im lekcji19. Zatem tzw. memetyczna podatność naszych mó-
zgów na idee „w ogóle”, bez względu na to, kto i jak je głosi,  w realnym życiu społecznym
jest zawsze sterowana, ukierunkowana, wpisana w szerszy kontekst zależności: dominują-
cy – zdominowany. Wbrew ogólnemu założeniu ewolucji memetycznej, nie jest nam za-
tem obojętne, skąd płynie ku nam  strumień memów.  Zarówno jednostkowe, jak i spo-
łeczne doświadczenia od początku podpowiadają zresztą takie właśnie rozstrzygnięcia,
stąd zapewne ostra krytyka, z jaką spotkały się tezy Blackmore, dowodzącej, że gwarancją
adaptacyjnego sukcesu naszego gatunku było stosowanie się do reguły: „naśladuj najlep-
szych naśladowców”20. Jej tezę da się uzasadnić o tyle, o ile włączymy w nią socjologiczną
wiedzę o „najlepszych naśladowcach” jako tych, którzy dominowali i potrafili narzucić
arbitralność kulturową  pozostałym osobnikom, wytwarzając w nich predyspozycje do
replikacji danych treści. Posiedli autorytet pedagogiczny (czy też, zostali nim obdarzeni)
umożliwiający budowanie habitusów – rękojmi reprodukcji ich władzy. Bez habitusowego
„przygotowania na proroka”, bez zgody (otwarcia, przysposobienia umysłu) na określone
memy, mogą sobie one swobodnie fluktuować w ogólnej puli memów, mając niewielkie
szanse na replikację tu i teraz. Dookreśla ją dopiero, stabilizuje, wzmacnia i wymusza
władza/wiedza – społeczna presja selekcyjna.
   16 P. Bourdieu, J.-C. Passeron: Reprodukcja… op.cit.,  s. 100.
   17 Ibidem, s. 101.
   18 Ibidem, s. 102.
   19 Ibidem, s. 101.
   20 S. Blackmore: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, s.127.
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Zdolność replikacji i siła wpływu jakichś memów na pojawienie się  i trwanie jakie-
goś socjotypu, podobnie jak zdolność zaistnienia  jakichś genów w ich fenotypie nie tkwi
zatem wyłącznie, raz jeszcze podkreślmy, w przyrodzonych mocach samych replikatorów,
które „chcą się” powielać, ale we właściwościach systemów społecznych, w ich dynamice
i  kontekście,  określającym ten sukces. Bourdieu i Passeron mówią tu o zasadzie ograni-
czenia i realności, którą formułują następująco: W określonej formacji społecznej sankcje
[..] w których wyraża się autorytet pedagogiczny i które trwale zapewniają, wzmacniają i
uświęcają efekt DP [działania pedagogicznego – DWZ], mają tym więcej szans uznania ich
za prawomocne, to znaczy mają siłę symboliczną tym większą, w im większym stopniu do-
tyczą grup lub klas, w których istnieje więcej szans ich potwierdzenia przez sankcje rynku, na
którym kształtuje się wartość ekonomiczna i symboliczna różnych wytworów21.

Wytwarzanie habitusu poprzez pracę pedagogiczną  jest sposobem organizacji i
budowy rynku, jest jednym z elementów kontekstu dookreślającego warunki przydat-
ności, a więc i wartości określonych idei; ich konkurencyjność. W jakimś sensie habitus
to „wąskie gardło” memów, czy też kondensator tych, które zdobyły rynek właśnie dla-
tego, iż ich arbitralną wartość uznano za konieczność. Jeśli jednak przyjmiemy za Bour-
dieu i Passeronem, że habitus jest tylko swoistym efektem ekspresji arbitralności kultu-
rowej, uzyskiwanym dzięki skutecznej metodzie wdrażania przemocy symbolicznej, ja-
kimś  społecznie skorelowanym z doborem (i selekcją wykluczającą inne treści) rezulta-
tem narzucania „obiektywnych” treści symbolicznych (wynikiem aktywnego działania
przemocy symbolicznej),  musimy zgodzić się także z tezą, że powszechność, długo-
wieczność i trwałość niektórych memów jest efektem dominacji określonych struktur
społecznych; to one faktycznie stanowią to wąskie gardło, kanał selekcyjny jednostek
dziedziczności kulturowej.

Obok zagadnień kontekstowo (tu: społecznie) warunkowanej selekcji arbitralnych
treści symbolicznych, Bourdieu dokładnie i dogłębnie omawia też przede wszystkim sam
proces uczenia się, a więc tę drogę szerzenia się memów, którą odnotowawszy, memetyka
omija na razie z daleka, powierzchownie odnosząc się do naśladownictwa [Blackmore]
lub w ogóle spychając na margines w swym zafascynowaniu wirusowym charakterem sze-
rzenia się memów, postrzeganych jako wirusy umysłu.

Przemoc symboliczna i reprodukcja kultury u Bourdieu i Passerona ma nato-
miast – i przede wszystkim – wymiar procesualny. Nie opiera się na gwałtownych, epi-
demicznych zarażeniach umysłów przez „zjadliwe” memy, ale na długofalowej pracy
pedagogicznej – społecznym działaniu, które powinno trwać tak długo, dopóki nie wy-
tworzy się habitus. Przekaz kapitału kulturowego – w ich ujęciu – zależy w zasadniczej
mierze od długotrwałej pracy instancji przymusu wdrażania kultury, wykształcającego
trwałe wykształcenie. Natomiast stopień w jakim udaje się wdrożyć uprawnionym od-
biorcom arbitralność kulturową, na której odtwarzanie ma ona mandat, można mierzyć
stopniem, w jakim habitus przez nią wytworzony jest trwały, to znaczy im dłużej jest on w
stanie wzbudzać praktyki zgodne z zasadami arbitralności kulturowej22. Skuteczność re-
produkcji kulturowej jest tu wprost proporcjonalna do stopnia pobudzania przez habi-
tus praktyk zgodnych z zasadami arbitralności wdrożonej w jak najliczniejszych, a od-
rębnych sferach kultury. Wzrasta też wraz ze stopniem społecznie ustanowionej natu-
ralności, czyli subiektywnego doświadczania arbitralności kulturowej jako koniecznej23 i
realizuje się w świadomości bez świadomości, intencjonalności bez intencji (zamiaru)
   21 Ibidem, s. 103.
   22 Ibidem, s. 110.
   23 Ibidem, s. 115.
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oraz praktycznym opanowaniu prawidłowości świata, pozwalającym wyprzedzać przyszłość
bez potrzeby jej określania jako takiej24.

Skuteczne budowanie oprogramowania mentalnego wymaga zatem nie tylko cza-
su, ale i wdrożenia w taki sposób, aby było doświadczane jako naturalne, oczywiste i
jedynie możliwe. Wymaga powtarzania (jak bierzmowania po chrzcie i komunii), po-
twierdzania i utwierdzania przedmiotu praktyk pedagogicznych w „obiektywności” sys-
temów symbolicznych. Trwałość, przekładalność i wyczerpywalność habitusu są  ze sobą
ściśle powiązane i gwarantowane jedynie przez sukces panowania przemocy symbolicz-
nej, której efekty, jak pośrednio zastrzega Bourdieu, zawsze jednak mogą zostać pod-
ważone przez  „wykonanie omletu”. Jak wiadomo, nie da się go zrobić bez rozbicia jaja,
w którym cały cykl reprodukcyjny i symboliczna przemoc danej arbitralności kulturo-
wej ulega zakończeniu. W omlecie objawia się koniec jakiegoś zespołu treści symbo-
licznych, ale czy również koniec jakiejś skutecznej dotąd strategii reprodukcyjnej? To
kolejne ważne dla memetyki pytanie, które daje się przeformułować następująco: na ile
strategie są związane z treściami, czy też inaczej: jak silny jest związek pomiędzy strate-
gią a zespołem treści, którego replikacji ona służy? „Ideologiczny omlet” jest efektem
wygranej/przegranej danej strategii, czy też czegoś jeszcze, czego  chwilowo nie umie-
my dostrzec? Co stoi za tą wygraną? Skuteczniejsze działanie pedagogiczne, czy na
przykład skuteczniejsze medium? Załamanie się autorytetu pedagogicznego, szersze
otwarcie odbiorców na idee  i zwiększona dawka przyzwolenia, czy powodowany nieja-
snymi na razie przyczynami rozpad systemu nauczania? W każdym razie gwałtowna
infekcja, zaraza faszyzmu, nacjonalizmu, czy choćby tylko „werteryzmu”25, to (zwłasz-
cza dla historyka i socjologa kultury) za mało, zbyt ogólnie i powierzchownie, aby prze-
konać do nowej nauki o ewolucji drugiego replikatora.

Co prawda, zgodnie z przesłankami wynikającymi z rozważań Bourdieu i Passero-
na, przyjąć trzeba, że o „omlecie” decydują przyczyny jeszcze słabiej rozpoznane niż przy-
czyny sukcesu reprodukcyjnego arbitralnego systemu kulturowego, uznanego za kapitał,
ale  skierowanie uwagi na społeczne warunki sprawowania przemocy symbolicznej – skła-
dowe sukcesu replikacyjnego memów, podkreślanie konieczności analizy tej przemocy w
diachronii, a zwłaszcza  w odniesieniu do reprodukcji kultury, a nie rozpatrywanie ich
tylko w synchronii, jak dotąd czyni to (całkiem nieświadomie?) zarażona strukturalizmem
memetyka – to kolejny pożytek, jaki upatrujemy w odwołaniach do koncepcji Bourdieu i
Passerona oraz innych socjologów postmoderny.

W badaniach Bourdieu odnajdujemy nawet cały szereg argumentów potwierdzają-
cych wręcz przekonanie Blackmore, że wraz z rozwojem kultury założony przez socjobio-
logię porządek zostaje odwrócony i to memy ciągną teraz geny na smyczy. Te badania
ujawniają bowiem, że opresyjny charakter przemocy symbolicznej sięga bardzo głęboko
w biologię człowieka, generując wyrażane przez ciało emocje (np. wstyd, upokorzenie,
nieśmiałość, strach) i uczucia (uwielbienie, szacunek) i dowodzą podległości ciała, jego
nieomal biologicznego związku  z cenzurą narzuconą przez struktury społeczne, na co już
w 1934 roku zwracał uwagę Marcel Mauss26.

Przekonanie, że przemoc symboliczną można by przezwyciężyć orężem świadomości
– pisze Bourdieu – jest złudne, ponieważ warunki jej skuteczności zostały głęboko wpisane

   24 Ibidem, s. 15
   25 Zob. na ten temat: P. Marsden, Operationalising Memetics – Suicide, the Werther Effect, and the work of Dawid P.Phillips,
1998, http://pespmc1.vub.ac.be.
   26 Zob. M. Mauss: Sposoby posługiwania się ciałem. W: idem, Socjologia i antropologia. Przeł. M. Król, K. Pomian, J.
Szacki, Warszawa 2001 [pierwsze wydanie szkicu O sposobach posługiwania się ciałem: Journal de Psychologie, t. XXXII/1936]
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w ciało jako trwałe dyspozycje27. Dyspozycja ta pozostaje nawet wtedy, kiedy znikają już
społeczne warunki jej powstawania, nie daje się „zawiesić” aktem woli, nie niweluje jej
rewolucja w obszarze autorytetów i systemów nauczania. Niepokój, skrępowanie, za-
czerwienie, niemożność wydobycia głosu, gniew, odraza – przejawy zsomatyzowania
relacji społecznych -  trwają znacznie dłużej niż  sama przemoc symboliczna, która je
wyprodukowała. Stabilizują się, dziedziczą, niejako „instynktywizują” i istnieją, choćby
nawet były nieakceptowane przez inne (kolejne) autorytety. Być może to właśnie ta,
niedostrzegana dotąd przez memetyków i psychologów ewolucyjnych właściwość dłu-
gotrwałej przemocy symbolicznej pozwala im na formułowanie wniosków o władzy in-
stynktów i władzy memów nad „naturą ludzką”?
         Kwestia „omletu” nie jest zatem chyba tak banalna, jak można by ją oceniać
wyłącznie z punktu widzenia codziennej (synchronicznej) konsumpcji, ani nawet spo-
łecznej refleksji, która, jak powiedziano, przychodzi nam z reguły z trudem, kiedy już
zasiadamy do „memetycznego stołu”. Oczywiście, „rozbicie memetycznego jaja” za-
wsze możemy przypisać jakiemuś „kotkowi”, który „wypił mleczko, a ogonkiem stłukł
jajeczko”, ale wydaje się, że współczesna memetyka, z całym dorobkiem, który już za
nią stoi, jest dostatecznie dojrzała, aby dostrzegać złożone społeczne przyczyny dzie-
jowej klęski niektórych mempleksów i nie upierać się przy niewyjaśnionym, przypad-
kowym i katastrofalnym ruchu w ideosferze, choćby nawet był powodowany ruchem
ogona kota z Cheshire?28 Dlaczego miałaby ignorować społeczną historię idei i spo-
łeczne struktury dominacji, skoro rejestrowane są i od stuleci opisywane przez socjo-
logię, trzymającą się faktów społecznych? Dlatego, że ta ostatnia nie jest teorią „ z
prawdziwego zdarzenia”, czyli nie obstaje przy ultradarwinistycznym redukcjonizmie
i wyłącznym stosowaniu praw ewolucji biologicznej w wyjaśnianiu procesów replika-
cji memów w umysłach ludzkich?
         Teoria Boudrieu, choć miejscami mglista, w miarę jasno pozwala stwierdzić,
że badania nad ekonomią dóbr symbolicznych dają dobry wgląd w ekonomię ideos-
fery. I nie chodzi tu tylko o możliwość posłużenia się tą teorią w analizie takich zda-
rzeń, jak Rewolucja Francuska (zwana Wielką), którą bez wątpienia można by uznać
za spektakularne przyrządzanie omletu z jaj arystokratycznego pelikana, którego czas
reprodukcji memetycznej właśnie się skończył. Nie chodzi również o inne spektaku-
larne wydarzenia, jak komunistyczny omlet przyrządzony w Pałacu Zimowym, czy ana-
logiczne sprzeciwy wobec przemocy symbolicznej określonych grup władzy. Chodzi o
ewolucyjnie istotne zdarzenie – zanikanie reprodukcji określonych idei na rzecz re-
produkcji innych ewolucyjnie skutecznych idei – słowem,  o załamywanie się mocy
pewnych dróg reprodukcji i uaktywnianie innych dróg. Czy możemy je wytłumaczyć
na przykład (na razie zresztą wcale do tego celu nie wykorzystywaną) z pomocą do-
brze znanej w neoewolucjonizmie teorii punktualizmu Goulda i Eldredge’a, zwanej
także teorią katastrof? Być może, ale ponieważ w tym wypadku przyczyną katastrofy

   27 P. Bourdieu: Męska dominacja… op.cit., s. 52.
   28 Znikający kot z Cheshire, a konkretnie jego uśmiech, autorstwa Lewisa Carrolla (Alicja w Krainie Czarów) jest od lat
ulubioną metaforą, do której odwołują się zarówno logicy, jak biologowie i memetycy, tłumacząc z jej pomocą materialny
i niematerialny jednocześnie wymiar życia informacji (Devlin), pasożytniczy charakter genów jednego genomu (Dawkins,
Smith) lub proces wtapiania się memów w nasze umysły (Dawkins). My używamy jej tutaj jako metaforycznego zobrazo-
wania tendencji interpretacyjnych memetyki, często pomijającej kontekst przejawiania się i obumierania memów na rzecz
„poetyckich” nieco rozstrzygnięć para-ewolucjonistycznych. Sama aktywność tej metafory, swoją drogą, wymagałaby od-
rębnego zbadania przez memetykę, ale i historię idei, ponieważ dowiodłaby może wpływu przemocy symbolicznej (i mocy
autorytetów) na sukces replikacyjny określonych memów w określonym krajobrazie mentalnym.
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nie jest uderzenie meteorytu, ale zmiana społecznych ścieżek reprodukcji, przekształ-
cenie warunków popytu i podaży idei, bez nowoczesnej ekonomii kapitału kulturowe-
go raczej sobie nie poradzimy.
      Rejestrowane od wieków w ideosfrze wymieranie niektórych systemów społecznej
reprodukcji idei, wymieranie autorytetów, a wreszcie struktur społecznych i grup wła-
dzy, pozostawiających po sobie jednak habitusowe predyspozycje, cielesne skłonności i
„sposoby robienia”, przemiany określonych ścieżek transferu memów (oralność – pi-
smo – cyfra) wszystko to kieruje memetyków w stronę nauk społecznych. Nie powinno
ich zabraknąć w „trzeciej kulturze”, w której – w istocie – mogą stanowić istotny po-
most pomiędzy nową filozofią przyrody a nową filozofią kultury.
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PRZEMOC SYMBOLICZNA ALBO O SPOŁECZNYCH WARUNKACH EWOLUCJI
MEMETYCZNEJ –  Streszczenie
Adaptacyjna eksploracja, mutacja, selekcja i transmisja memów, a więc ich ewolucja,

chociaż memetycy często starają się traktować ją  jako niezależną od bytu społecznego, w przy-
padku człowieka jest zawsze faktem społecznym. Chcąc pojąć, jak przebiega proces ewolucji
idei, memetycy muszą uwzględniać ten fakt. Socjologia, a zwłaszcza materialistyczna teoria
ekonomii kapitału symbolicznego [Pierre Bourdieu, Jean-Claud Passeron] skonstruowała już
dobre narzędzia badania środowiskowych warunków replikacji memetycznej, takie jak kon-
cepcja la violence symbolique i habitus. Autorka zwraca na nie uwagę i stawia tezę, że teoria
systemów nauczania (rekurencyjnych systemów dynamicznych opartych na przemocy symbo-
licznej i reprodukcji kapitału kulturowego), dzięki wykształcaniu określonego habitus zapew-
niającego replikację wdrożonych treści, a więc teoria mówiąca o społecznych mechanizmach
kopiowania instrukcji, a nie tylko produktu, jest jedną z ważniejszych teorii socjologii społe-
czeństw ponowoczesnych. Pozwala łączyć myślenie ewolucjonistyczne z humanistycznym po-
strzeganiem rzeczywistości kulturowej, przełamując przyrodoznawczy redukcjonizm, w który
popada memetyka, „ślepa” na społeczny kontekst reprodukcji idei.

SYMBOLIC VIOLENCE – SOCIAL CONDITIONS OF MEMETIC EVOLUTION
– Summary
Although memetic attempts to consider the processes of memetic evolution such as

exploration, mutation, selection and transmission of memes as independent from social conte-
xts, in case of human beings they always constitute social facts. This must be taken into acco-
unt by those who attempt to understand the mechanism of evolution of ideas. Sociology, and
especially materialistic theory of symbolic capital (Pierre Bourdieau, Jean-Claud Passeron)
has constructed great theoretical tools that can be useful for analyzing social conditions of
memetic replication. Among them the concept of la violence symbolique and habitus are espe-
cially worth noticing. The author presents arguments that the theory of recurrent dynamic
systems based on symbolic violence and the reproduction of cultural capital is a profound
description of post-modernistic society, as it explores the mechanisms of copying the instruc-
tion, not only the product. This theory bridges the gap between evolutionary thought and hu-
manistic view of culture and therefore overcomes the pitfall of  biological reductionism, to
which memetics, often “blind” to social context of reproduction of ideas, can be prone.





ANTONINA SZYBOWSKA, PAWEŁ WĄSOWICZ

ŻYWE CZY MARTWE?
O EWOLUCJI WARSTWY MELODYCZNEJ POLSKICH PIEŚNI RELIGIJNYCH

O pieśni kościelnej napisano już wiele. Tak wiele, że dziwnym wydawać się może
podejmowanie tego tematu po raz kolejny. W licznych śpiewnikach zamieszcza się szero-
kie słowa wstępne dotyczące muzyki kościelnej, a pieśni religijnej w szczególności. Ist-
nieją obszerne opracowania teologiczne dotyczące tej muzyki1, rolę śpiewu i muzyki w
liturgii omawiają oficjalne dokumenty kościoła katolickiego. Z tej obszernej, gromadzo-
nej przez wieki literatury wyłania się obraz muzyki sakralnej jako siedliska stabilności,
niezmienności, konserwatyzmu formy.

Zdaniem niektórych autorów polska pieśń religijna posiada szczególne właściwo-
ści. Poza „genetycznie” wręcz uwarunkowaną stałością i konserwatyzmem ma ona bo-
wiem charakteryzować się dodatkową jakością: wyraźną obecnością mocno zaznaczonych
w niej akcentów narodowych. We wstępie do jubileuszowego wydania najpopularniejsze-
go polskiego śpiewnika kościelnego księdza Jana Siedleckiego, muzykolog Hieronim Fe-
icht pisał nawet, że czynnik narodowy tak silnie obecny jest w polskiej pieśni kościelnej,
że „polskość i katolicyzm” traktować można tutaj jako synonimy2.

Czy jest tak w istocie? Kiedy dokładniej zastanowimy się nad problemem pieśni
religijnej, zwłaszcza w kontekście dokonań współczesnej nauki o ewolucji replikatorów,
dojdziemy do przekonania, że taki stan rzeczy byłby co najmniej dziwny. Dlaczego? Z
kilku przynajmniej powodów..

W swej, kładącej podwaliny memetyki książce Samolubny gen Richard Dawkins
bowiem posługuje się właśnie melodią jako przykładem na zjawisko transmisji kulturo-
wej rejestrowanej nawet wśród zwierząt, dowodząc, że pieśń lub melodia nie są niczym
innym, jak memem propagowanym w kulturze przez wykonawców muzyki. „Melodie”
sytuuje on wręcz w definiensie memu, twierdząc: Przykładami memów są melodie, idee,
obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub budowania łuków3. Przyta-
czając badania P.F. Jenkinsa4 nad ptakiem żyjącym u wybrzeży Nowej Zelandii – kuro-
brodem siodłatym – obrazuje on zjawisko przekazywania melodii śpiewanych przez ptaki
należące do różnych „grup dialektycznych”, wypracowujących odmienne zestawy śpie-
wów, niedziedziczonych na drodze genetycznej. Ptaki uczyły się ich przez naśladownic-
two. Sam Jenkins był świadkiem narodzin nowej melodii, która – według niego  –po-
wstała przez pomyłkę w naśladownictwie, a więc w efekcie mutacji zaistniałej podczas
kopiowania się pieśni od osobnika do osobnika. Czy podobne zjawisko nie może zacho-
dzić także w łonie kościoła, w skarbcu memów, jakim jest ogół pieśni religijnych stano-

   1 Por. Musicam Sacram, Święta Kongregacja Obrzędów, 05.03.1967 AAS 59(1967) 300-320; Musicae Sacrae Disci-
plina, Encyklika Piusa XII, 22.12.1955 AAS 45 (1955) 736-784; J. Waloszek: Teologia Muzyki. Opole 1997.
   2 J. Siedlecki: Śpiewnik kościelny (praca zbiorowa pod red. K. Mrowca). Kraków 1990.
   3 R. Dawkins: Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s. 266
   4 P.F. Jenkins: Cultural transmission of song patterns and dialect development in free-living bird population. Animal Beha-
viour 1978, 26: 50 – 78.
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wiących „muzykę świętą”? Czyż nie jest tu możliwe kopiowanie motywów melodycznych
lub rytmicznych i wplatanie ich jako części nowych utworów? Czy rzeczywiście polska
pieśń kościelna stanowi, jak chciał Feicht, (a co Dawkinsowi zapewne wydałoby się i zdu-
miewające, i nieprawdopodobne) niezdobytą twierdzę, gdzie memy narodowej tradycji i
religii splotły się w jedno tak silnie, że nie dopuszczają żadnych konkurentów z innych pul
memowych? Ponieważ byłoby to sprzeczne z głównymi założeniami memetyki, postano-
wiliśmy przyjrzeć się tej kwestii z bliska, stawiając dodatkowo kilka pytań szczegółowych,
a mianowicie: czy do polskiej pieśni religijnej nie przenikają obce replikatory? Czy zmia-
nom mutacyjnym może podlegać tylko warstwa muzyczna zapisana w nutach, czy może
także słowa pieśni? Jak wygląda zmienność i ewolucja pieśni kościelnej i piosenki religij-
nej? Jakie są ich losy? Zaznaczmy, iż są to tylko niektóre z pytań, jakie stawialiśmy sobie,
rozpoczynając nasze badania nad pieśnią kościelną, widzianą okiem muzykologa i biolo-
ga równocześnie.

Można by jednak, całkiem zasadnie, postawić pytanie: Dlaczego właśnie pieśń ko-
ścielna stanowi dobry model do tego rodzaju badań? Jest kilka przyczyn tego stanu rze-
czy. Najważniejsza jest jednak następująca kwestia: muzyka kościelna jest niewątpliwie
muzyką żywą, wykonywaną codziennie przez setki tysięcy wiernych w tysiącach kościo-
łów. To czyni ją podatną na ewolucję. Jeśli coś, w tym przypadku melodia lub tekst, żyje,
wydaje się niemożliwe, by nie ewoluowało. Po drugie z całą pewnością założyć można
swoistą dyfuzję, przepływ memów pomiędzy różnymi pulami: na przykład pomiędzy pie-
śnią kościelną w Polsce i w Niemczech, Śląskiem a Małopolską, a nawet sąsiednimi para-
fiami czy wreszcie między muzyką religijną a innymi rodzajami muzyki, zwłaszcza ataku-
jącą nas zewsząd muzyką popularną. Na dodatek wspólnoty wykonujące te śpiewy są na
tyle zamknięte, że przepływ memów pomiędzy nimi, choć niewątpliwy, wydaje się być na
tyle ograniczony, że nie uniemożliwia dywergencji niektórych motywów melodycznych,
spowodowanej izolacją, a następnie dalszego ich kopiowania i kolejnych etapów „roz-
przestrzeniania”. Obecność tego zjawiska potwierdzają różne wersje popularnych pieśni
kościelnych śpiewanych w różnych rejonach naszego kraju, o czym będzie jeszcze mowa.
Te dwa czynniki odróżniają znacząco muzykę kościelną od innych rodzajów muzyki.5 Z
tych właśnie przyczyn – oraz naturalnie z racji naszych wieloletnich zainteresowań – „mu-
zyka święta” została wybrana tu jako modelowa w ewolucjonistycznych dociekaniach nad
płodnością, wiernością kopiowania i zmiennością memów.

Nasze badania przeprowadzone zostały na terenie ograniczającym się do archidie-
cezji częstochowskiej i krakowskiej, co pozwoliło na wyodrębnienie dwóch dość podob-
nych do siebie pul memowych i obserwację pojawiającej się w nich zmienności. Jako ma-
teriał do badań posłużyła nam publikowana literatura muzyczna, używana w praktyce
liturgicznej (parafialnej, ale i w środowiskach duszpasterstw akademickich) na terenie
obu archidiecezji oraz wieloletnie, samodzielnie poczynione obserwacje. Te ostatnie są o
tyle istotne, że wiele wariantów pieśni śpiewanych w kościołach, świadczących o tym, że
pieśń religijna stanowi żywy i ciągle zmieniający się organizm, nie znalazło ciągle swojego
odbicia w śpiewnikach. Często zdarza się także, że w praktyce liturgicznej wykonywane są
śpiewy nigdy nie publikowane w oficjalnej literaturze muzycznej. Dla badacza stanowią
natomiast niesłychanie cenną skarbnicę wiedzy o zmienności i ewolucji pieśni.
   5 Wydaje się, że podobne wzorce zmienności generuje także muzyka i w ogóle twórczość ludowa. Jest to niewątpliwie
obszar eksploracyjny, który czeka na  podjęcie badań wykorzystujących doświadczenia memetyki jako punktu wyjścia w
badaniach naukowych. Na ten temat zob. także: D. Wężowicz-Ziółkowska, Mowa a strategie memetycznego przetrwania.
Prolegomena do memetycznych studiów nad oralnością. w: Teksty z Ulicy. Nr 10. Zeszyt memetyczny,  pod red. D. Wężo-
wicz-Ziółkowskiej, współpraca M.Noszczyk, Katowice 2006.
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Wśród warstwy melodycznej wskazanego zasobu pieśni można zauważyć wyraźnie
rysujący się kilkupoziomowy podział. Daje się zatem wyróżnić:

I. Grupę pieśni, w obrębie której głównym kryterium wewnętrznego podziału bę-
dzie pochodzenie melodii: A) melodie, których autorzy pozostają anonimowi, B) melo-
die autorów znanych częściowo (wyjaśnienie za chwilę) oraz C) melodie, których twórcy
figurują jako osoby o znanym imieniu i nazwisku.

II. Grupę tzw. kontrafaktur – pieśni, których teksty oprawione zostały w melodie
innych utworów.

Oczywiście, podział taki zakłada pewien margines błędu. Wszak nie zawsze bo-
wiem kompozytor jest przez autora śpiewnika uwzględniony, z czym mamy do czynie-
nia zwłaszcza w przypadku niezbyt starannie wydawanych śpiewników internetowych,
czy śpiewników różnych młodzieżowych grup religijnych, z których staraliśmy się, opra-
cowując ten temat, nie korzystać bez uprzedniej weryfikacji w pewniejszych źródłach.
Czasem pojawiają się informacje niepełne lub zgoła wprowadzające w błąd. Ponieważ
jednak interesuje nas tutaj funkcjonowanie pieśni w dzisiejszej praktyce organistow-
skiej, a nie śledzenie historii każdego pojedynczego utworu, zaproponowany wyżej po-
dział wydaje się zatem najbardziej klarowny i oczywisty, acz wymagający pewnego omó-
wienia, które poniżej.

I A) Melodie, których autorzy pozostają anonimowi, to ilościowo największa gru-
pa pieśni, bynajmniej wewnętrznie nie jednorodna. Można wyróżnić w niej co najmniej
pięć odrębnych podgrup (między którymi to zbiorami daje się jednak czasem zauważyć
części wspólne), wydrębnionych według informacji, jaką odbiorca otrzymuje wraz z dru-
kowaną w śpiewniku wersją pieśni, a która, dookreślając genezę utworu, może wpływać
na jej odbiór. Wyróżniamy tu więc podgrupy podzielone ze względu na:

a. czas powstania. Najczęściej adnotacje takie dotyczą utworów należących do
muzyki dawnej i podawany jest jedynie wiek, z którego pochodzą. Przykładowo wiek XV
– O zbawcza Hostio (O salutaris Hostia), XVI – Wesoły nam dzień dziś nastał, XVII – Stała
matka boleściwa (Stabat Mater dolorosa), XVIII – U drzwi Twoich stoję Panie.

b. źródło, z którego owa melodia pochodzi, którym zazwyczaj jest znany śpiew-
nik. Spośród tradycyjnych, znanych śpiewników polskich należy wymienić Kancjonał Sta-
niątecki (m.in. chętnie wykonywana przez chóry kolęda Nuż my dziś krześcijani), śpiewnik
księdza Mioduszewskiego (Wesoły nam dzień dziś nastał, Krzyżu święty nade wszystko), czy
Surzyńskiego (O matko miłościwa). Często występuje też znany śpiewnik protestancki
Stralsunder Gesangbuch (Głoś imię Pana) czy pochodzący z 1632 roku zbiór Geistliche
Kirchergesänge (Radośnie Panu pieśń śpiewajmy) lub nieco mniej znane śpiewniki angiel-
skojęzyczne, jak np. Living Sound (Jezus jest tu).

c. wspólnotę  religijną, w obrębie której powstała i została upowszech-
niona dana melodia. Tu znakomitym przykładem są liczne tzw. śpiewy z Taizé. W
Polsce takimi wspólnotami bywają ośrodki akademickie (np. melodia psalmu z łódz-
kiego ośrodka akademickiego czy Idzie mój Pan powstała w Domikańskim Duszpa-
sterstwie Akademickim w Poznaniu) lub zgromadzenia zakonne (np. melodia Pan
Jezus grzechy nasze opatrzona jest adnotacją „Benedyktyni Tynieccy”; Przybądź Stwórco
Duchu Boży to „melodia salezjańska”, a O błogosławiona duszo pochodzi „ze śpiew-
nika franciszkańskiego”).

d. miejsce powstania melodii. Już pobieżny przegląd śpiewników ukazuje dużą
rozpiętość geograficzną terenów, skąd według ich redaktorów mają pochodzić melodie
(inna sprawa, że dane te wydają się być traktowane dość swobodnie, informacje są zazwy-
czaj zaledwie ogólnikowe, bez jakichkolwiek szczegółów, nie mówiąc już o dokładnej bi-
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bliografii). Mamy więc melodie niemieckie (Bóg jest miłością), francuskie (Jezusa ukry-
tego, Królowej Anielskiej śpiewajmy, czy Po górach, dolinach z Lourdes), hiszpańskie
(Potrzebuje cię Chrystus, by miłować), sycylijskie (Pełna świętości i pobożności), irlandz-
kie (O Matko łaskawa), morawskie (Ciebie na wieki), żydowskie (Weselić się będzie, Chcę
uwielbiać Twoje imię, Gdy Boży Duch wypełnia mnie) czy „bizantyjskie” (Dajesz Jezu ciało
swe). Adnotacja „pieśń murzyńska” czy „melodia amerykańska” odsyła zazwyczaj do
muzyki gospel czy spirituals (Gdy kiedyś Pan powróci znów6, Idź rozgłoś to po górach, czy
Tyś w wieczerniku, będąca kontrafakturą Nobody knows...). Osobną grupę stanowią pieśni
rodzime, kojarzone w śpiewnikach z konkretnymi regionami Polski, przy czym często jest
tak, że melodia lokalna podana jest jako alternatywna do tej bardziej znanej, ogólnopol-
skiej (np. melodia śląska do śpiewanej podczas podniesienia Tantum ergo – Przed tak
wielkim sakramentem lub śląska melodia gregoriańskiej sekwencji O Stworzycielu Duchu
przyjdź). Szczególnie często i, co warto podkreślić, na terenie całego kraju napotyka się
także wersje krakowskie melodii, najczęściej sprowadzające się jedynie do nieco odmien-
nego zakończenia (Kto się w opiekę, Wesoły nam dzień dziś nastał).

e. tradycję religijną i zarazem krąg kulturowy, w jakim powstała dana me-
lodia. Chodzi tu o towarzyszącą pieśni adnotację przypisującą daną melodię bądź do
chorału gregoriańskiego (czasem pojawia się tu określenie „melodia rzymska”; przykłady
można mnożyć, np. obowiązkowe podczas ceremonii pogrzebowych Salve Regina / Witaj
Królowo, czy oparte na tekście hymnu św. Tomasza z Akwinu Zbliżam się w pokorze).
Druga wielka kulturowa tradycja to liturgia wschodnia. Melodie wywodzące się z niej
określane bywają jako „prawosławne” (jedna z wersji Ojcze nasz). Jest ich jednak w (nie
tylko dzisiejszej) polskiej praktyce liturgicznej wyjątkowo niewiele. Niewspółmiernie czę-
ściej występują melodie protestanckie (O Głowo, coś zraniona; Być bliżej Ciebie chcę).

Grupę I.B) tworzą melodie, których autorzy są znani jedynie częściowo – mamy tu
na myśli tych kompozytorów muzyki przede wszystkim dawnej, których historia zna jedy-
nie z monogramów (np. Anonim I.R., autor muzyki do tekstów psalmów w przekładzie
Jana Kochanowskiego, np. Będę Cię wielbił, mój Panie, czy Królu Niebieski). Ciekawe, że
do grupy tej należą kobiety-kompozytorki, będące siostrami zakonnymi. W tym przypad-
ku śpiewniki podają jedynie imię oraz nazwę zgromadzenia, do którego siostra należy
(np. s. Magdalena Nazaretanka, autorka bardzo popularnych dziś pieśni Panience na do-
branoc, Mój Mistrzu, Co jest najważniejsze, Panie przebacz nam)7.

Grupa melodii I.C ) a więc tych, których autorzy są znani, nie jest jednorodna i
ujawnia wewnętrzne zróżnicowanie chronologiczne na kompozytorów piszących przed II
Soborem Watykańskim oraz autorów współczesnych8. I tak, zdając sobie sprawę z bogac-
twa złotego wieku muzyki polskiej,  w śpiewnikach stwierdzamy przede wszystkim obec-
ność Mikołaja Gomółki jako autora Kleszczmy rękoma9 czy Nieście chwałę, mocarze. Inne
przykłady to Ach, mój niebieski Panie Wacława z Szamotuł oraz Jan Sebastian Bach jako
autor Stworzycielu gwiazd świecących (tekst św. Ambrożego), czy pieśni dla dzieci Weź

   6 Piosenka pod tytułem When the Saints go marching in
   7 Znamienna jest niemal nieobecność kobiet-kompozytorek wśród autorów utworów powstałych przed Vaticanum Secun-
dum. Filomena Brzezińska, autorka Nie opuszczaj nas, Matko z 1861 stanowi wyjątek.
   8 Podział taki jest w pewnością dyskusyjny, pierwsza grupa autorów jest rzeczywiście obszerna i zdajemy sobie sprawę, że
zaszeregowanie do niej kompozytorów z tak rozległego obszaru czasowego może budzić wątpliwości. Z drugiej jednak
strony warto przypomnieć, że w artykule tym przebogaty świat polskiej muzyki religijnej widziany jest poprzez wąski pry-
zmat praktyki dzisiejszej, repertuaru, który wykonuje się najczęściej i na który natknąć się można w popularnych, wykorzy-
stywanych dziś przez organistów śpiewnikach.
   9 Tekst psalmisty w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, zawarty w Melodiae na Psałterz Polski uczynione pojawia się często
w błędniej, uwspółcześnionej pisowni Klaszczmy rękoma.
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Jezusie życie me. Jednak bezsprzecznie najczęściej występują kompozytorzy polscy XIX
wieku i początku XX: Karol Kurpiński (Na stopniach Twego upadamy tronu, Święty
Boże), Stanisław Moniuszko (Ojcze z niebios, Boże, Panie), Feliks Nowowiejski (Nie
rzucim Chryste świątyń Twych), ks. Antoni Chlondowski (Maryjo, ja Twe dziecię) i Feliks
Rączkowski (Króluj nam Chryste).

W utworach powstałych w drugiej połowie XX wieku nazwiska kompozytorów
pojawiają się  bezsprzecznie częściej, a są to zarówno artyści znani ze swojej sztuki
kompozytorskiej na całym świecie (Stefan Stuligrosz Duszo Chrystusowa, Józef Świder
Kyrie), jak i osoby mniej znane, działające przede wszystkim na skromniejszym polu
muzyki o niższym stopniu trudności wykonawczej, przeznaczonej do wykonania przez
wiernych w parafiach. Nierzadko utwory powstają w ścisłym związku z uroczystościami
okolicznościowymi (Katarzyna Gaertner: msza Pan moim przyjacielem, Zofia Jasnota
Matka (Była cicha...); Alicja Gołaszewska: Czarna Madonna, Matko, Tyś naród polski,
Roman Dwornik: Cóż Ci Jezu damy?).

Grupa II. dotyczy nie tylko melodii, ale i warstwy słownej pieśni. Chodzi tu o tzw.
kontrafaktury, często spotykane wśród popularnych dziś w Polsce pieśni, choć w tym kon-
tekście mówimy również o piosenkach10. Mamy tu do czynienia z prostym zabiegiem po-
legającym na „pożyczeniu” znanej już i najczęściej popularnej melodii i podłożeniu od-
powiednich, religijnych słów11. Często nawiązują one w jakiś sposób do słów oryginal-
nych, kiedy indziej nie mają z oryginałem nic wspólnego, bazując wyłącznie na jego popu-
larności. Nie jest to zjawisko ani nowe, ani specyficznie polskie, gdyż stanowiło praktykę
stosowaną już w średniowieczu, zaś popularne jest na całym świecie12.

Ciekawy przykład stanowi tu piosenka Wszystkie moje troski, będąca pod względem
melodycznym fragmentem znanej rock-opery Jesus Christ Superstar13. Tekst drugiej zwrotki
wyraźnie nawiązuje do oryginału, pierwsza jest nieco zmieniona, natomiast trzech kolej-
nych próżno szukać w tekście oryginalnym. Tym, co wydaje się bezsprzecznie odróżniać
funkcjonującą w środowiskach młodzieżowych w Polsce piosenkę od fragmentu wspomnia-
nej rock-opery, jest fakt, iż piosenka ta stanowi fragment niejako „wydarty” z oryginalnego
dzieła, bez uwzględniania roli, jaką pełnił on w całości. W efekcie zanika zupełnie zarówno
kontekst dramatyczny (w oryginale te dwie zwrotki wykonywane przez chór Apostołów
powtarzają się trzykrotnie na tle pełnego dramatyzmu i emocji dialogu Jezusa i Judasza),
jak i muzyczny (spokojna, stonowana, nawet dziecinna melodia o klarownym, homofonicz-
nym akompaniamencie opartym na prostej harmonice funkcyjnej stanowi ostry kontrapunkt
do pełnego emocji, dysonansów, operującego całkowicie odmiennymi pod względem mu-
zycznym środkami quasi recytatywu Jezusa i Judasza). A przecież to kontekst decyduje o
sensie całej sceny. Bez niego otrzymujemy „produkt” miałki, bezkonfliktowy, infantylny.

Przykłady kontrafaktur można mnożyć. Ich pierwowzorami są zarówno pieśni lu-
dowe różnych narodów, pieśni religijne innych wyznań, jak i piosenki z kręgu muzyki
rozrywkowej. Posłużymy się tutaj tylko kilkoma przykładami.

   10 W zasadzie grupa ta dotyczy nie tyle pieśni, co piosenek religijnych – różnica istotna, determinująca zarówno podmioty
wykonawcze – najczęściej są to grupy młodzieżowe, jak i miejsce w strukturze Mszy św. – piosenki wykonywać można
dopiero po zakończeniu liturgii, czyli po rozesłaniu Ite missa est. Praktyka jednak wygląda naturalnie zupełnie inaczej.
Znane są przypadki wykonywania np. zupełnie niereligijnej przecież piosenki zespołu Skaldowie Jest taki dzień w okresie
Bożego Narodzenia.
   11 Por. A. Szybowska: O kontrafakturach, missae parodiae i „wędrujących melodiach” w muzyce (nie tylko) dawnej. w:
Teksty z Ulicy. Nr 10. Zeszyt memetyczny,  pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, współpraca M.Noszczyk, Katowice 2006.
   12 Por. muzyczno–estetyczne założenia związane z powstaniem chorału protestanckiego.
   13 Autorzy: Tim Rice itd. Muz. Andrew Lloyd Webber i tekst Tim Rice, 1970.
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Znaną i często wykonywaną podczas koncertów pieśnią Murzynów amerykań-
skich, utrzymaną w estetyce muzyki Negro Spirituals jest Nobody knows the trouble I
see. Tożsamość jej kompozytora nie jest do końca potwierdzona, w niektórych publi-
kacjach melodia przypisywana jest Harremu Ahader Burleigh, w innych, w tym w wie-
lu polskich wydawnictwach, uznawana jest za „tradycyjną”14. Doczekała się ona rów-
nież wersji używanej w polskich kościołach. Melodia zwrotek stanowi niemal dokładną
kopię amerykańskiego pierwowzoru, natomiast słowa zostały przerobione tak, aby
wyrażały treści związane z misterium eucharystycznym i nawiązywały do ostatniej wie-
czerzy. W polskich śpiewnikach pieśń tę znajdujemy pod tytułem Tyś w wieczerniku
chlebem się stał.

Kolejnym przykładem niech będzie dobrze znany szczególnie w anglosaskim kręgu
kulturowym hymn chrześcijański noszący tytuł Amazing Grace. Słowa do tej pieśni ułożył
w 1772 roku John Newton15. Początkowo śpiewano ją do wielu różnych melodii, aż do
czasu opublikowania jednego z najbardziej znanych i cenionych śpiewników amerykań-
skich Southern Harmony. Wtedy to pieśń Newtona została, jak się wydaje już na zawsze,
złączona ze znaną w dzisiejszych czasach melodią. Sama melodia ma także ciekawą histo-
rię, do dziś nie do końca poznaną. Jest to prawdopodobnie szkocka lub irlandzka melo-
dia ludowa, skomponowana w ścisłej pentatonice i zapewne przeznaczona pierwotnie do
wykonywania na dudach.

Najbardziej znanym przykładem kontrafaktury na bazie muzyki rozrywkowej jest
natomiast pieśń Panie proszę przyjdź, którą na terenie diecezji sosnowieckiej wykonuje się
często podczas uroczystości ślubnych. Tutaj melodia zapożyczona została z całkiem nie-
dawno skomponowanego przeboju, wylansowanego przez zespół Abba, pt. The winner
takes it all. Polska wersja, dotąd nie opublikowana w żadnym oficjalnym, drukowanym
śpiewniku16, jednak znana i używana przez wielu organistów i animatorów grup młodzie-
żowych, różni się od oryginału tylko słowami, które, jak to zwykle bywa w przypadku
kontrafaktur tego rodzaju, zostały napisane na nowo, aby wyrażały stosowne do okolicz-
ności treści religijne.

Pokrewnym do wyżej opisanych zjawiskiem, charakterystycznym, jak się wydaje,
dla polskiej muzycznej praktyki religijnej, jest występowanie dwóch różnych tekstów do
jednej melodii. Za ilustrację niech posłużą powszechnie znane pary pieśni „obsługiwane”
przez wspólną linię melodyczną: Kiedy ranne wstają zorze / Wszystkie nasze dzienne spra-
wy; Rota / Nie rzucim Chryste świątyń Twych; Boże, coś Polskę / Serdeczna Matko; Magni-
ficat / Kantyk Zachariasza17.

Przeprowadzony przez nas rekonesans pieśni zawartych w śpiewnikach wykorzy-
stywanych w dzisiejszej praktyce organistowskiej dowodzi, iż współczesna polska prakty-
ka muzyczna z punktu widzenia osoby o doświadczeniu organistowskim to istny konglo-
merat współwystępujących obok siebie stylów, konwencji, tradycji. Jednak głębsza anali-
za materiału melodycznego ujawnia ciekawe procesy swoistej ewolucji multiplikujących
się muzycznych struktur, prowadząc nas do kilku zaskakujących wniosków, które zesta-
wiamy poniżej.

   14 Negro Spirituals. Pieśni Murzynów amerykańskich na chór dziecięcy z akompaniamentem fortepianu. Tom 2, zebrał i opra-
cował Włodzimierz Sołtysik, Warszawa 1993.
   15 John Newton: Olney Hymns in three books. London 1772.
   16 Pomimo to zarówno słowa jak i chwyty gitarowe znaleźć można w wielu serwisach internetowych poświęconych muzyce
kościelnej wykorzystywanej przez grupy młodzieżowe, np.: www.śpiewnik.com www.religijne.axt.pl, www.warszawa.oa-
za.org.pl, www.giszowiec.org/spiewnik.htm.
   17 Kto się w opiekę / Wisi na krzyżu rozpoczynają identyczne 4 takty, dalszy ciąg melodii obu pieśni różni się od siebie.
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1. Niewątpliwie najstarszy śpiew kościoła zachodniego, chorał gregoriański, pozo-
staje nadal żywą inspiracją. Do jego idiomu z dużym powodzeniem nawiązują, co cieka-
we, kompozycje liturgiczne całkiem współczesne, czego zadziwiającym przykładem mogą
być Ciebie Boga wysławiamy  (melodia – ks. Chlondowski) czy melodia sekwencji Victime
Paschali Laudes – Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary ks. Ireneusza Pawlaka. Inne
przykłady, to kompozycje Jacka Gałuszki, czy Mariana Machury (Twórco gwiaździstych
przestworzy do tekstu św. Ambrożego, hymn brewiarzowy Otwórz się niebo pokryte chmu-
rami). Dziwi natomiast zupełna niemalże nieobecność melodii zapożyczonych z tradycji
prawosławnej, przy naprawdę dużej reprezentacji struktur melodycznych identyfikowa-
nych z chorałem protestanckim.

2. Sprawa autorstwa nie wydaje się stanowić większego problemu dla wydawców
śpiewników. Często autorzy są po prostu pomijani. Ich nazwiska najczęściej pojawiają się
przy pieśniach nowo powstałych, wpisujących się bądź w ramy uroczystości okoliczno-
ściowych (Kongresy Eucharystyczne, obchody rocznicowe czy jubileuszowe), bądź w ak-
tualne w kościele współczesnym dyskursy, takie jak: pieśni ekumeniczne, papieskie, mi-
syjne, patriotyczne, dotyczące obrony życia poczętego itp.18. Praktyka jednak wskazuje,
że nawet wtedy nazwiska twórców, choć podawane w chwili powstania pieśni, po jakimś
czasie już nie są drukowane. Podobny mechanizm działa w przypadku upowszechniania
się utworów konkretnych twórców i zespołów np. Arki Noego (Taki mały, taki duży i inne
pieśni dla dzieci)

3. Na charakter materiału melodycznego pieśni wpływać może także okres roku
liturgicznego. Kolędy to oddzielna grupa najbardziej chyba świeckich pod względem me-
lodycznym pieśni i w zasadzie jedynie tu wyraźnie widać ów specyficznie „polski” charak-
ter niektórych utworów, polegający na wykorzystaniu określonej rytmiki tanecznej: np.
poloneza (Bóg się rodzi), mazura, kujawiaka i elementów pieśni ludowych, zwłaszcza w
kolędzie góralskiej19. Ciekawym wątkiem są melodie psalmów śródlekcyjnych, bazujące
na fragmentach popularnych pieśni: np. Mądrości która, Gdy śliczna Panna, Zwycięzca
śmierci.

   18 Nie analizowaliśmy tekstów, choć byłoby to z pewnością ciekawe, gdyż nawet pobieżny przegląd ukazuje, iż jedną z cech
polskiej pieśni religijnej jest duża ilość treści patriotycznych.
   19 Ale już Anioł pasterzom mówił wykazuje cechy chorału protestanckiego, a dzisiejszy repertuar kolędowy to istny konglo-
merat różnych tradycji, na który duży wpływ mają i melodie tradycyjne, ale i całkiem współczesne, upowszechniane w
licznych nagraniach.

Mądrości która

Gdy śliczna Panna

Zwycięzca śmierci
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Przedstawiony przez nas obraz dopełnia praktyka niezapisana, oralna, z miejscem
pozostawionym na improwizację i inwencję własną organistów, księży, zespołów chóral-
nych i młodzieżowych, gdzie migracja wpadających w ucho motywów jest dużo większa
niż w śpiewnikach, a na uroczystej liturgii ślubnej w gotyckiej katedrze możemy usłyszeć
obok siebie gregoriańską sekwencję O Stworzycielu Duchu przyjdź oraz przebój ABBY.
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ŻYWE CZY MARTWE? O EWOLUCJI WARSTWY MELODYCZNEJ POLSKICH
PIEŚNI RELIGIJNYCH – Streszczenie
Autorzy artykułu poruszają problem mutacji linii melodycznej w pieśniach Kościoła rzym-

sko-katolickiego, funkcjonujących dziś w praktyce organistowskiej w Polsce. Analiza samej już
tylko warstwy melodycznej bogatego zasobu pieśni ukazuje  wyraźnie rysujący się kilkupozio-
mowy podział, odsłaniający zróżnicowane wpływy m.in. chorału gregoriańskiego, protestanc-
kiego, czy pieśni gospel i melodii zapożyczonych z repertuaru ludowego różnych krajów. Pod-
jęty został także problem autorstwa pieśni.

Polska pieśń religijna stanowi konglomerat utworów niejednorodnych , z których jedne
charakteryzują się dużą stałością i konserwatyzmem, inne zaś ewoluują w szybkim tempie, po-
wielając motywy rytmiczne i melodyczne, zapożyczone nierzadko z muzyki popularnej.

DEAD OR ALIVE? NOTES ABOUT EVOLUTION OF MELODIC LAYER OF PO-
LISH RELIGIOUS SONGS – Summary
The authors focus on changes and mutations in melodic layer of Catholic Church music

in Poland.  The analysis of the sole melody reveals various  influences of Gregorian chants,
Protestant songs and gospel music, as well as folk melodies from many different countries.
Connected with this is the problem of authorship of some songs.

Polish sacred music is a conglomaerate of diverse melodies, some  of which seem to be
resistant to any change while others are changing continously, often borrowing rhytmical and
melodic motives from popular music.



MICHAŁ NOSZCZYK

JAK WYGLĄDA MUZYKA?
UWAGI PRZY PRZY OKAZJI TRUE BLUE TINA BROOKSA

   Zagadnienie tyczące wiedzy o tym, czy rzeczy istnieją w sposób rze-
czywisty poza nami i takie, jakimi my je widzimy, jest całkowicie pozba-
wione sensu... Zagadnienie to jest niemal równie niedorzeczne, jak za-
dawanie sobie pytania, czy błękit jest naprawdę, obiektywnie błękitny.

Georg Christoph Lichtenberg

Zwłaszcza po takim wstępie, pytanie, jak wygląda muzyka, wydaje się jeszcze bar-
dziej nonsensowne niż to, czy muzyka znaczy?

1. Kwestię, czy muzyka znaczy, od lat stawia zarówno teoria muzyki, filozofia, jak i
– niepozbawieni teoretycznej dociekliwości – kompozytorzy. Najbliższe wymogom racjo-
nalności wydają się (jak zwykle) antynomiczne odpowiedzi:

– muzyka nie znaczy nic, muzyka jest asemantyczna
– muzyka znaczy tak zawile, tak nieokreślenie, tak wieloznacznie (jeśli nie jest ase-

mantyczna, to z pewnością jest polisemantyczna), że musi odsyłać do jakiejś fundamen-
talnej, zasadniczej tajemnicy: nie darmo Nietzsche z muzyki wyprowadzał narodziny tra-
gedii. A potem już opowiadał tylko o degrengoladzie i upadku.

George Steiner w książce poświęconej perypetiom sensu, poszukiwaniu Boga
(tak!) i transcendencji w erze (dwudziestowiecznej, zwłaszcza) deontologizacji prawdy
i pewności, pisał:

   Muzyka jest ostateczną materializacją tego wszystkiego, co usiłowałem zasugerować na temat rzeczywistej obec-
ności w znaczeniu, wówczas gdy obecności tej nie sposób ani ukazać analitycznie, ani sparafrazować. Muzyka wnosi
do naszego codziennego życia bezpośrednie spotkanie z logiką sensu innego niż sens rozumu. Jest to bez wątpie-
nia najprawdziwsze ze znanych nam określeń logiki aktywnie obecnej w źródłach istnienia, logiki tworzącej żywotne
dla nas formy. Muzyka celebruje tajemnicę przeczuwania transcendencji.1

2. Może jednak tertium datur? Może muzyka  jest zmaterializowanym (tak, ta ta-
jemnica da się zmierzyć, zapisać, zdigitalizować) marzeniem Barthesa (np. z Imperium
znaków) o znakach odsyłającyh (tylko) do samych siebie, na siebie same wyłącznie wska-
zujących. Ale, z drugiej strony (marzenia; poza metaforą), tego rodzaju znaki wydają się
zwyczajnie niemożliwe, niemożliwą jest chyba też informacja (Zofia Lissa mówi np. o
zawartości informacyjnej muzyki2) informująca o samej sobie, bo przecież byłaby dosko-
nale, absolutnie redundantna (a więc „antyinformacyjna”).

3. Z jeszcze innej strony (dużo jest „drugich stron” i dużo cudzysłowów trzeba
używać, kiedy próbuje się mówić o muzyce), trudno zaprzeczyć (społecznym i powszech-
   1 G. Steiner: Rzeczywiste obecności. Przeł. O. Kubińska. Gdańsk 1997, s. 179.
   2 Por. Z. Lissa: O tzw. rozumieniu muzyki; w: [tejże] Nowe szkice z estetyki muzycznej. Kraków 1975.
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nym, raczej) praktykom „semantyzowania” muzyki, wynajdywania w niej, czy też nakła-
dania na nią, różnorakich, rozległych, raz mniej, raz bardziej konkretnych znaczeń i
sensów „pozamuzycznych”: emocjonalnych (zwłaszcza), egzystencjalnych (równie czę-
sto), ideologicznych, filozoficznych itd. itp. By nie wspomnieć – o funkcjach, i sensach –
obrzędowych.

4. Jeśli chodzi o tego rodzaju procesy semantyzacji, bardzo istotną rolę – tutaj
teoretycy wydają się być zgodni – odgrywają wartości czy kategorie wobec muzyki hete-
rogeniczne. Szczególna rola w nadawaniu czy wynajdywaniu znaczeń znaków muzycz-
nych przypada znakom werbalnym. Nie tylko dlatego, że znaczenie, rozumienie trzeba
jakoś wypowiedzieć, opisać, omówić, nie tylko dlatego, że muzyki się nie tylko słucha
ale także o niej mówi; przede wszystkim z tego powodu, iż utwory muzyczne (także
należące do muzyki „absolutną” zwanej, tzn. nie-programowej i nie-wokalnej) mają
swoje – werbalne – tytuły. Tytuł zaś (zwłaszcza nie-gatunkowy) jest – drugie miejsce
prawie powszechnej zgody w refleksji nad znaczeniem w muzyce – pierwszym, i bardzo
mocnym, „impulsem” semantyzacji.

5. Oczywiście, tytuł (zgodnie z rozsądnymi spostrzeżeniami semiotyków) da się
– jako ramę – poza utwór, częściowo (ale tylko częściowo, w tym tkwi najistotniejsza
wartość semiotycznego rozumienia „ramy”) ekspurgować. Możemy się umówić, że
zapominamy o tytule, nie jest jednak pozbawione sensu pytanie, na ile (w takiej sytu-
acji) potrafimy o nim naprawdę zapomnieć. Z wieloma utworami – zwłaszcza, choć
nie tylko, muzycznymi – stykamy się, obcujemy długo (bywa, że zawsze) nie znając
tytułu, choć takowy (tytuł) istnieje, więcej, istnieje z suwerennej woli artysty. Zgoda.
Czy jednak nasz odbiór dzieła bez (istniejącej), poza (istniejącą) ramą jest odbiorem
„właściwym”, takim samym? Ostrzej: czy z całą pewnością mamy do czynienia z tym
samym dziełem?

6. Trudno – bez ramy – zawiesić obraz na ścianie; da się to jednak zrobić w wyobraź-
ni. Pewnie inaczej słucha się utworu muzycznego, kiedy zna się tytuł i nie znając jego tytułu;
ale przynajmniej od czasów narodzin radia jest to naszym powszechnym, codziennym do-
świadczeniem („dzięki” radiu wiele utworów muzycznych, również literackich, poznajemy
– sytuacja nastręczająca dodatkowych problemów z zakresu teorii odbioru, rozumienia,
interpretacji – „od środka”; nie „od kuchni”, nie w jakiejś ich cudownej „bebechowatości”,
lecz po prostu fragmentarycznie, nie będąc w stanie domyślić się nawet, w jakim stopniu są
już zaawansowane w swym autonomicznym rozwoju).

7. Jeśli tylko potrafimy zachować stosowny umiar, możemy w tym miejscu poczynić
refleksję, że to – tak! – kolejny przyczynek do przygodności, czy – mniej patetycznie –
przypadkowości lektury (odbioru). Może nawet szerzej: przygodności sztuki i... życia.

8. Bez ramy, bez opakowania – (semiotyczna) rama, tytuł również, jest (między
innymi) rodzajem opakowania – trudno sprzedać cokolwiek. Formuła Msza koronacyj-
na nie tylko wpisuje utwór w określoną tradycję gatunkową; a więc (przynajmniej wedle
Lissy) semantyzuje muzykę, „wstępnie” (i mocno) umożliwia jej rozumienie  (... o ile
zrozumienie ma dojść do skutku, styl komunikatu musi natrafić  na odpowiadający mu
system przedstawieniowy u odbiorcy. Znajomość konwencji zakłada istnienie u odbiorcy
określonego systemu oczekiwań, które znajdują swoje potwierdzenie w nadchodzących fa-
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zach toku komunikatu. (...) Nie rozumiemy tej muzyki, dla której nie posiadamy we wła-
snej wyobraźni modeli oczekiwania. Im silniejsze są zbieżności między stylem słuchane-
go utworu a systemem „oczekiwań stylistycznych” słuchacza, tym większy będzie stopień
rozumienia utworu.3); formuła Msza koronacyjna jest także „gestem” marketingowym,
promocyjnym; jeśli spotka się ze zrozumieniem ze strony właściwego adresata, ozna-
cza blichtr i „kasę”.

Co (poza tytułem) było opakowaniem muzyki kiedyś? Świeckie i religijne obrzę-
dy, katedralne wnętrza, pałacowe posadzki, peruki, puder, krochmalone koszule? W co
(poza słowami) opakowujemy muzykę dzisiaj? Jakie, i na ile znaczące, ramy (poza wer-
balnymi) dziś opi(a)sują utwór muzyczny?

9. Dla muzyki jazzowej – bo jazz właśnie jest pre-tekstem dla moich uwag – taką
ramę (także semantyzującą; także promocyjną) stanowi pewnie atmosfera jazzowych klu-
bów. Również wóda, prochy, papierosy (dziesiątki – nie przesadzam – albumów muzycz-
nych, na okładkach których leaderzy pojawiają się z papierosem w ustach albo w dłoni;
choćby Our Man in Paris Gordona Dextera czy East of the Sun: The West Coast Sessions
Stana Getza). Seks (kolejna jazzowa rama). Ekstrawaganckie garnitury (Davis), czapecz-
ki (Kenny Garrett). Jakimś opakowaniem jazzu są zapewne także biografie jazzowych
muzyków, biografie monstrualnie zdemolowane, tandetnie dramatyczne, niesmaczne (Chet
Baker wyfruwający w bezkresną ciszę z okna amsterdamskiego hotelu; Lee Morgan za-
strzelony przez zazdrosną konkubinę 19 lutego 1970 roku w nowojorskim klubie Slug’s na
oczach publiczności). Nic dziwnego, że „cały ten zgiełk” (all that jazz) bardzo często – i
minorowo, melancholijnie – myli się nam z życiem.

10. Opakowaniem muzyki bywa (od wielu dziesięcioleci stało się to właściwie
normą) również obraz.

11. Jak wygląda muzyka (jazzowa), można się przekonać oglądając bardzo bogate
(jeśli nie, gigantyczne) archiwa fotografii jazzowej. Jazz fotografowali tacy mistrzowie jak
William Gottlieb, Herman Leonard, Francis Wolf, Dennis Stock; i dzisiaj są fotograficy
specjalizujący się w takiej właśnie fotografii (Frank Schemann, Karlheinz Kleuter). Rzecz
jasna, powiedzieć można, że te wspaniałe zdjęcia pokazują nie tyle jak wygląda muzyka,
lecz jak wyglądają – przy pracy i za kulisami – uprawiający jazz ludzie.

Z drugiej jednak strony, zastanawiam się – co z tego, że przygodnie i bardzo
osobiście – na ile fotografia jazzowa (głównie z łamów miesięcznika Ameryka z lat sześć-
dziesiątych) ukształtowała moje oczekiwania wobec jazzu, moje jego (wedle Lissy) ro-
zumienie, na długo przedtem, nim zacząłem jazzu słuchać? I czy mój przypadek na
pewno jest szczególny, odosobniony? Zwróćmy uwagę, że także z powodów czysto tech-
nicznych (fotografie robione w pomieszczeniach źle oświetlonych, albo o wyłączonym
oświetleniu, często z niewygodnej, wymuszonej perspektywy, w karkołomnych planach,
na żywo) dynamika (planu, światła, ekspozycji) jest w większości z tych zdjęć (jak w
jazzowej muzyce?) wyjątkowa. Może te zdjęcia nie tylko „korespondują” z estetyką
jazzu, próbują jej oddać (fotograficzną) sprawiedliwość, ale tę estetykę współ-ustana-
wiają, przygotowują.

12. Może też wzornictwo jazzowych albumów jest (poza-muzycznym) instrumen-
tem nie tylko – i nie przede wszystkim – promocji i marketingu. Może kwestia „opakowa

   3 Ibidem, s.53.
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nia” jako ramy dla dzieł różnych sztuk, nie tylko muzyki, wymaga nieco głębszego, nieco
subtelniejszego podejścia, niż to, które manifestuje się w dwu skrajnych stanowiskach:  w
design-entuzjazmie („opakowanie czyni produkt”), w design-sceptycyzmie („to tylko opa-
kowanie”). Całe armie – lepiej czy gorzej opłacanych – dyletantów i specjalistów od lat,
od wieków zajmują się przygotowaniem książek do druku, i to nie tylko pod względem
ich językowej czy naukowej poprawności. To wiemy. Wiemy, że ilustracje Andriollego
w   j a k i ś   s p o s ó b  ukształtowały rozumienie, odbiór Pana Tadeusza przynajmnie
w paru pokoleniach, ale na ogólnej wiedzy (że „ktoś” projektuje okładkę, dobiera ilustra-
cje, rozstrzyga o typograficznej szacie książki) oraz na świadomości „jakiegoś” wpływu
tych decyzji na tryb lektury nasza wiedza i zainteresowania się kończą. Poważnemu zaję-
ciu się kwestią relacji pomiędzy znaczeniem (także, ale nie tylko, perswazyjnym) szaty
edytorskiej dzieła literackiego (literaturę piękną, filozofię, dysertacje naukowe mam na
myśli) a znaczeniem samego tekstu nie pomagają działania „rynkowych” hochsztaple-
rów, którzy okładkę Dziennika uwodziciela zdobią portretem całkowicie roznegliżowanej
damy (w innym miejscu użyłbym bardziej soczystego określenia), ale też nie powinny
takie sztuczki usprawiedliwiać całkowitego intelektualnego lekceważenia podniesionych
wyżej zagadnień.

Zostawmy literaturę (oraz bezpieczne przekonanie, że jedyna rama utworu lite-
rackiego – tytuł – ma przynajmniej homogeniczny charakter; tak chce Lissa) na stronie;
wróćmy do jazzu.

13. Od kiedy muzykę jazzową rozpowszechnia się (a to już prawie wiek) głównie
na płytach, nieodłącznym jej opakowaniem stała się kwadratowa koperta, w której
umieszczany jest winylowy albo laserowy krążek. Oczywiście, i na okładkach płyt jazzo-
wych znaleźć można różne cudowności (tego typu, co ilustracja do Kierkegaarda). Rzecz
jasna, jest cała masa jazzowych okładek, o których nikt nie pamięta (tak są nijakie),
mimo że opa(i)sują słuchane do dziś utwory. Są jednak graficy i producenci (np. Man-
fred Eicher z ECM i współpracujący z nim projektanci), których znaczenie dla jazzu
trudno chyba przecenić. „Minimalistyczne” wzornictwo albumów Keith Jarretta, Jana
Garbarka, Gary Burtona (i całego legionu innych) dla uprawiających różne odmiany
nowego (post-bopowego) jazzu zrobiło równie wiele, jak projektanci pracujący na zle-
cenie Blue Note dla hard-bopu, soul- i funk-jazzu w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych, w erze może najbardziej heroicznych i bezkompromisowych poszukiwań w
amerykańskim pop-wzornictwie (i jazzie).

Choćby z tego powodu, że te okładki (nawet najsubtelniejsze) dobitnie anonsowa-
ły, jakich treści, wzruszeń, emocji po zapakowanej w nie muzyce z całą pewnością oczeki-
wać nie należy. Apelowały do określonej  estetycznej solidarności i – ostentacyjnie, sku-
tecznie – temperowały inne apetyty.

14. Muzyka i okładka – okładka i muzyka? – od których w moim wypadku wszystko
– tzn. zastanawianie się, jak wygląda jazz – wzięło swój początek, nie są ani specjalnie
rewolucyjne, ani przebojowe, może nawet trudno byłoby się im wdrapać na top-listy. Po-
nieważ o muzyce opowiadać jest trudno, spróbuję opowiedzieć o okładce.

Album Tina Brooksa True Blue wytwórnia Blue Note wydała po raz pierwszy w
1960 roku. Kwintet (Brooks na saksofonie tenorowym, Freddie Hubbard na trąbce, Sam
Jones na kontrabasie, Duke Jordan na fortepianie, Art Taylor na perkusji) nagrał na
płycie sześć utworów (z czego dwa w alternatywnych wersjach), zajmujących w sumie
około 45 minut. Ponieważ mówimy o epoce przedcyfrowej, okładka albumu (LP) musiała
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mieć wymiar 31 x 31 centymetrów. Rewers (to się zmieni, ale musi jescze upłynąć parę
lat) miał banalnie „techniczny” charakter, dlatego zajmę się tylko frontem:

Znak wytwórni, tytuł płyty (wydrukowany, rzecz jasna, niebieską farbą), nazwisko
lidera oraz nazwiska pozostalej czwórki muzyków zmieściły się u samej góry koperty,
zajmując jakieś 12% powierzchni. Resztę wypełniają odręcznie nakreślone, mniej więcej
tej samej wielkości prostokąty, rozmieszczone w trzech rzędach, każdy po cztery kolum-
ny. Jedenaście prostokątów wypełnionych jest różnymi odcieniami błękitu; dwunasty (drugi
od prawej w środkowym rzędzie) wypełnia czarno-biała fotografia Brooksa. Na zdjęciu
zmieścił się prawie cały tors artysty i saksofon, który muzyk trzyma oparty o pierś. Twarz
saksofonisty została „obcięta” tuż nad brwiami; w ustach – (oczywiście) papieros.

Każdy z dwunastu prostokątów jest „odręcznie”, krótko, u podstawy opisany. Z
daleka – albo na płycie kompaktowej, gdzie obraz 2,5 raza mniejszy – podpisy są słabo
czytelne. Dla mnie – od kilkunastu lat praktycznie zajmuję się działalnością wydaw-
niczą, drukiem; kolejny przyczynek do przygodności lektury, odbioru – gdyby nie foto-
grafia saksofonisty, ten projekt mógłby uchodzić za jakiś wyimek z „tablicy kolorów
podstawowych” (process colors guide) albo innego poligraficznego wzornika. We wzor-
nikach podpisy pod kolorami zawierają numery farb, bądź ich procentowe składowe;
na płycie treść napisów jest inna (do tego jednak wrócę za chwilę). Za chwilę też zajmę
się wieloznacznością tytułu, ale przynajmniej jeden z jego sensów (konotowany na okład-
ce płyty przez kolorowe prostokąty), każe się zastanawiać, jaki – trawestując Lichten-
berga – błękit jest naprawdę, obiektywnie błękitny. Brooks chciałby wiedzieć, który od-
cień błękitu ma jego muzyka (jeśli to właśnie jest jej kolor, jeśli tak właśnie jego muzyka
wygląda); maszyniści („po ludzku”: drukarze; mianem maszynistów „w branży” określa
się obsługujących maszyny drukarskie), projektanci, wreszcie, klienci i zleceniodawcy
jednych i drugich, nie tylko chcą ale powinni wiedzieć (i widzieć) jak – w druku – wyglą-
dać będą zadysponowane kolory. Do tego służą właśnie poligraficzne wzorniki. Reid
Meils, który dla Blue Note okładkę zaprojektował, z całą pewnością musiał w swoim
zawodzie wielokrotnie z wzorników, tabel kolorystycznych korzystać. Większość słu-
chaczy jazzu, którzy kupowali płytę Brooksa (do tej pory album miał jedenaście edycji;
w tym także u „konkurencji” – EMI, RVG, Classics) zapewne w życiu nie widziała poli-
graficznego wzornika, pewnie nawet nie ma pojęcia, że takowe istnieją.

15. Nie można powiedzieć, by Brooksa kompozycja True Blue (tytułowy utwór po-
jawia się na 4 i 7 ścieżce), stała się jazzowym standardem; przynajmniej niewielu jazzma-
nów  nagrywało jego kompozycję. Z drugiej strony kilkudziesięciu kompozytorów muzyki
popularnej różnych gatunków tak zatytułowało swoje utwory, taki tytuł nosi aż siedem
płyt jazzowych (Ala Cohna, Hanka Crowforda, Dextera Gordona z Alem Cohnem, Mi-
cho Levieva, Blue Mitchella, Archie Sheppa, Marka Whitfielda), dwie płyty blusowe (Ca-
lvina Owensa, Jamesa Michaela Sleena), jedna country (Johna Williamsona), dwie rapo-
we (Niggaz off the Street – rap, Payaso – latin rap), trzy rockowe (Boba Mosleya, Era
Ranglina i Madonny). Ta ostatnia – jeden z trzech najlepszych albumów w całej karierze
skandalizującej wokalistki – zawiera kilka naprawdę pięknych utworów i ma wyjątkowo
piękną okładkę. Wszystkie wspomniane wyżej kompozycje, wszystkie wspomniane wyżej
płyty nagrane zostały po 1960 roku, czasami w wiele lat po premierze True Blue Tina
Brooksa dla wytwórni Blue Note4.
   4 Niniejszy artykuł zaprezentowałem w ubiegłym roku na Warsztatach Memetycznych organizowanych od paru lat w
Szczyrku przez Naukowe Koło Folkloroznawców i Koło Naukowe Kulturoznawców Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie dys-
kusji padło pytanie, czy tytuł nie jest aby rezultatem muzycznego dialogu z Milesa Davisa albumem Kind of Blue. Opono-
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16. Niezwykła popularność True Blue wydaje się raczej wynikać z kariery tytułowej,
wieloznacznej formuły niż z siły czy uwodzicielskiego uroku graficznego projektu. Zasad-
nicze znaczenie słowa blue odnosi się do barwy, do błękitu (za słownikiem Oxfordzkim:
coloured like the sky on a clear day or the deep sea when the sun is shining; pięknie zdefinio-
wane). Kolokwialne (obecne w muzycznej nazwie gatunkowej the blues) – stan smutku,
melancholii. Idiomatyczne – właśnie w związku true blue – bezkompromisową, zasad-
niczą lojalność, wierność (np. partii; zwłaszcza konserwatywnej).

Jak wygląda błękit? Prawdziwy. O to pyta muzyka Brooksa? A może Brooks za-
daje pytanie, jaki kolor mają emocje, czy mają kolor? Czy – prawie jak u Rimbauda, ten
pytał o samogłoski – jakiego koloru jest każda nuta? Każda z osobna?  A może chodzi
o wierność? Wierność nałogowi? (stąd papieros na pierwszym planie; w głębszym tle
może dużo mocniej uzależniające narkotyki) Muzyce? jakiejś szczególnej jazzowej tra-
dycji? (jazz zmieniał się, i to zasadniczo, w tych latach) Sidemanom? (z którymi często
zamieniał się rolami, i to on występował na drugim planie) Melancholii? (jazzowej, i
nie tylko, bo to be blue, go blue oznacza, mniej więcej, pogrążyć się w smutku).

17. Wieloznaczność muzyki, wieloznaczność (werbalnego) tytułu, wieloznaczność
ilustrującej album grafiki. Mamy jednak (u podstawy każdego z dwunastu prostokątów)
jakieś komentarze. Jeśli tytuł mocno semantyzuje, jeśli – przynajmniej – wyznacza se-
mantyczne pole, to działanie takiego komentarza (rozwinięcia, podtytułu) powinno być
jeszcze silniejsze. Kolejno od góry do dołu, od lewej do prawej podpisy pod błękitnymi
obrazkami mają następującą zawartość:

Blue In and Out
Natural Blue
Alice Blue
Blue-Hoo Blue-Woo?
Sticks Like Blue
Blue Away
Too Blue
I Love Blue
Blue or False
Blue Jeans
Blue Note

Tak pod prostokątami wypełnionymi równo farbą (w drukarskim żargonie: apla, placek);
pod zdjęciem (nota bene, autorstwa Francisa Wolfa): podpis Tina Blue.

Wolne żarty: Blue-Hoo Blue-Woo? Banalności (tych najwięcej): Natural Blue, I Love
Blue, Blue Jeans, Blue Note, Tina Blue. Formułki, jeśli nie całkiem poważne, to przynaj-
mniej zagadkowe: Blue In and Out, Too Blue, Blue or False.

wałem, będąc najgłębiej przekonanym, że płyta Milesa jest późniejsza; wydawało mi się, że została zarejestrowana i wyda-
na w połowie lat sześćdziesiątych. Oczywiście, byłem w błędzie.
   Nie podejmując się próby interpteacji relacji muzycznych pomiędzy albumami Davisa i Brooksa, pozwolę sobie dorzucić
jeszcze kilka uwag z zakresu „statystyki” muzycznej: jest właściwie jeszcze tylko jedna płyta zatytułowana tak, jak słynny
album Davisa (nagranie z 1959 roku miało, do tej pory, 21 reedycji, oraz 6 wydań uwzględniających inne nagrania, niż te
wykorzystane na premierowej płycie Columbii); żaden z utworów nagranych na płycie nie ma tytułu Kind of Blue (jest
natomiast Green in Blue).
   Wielokrotne wykonywanie kompozycji cudzego autorstwa należy do „ośrodkowej” tradycji w rozwoju muzyki i w
praktykach wykonawczych (nie tylko jazzowych); nie ma, moim zdaniem, wiele wspólnego (może nawet nie ma nic
wspólnego) z memetyką i memetycznymi kategoriami; także w tym, czym zajmuję się w swoim artykule, widzę tylko bar-
dzo „ukośne” związki z memetyką, o którym to przekonaniu lojalnie – w Szczyrku – uprzedzałem słuchaczy.
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18. Tak albo nie; 0 albo 1; prawda albo fałsz (True or False); Blue or False; True Blue.

19. Niczego te komentarze nie ułatwiają, niczego nie doprecyzowują. Już prędzej
rozmywają znaczenie (również muzyczne?), tak jak da się zmyć farbę, choćby niebieską;
rozcieńczają sens (jak kostki lodu rozcieńczają mocny alkohol).

20. Muzyka znaczy, i znaczyć przestaje. Muzyka płynie – w przestrzeni, w czasie,
przez inne muzyki; ale także opływa słowa, i opływa obrazy. Słowa, obrazy oblepiają muzy-
kę (zwłaszcza dzisiaj; także wtedy, w 1960 roku). Pszczoły obudowują plaster płuc / Mrówki
obudowują białą kość, / Rozpoczyna się rozdzieranie, deptanie jedwabi, / Rozpoczyna się tłu-
czenie szkła, drzewa, miedzi, niklu...5 Pewnie muzyka – sztuka? – znaczy wtedy coś innego.

Można próbować w tych zmianach zaprowadzić jakiś ład: strukturalny, intencjonalny,
społeczny, historyczny. Można powiedzieć, jak chce Zofia Lissa, że:

   Rozumienie dzieła muzycznego wynika  z   d i a l e k t y c z n e g o   sprzężenia kilku płaszczyzn komu-
nikacji: konwencji stylistycznej, jej stereotypów, interpretacji tych stereotypów oraz ideologii nadawcy-kompo-
zytora - z konwencjami odbiorczymi, interpretacją i ideologią odbiorcy-słuchacza. Te momenty   r e l a t y w i-
z u j ą   problem rozumienia muzyki, rzutując je zawsze na tło swoistego procesu współdziałania obu biegunów
komunikatu: nadawcy sygnału estetycznego i  jego odbiorcy. (...)
   W konkluzji należy więc podkreślić, że zjawiska komunikacji są typu procesualnego, a nasze rozumienie muzyki
jest ciągłym  p r z e p ł y w e m...  porozumień i nieporozumień zarazem.6

Muzyka jest przepływem porozumień i nie-porozumień – to na pewno.

21. Można też powiedzieć – nie wymyślając nic nowego – że to tylko jazz.

22. Zgiełk, zamęt. Nie mogę się powstrzymać, by nie zacytować w tym miejscu
mojego ulubionego kompozytora, przepraszam, pisarza: Zamieszanie nie jest moim wy-
nalazkiem [...]. Jest wszędzie wokół nas i mamy tylko jedną szansę – dopuścić je do siebie.
Jedyna szansa odnowy to otworzyć oczy i ujrzeć bałagan. Nie jest to bałagan, w którym
można odnaleźć sens6.

23. Właściwie na tym mógłbym zakończyć przygodne refleksje nad tym, jak i czy
znaczy muzyka, czy muzyka „wygląda” i jak wygląda (przygodne – zawsze to lepiej brzmi
niż, przypadkowe – bo gdybym nie zajmował się projektowaniem i realizacją różnego
rodzaju druków nie zwróciłbym uwagi na okładkę True Blue; to od spotkania z okładką
przeszedłem do spotkania z muzyką Brooksa). Oczywiście, to, że nie słuchałbym Brook-
sa, nie oznacza, że nie słuchałbym jazzu. Prawdziwa historia jazzu jest zresztą jeszcze do
napisania. Od kilku lat noszę się z takim zamiarem. Moja prawdziwa historia jazzu będzie
miała całkiem inną formę niż te tutaj refleksje, będzie jeszcze bardziej (choć w całkiem
inny sposób) osobista, i mam nadzieję, że naprawdę uda mi się tego dokonać.

24. Brooks zmarł w 1974 roku, w wieku czterdziestu dwu lat, na raka wątroby.
Po True Blue (drugiej jego płycie) w  tym samym 1960 roku nagrał jeszcze jeden album.
Przez ostatnie dwanaście lat swojego życia nie nagrał ani jednego kawałka. Przyczyną
    5  Cz.Miłosz: Biedny chrześcijanin patrzy na getto.Wiersz z cyklu Głosy biednych ludzi. Pierwodruk:
Ocalenie. Warszawa 1945.
    6  Z.Lissa: op. cit., s. 78-79.
    7 Samuel Beckett w rozmowie z Tomem Driverem, Columbia University Forum, lato 1961. Cytat
za: J. Błoński, M. Kędzierski: Samuel Beckett. Warszawa 1982, s. 113.
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były problemy zdrowotne, skutek uzależnienia od narkotyków. Jeszcze przed samodziel-
nym płytowym debiutem, w 1959 roku, wystąpił w spektaklu Jacka Gelbera The Connec-
tion zrealizowanym przez legendarnego Juliana Becka w legendarnym Living Theater;
wraz z kilkoma innymi muzykami (m.in. Jackie McLeanem i Freddie Reddem), grali uza-
leżnionych od narkotyków jazzmanów, co – jak można przeczytać w serwisie AMG – nie
było dalekie od prawdy, chyba nawet ściśle jej odpowiadało. W Dionizego Piątkowskiego
Jazz. Encyklopedia muzyki popularnej – najnowszym i najobszerniejszym polskim jazzo-
wym leksykonie – w ogóle zabrakło dla Brooksa miejsca, albo też uznano, iż jego dokona-
nia nie są warte choćby wzmianki.

Płyt Brooksa (True Blue, The Waiting Game) słucham od kilku lat; o życiu i śmierci
muzyka, o jego teatralnych występach, dowiedziałem się pisząc ten artykuł.
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JAK WYGLĄDA MUZYKA? UWAGI PRZY OKAZJI TRUE BLUE TINA BROOKSA
– Streszczenie
Traktując jako teoretyczny pretekst rozprawę Zofii Lissy O tzw. rozumieniu muzyki autor

rozważa, jakie – zwłaszcza pozamuzyczne – czynniki wpływają na odbiór muzyki i jaka jest ich
„performatywna” siła. Bohaterem eseju jest przede wszystkim muzyka jazzowa, zwłaszcza zaś płyta
True Blue Tina Brooksa. Nie stawiając nigdzie otwarcie takiej tezy, raczej przez tryb i porządek
eseistycznej opowieści, autor sugeruje, iż zarówno estetyka jazzu jak i jego „socjologia” tę perfor-
matywną siłę pozamuzycznych kontekstów potęgują, czyniąc z jazzu modelową odpowiedż na Bec-
kettowskie wezwanie, by otworzyć oczy i ujrzeć bałagan, w którym żyjemy i który jest tworzywem
naszej kultury. W zakończeniu pesymizm (poznawczy) odnośnie tzw. rozumienia muzyki spotyka
się z raczej przygnębiającą opowieścią o życiu Brooksa; pewnie to retoryczna sztuczka, albo przy-
padek.

WHAT DOES MUSIC LOOK LIKE? THE COMMENTS ON TRUE BLUE BY TINA
BROOKS – Summary
Inspired by Zofia Lissa’s study About so called understanding of music the author brings his

attention to various external factors that may influence our perception of music and consider their
“performative power”. The essay centres around jazz and particularly True Blue album by Tina
Brooks. The author does not present an overt thesis but rather suggests that it is not only jazz
aesthetics but also its “sociology” that serves to intensify performative power of this music. Jazz
becomes a model  response to Becket’s call to open our eyes and see the mess pervading our life, the
very fibre of our culture. In the closing lines of the essay the author’s pessimism as to the possibility
of understanding music seems to correspond to the dark story of Brook’s – life  probably it is just a
rethoric trick or maybe mere coincidence...



MAGDALENA MROWIEC

ŻARŁOCZNE MEMY OŚWIECENIA,
CZYLI JAK RICHARD DAWKINS GROMI BOGÓW

To trzeba powiedzieć na początku: Bóg urojony, najnowsza książka Richarda Daw-
kinsa, nie jest wydawnictwem naukowym. To namiętny pamflet wymierzony przeciw reli-
gii, a przede wszystkim przeciw wielkim religiom monoteistycznym (zwłaszcza mocno
dostaje się chrześcijaństwu). Jednak Dawkins – twórca pojęcia memetyki, jeden z najbar-
dziej wpływowych intelektualistów i neodarwinistów na świecie – nie byłby sobą, gdyby
swoich zarzutów nie poparł barwnie przedstawionymi naukowymi teoriami (w założeniu:
dowodami), będącymi argumentami na rzecz bronionej tezy. A teza ta brzmi: „Bóg jest
iluzją i to iluzją niebezpieczną! Nadszedł wreszcie czas, by rozświetlić mroki średniowie-
cza latarnią rozumu!”. I trzeba tu dodać, że działa swe wytacza Dawkins nie tylko przeciw
ekstremistom religijnym, fundamentalistom czy nieprzejednanym kreacjonistom – rów-
nie ostro atakowany jest Kościół w swym krokach, w których przyjmuje teorie zapropo-
nowane przez naukę (nawet za to, że uznał teorię ewolucji), jak również agnostycy, na
czele z Aldousem Huxleyem! Nie sposób nie uwzględnić tego publicystycznego kontek-
stu przy omawianiu poglądów Dawkinsa na sprawy religii – także w tych miejscach, gdzie
przedstawia on teorie (mniej lub bardziej) naukowe, gdyż ów zaangażowany ton stanowi
integralną część proponowanego przez Brytyjczyka dyskursu i wpływa znacząco na za-
wartość merytoryczną tekstu.

ATEIŚCI WSZYSTKICH KRAJÓW (ZWŁASZCZA USA), ŁĄCZCIE SIĘ!
W swych dociekaniach nad kondycją współczesnej religijności i ateizmu Dawkins

przytacza dyskusyjne wyniki badań, według których ateiści mają być najbardziej dyskry-
minowaną grupą w zachodnim (szczególnie amerykańskim) społeczeństwie1, by po chwili
podać w wątpliwość kwestię, czy ateiści w ogóle są grupą? I tu autor widzi problem –
wyraźnie mówi o tym, że ateiści powinni założyć ruch analogiczny do gejowskiego Gay
Pride, a celem publikacji Bóg urojony jest jak największa ilość „konwersji” na ateizm po
jej przeczytaniu i upowszechnieniu. Brzmi to wręcz groteskowo, ale Dawkins pisze o tym
zupełnie poważnie – najwyraźniej mocno wierzy w swą siłę przekonywania i praktyczne
skutki memetyki, niezależnie od zarzucanych jej teoretycznych niedociągnięć.

Ten pragmatyczny cel determinuje, moim zdaniem, dobór argumentów na nieist-
nienie Boga przedstawionych przez autora oraz rzutuje na próby wyjaśnienia, dlaczego
religia cieszy się także w dzisiejszym społeczeństwie tak wielką popularnością. Spróbujmy
zatem przyjrzeć się tym argumentom i teoriom, ale także – na wyższym poziomie analizy
– spróbujmy zastanowić się, z czego mogą one wynikać, z jakich poglądów i założeń się
biorą oraz jaki model świata reprezentują.

   1 Badania te, to przeprowadzony w 1999 sondaż, „w którym pytano Amerykanów, czy oddaliby w wyborach swój głos
na kandydata, który byłby kobietą (95% potwierdziło), katolikiem (94%), homoseksualistą (79%) lub ateistą (49%)”,
R. Dawkins: Bóg urojony. Przeł. P. J. Szwajcer, Warszawa 2007, s. 14 (wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania). Łatwo
zobaczyć, że badania te bardziej pokazują stopień upowszechnienia pewnych stereotypów i zakorzenienie politycznej po-
prawności wśród respondentów niż jakąkolwiek prawdziwą dyskryminację konkretnych ludzi czy ich grup.
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TYLKO RATIO
W pierwszym rzędzie Dawkins rozprawia się z tzw. dowodami na istnienie Boga, o

których nie od dziś wiadomo, że są raczej dowodami „pragnienia dowodu” i świadec-
twem zupełnie innej niż współczesna wizji świata. Nie uwzględniając specyfiki myślenia
człowieka średniowiecza, autor Boga urojonego przeprowadza całkowicie ahistoryczną
krytykę dowodów, sformułowanych przez Tomasza z Akwinu. Pascalowski natomiast za-
kład2 nazywa tchórzliwym asekuranctwem (s. 153), nie zdając sobie najwyraźniej sprawy z
głęboko tragicznej koncepcji człowieka wpisanej w filozofię Pascala. W książce Dawkinsa
nie ma bowiem zresztą miejsca na tragizm czy niepewność – panuje w niej niepodzielnie
duch oświecenia: optymizm poznawczy (a jedynym uprawnionym narzędziem poznania
jest tu, rzecz jasna, rozum oraz podporządkowana mu empiria) oraz wiara w postęp (tak-
że w moralny postęp ludzkości, który już się dokonuje, a który ostatecznie usprawnić ma
właśnie powszechne porzucenie religii). Nic więc dziwnego, że na patronów swej pracy
wybiera Thomasa Jeffersona i  Benjamina Franklina, ojców-założycieli Stanów Zjednoczo-
nych jako państwa świeckiego ( i – według autora – zadeklarowanych ateistów).

Pisząc o hipotezie Boga (to znaczy hipotezie, z której wynika, że przy przyjęciu
istnienia boskiej opatrzności świat ma empirycznie sprawdzalną inną postać niż przy za-
łożeniu braku takiej instancji), Dawkins stara się wykazać  dokonującą się, być może na
naszych oczach, pewną istotną zmianę paradygmatu. I w wykazywaniu tym, do badania
zjawisk i znaczeń głęboko humanistycznych stosuje metodologię przyrodoznawczą, zu-
pełnie jakby Dithley i przełom antypozytywistyczny nigdy nie zaistnieli! Mimo oporów
czytelnika i licznych nasuwających się zastrzeżeń, Dawkins jest w tym zabiegu jednak
głęboko przekonujący. Rozważmy, dlaczego tak się dzieje.

Być może dlatego, że za błędną uważa on koncepcję, jak ją nazywa, „rozłącznych
magisteriów”, zgodnie z którą nauki empiryczne winny badać sposób funkcjonowania
wszechświata, zaś nauki filozoficzne czy teologiczne jego celowość – ostateczny sens oraz
ugruntowanie metafizyczne. Zdaniem Dawkinsa natomiast, takie rozgraniczenie jest błęd-
ne, ponieważ konkretne założenia metafizyczne musiałyby oddziaływać na świat realny w
sposób empirycznie sprawdzalny, a zatem świat musiałby wyglądać inaczej, gdyby uwzględ-
nić w nim Boga3. I tu Dawkins rozpatruje obowiązujący w nauce model wszechświata,
model postdarwinowski, i  – ewentualne – miejsce Boga w nim (czy muszę dodawać, że
według Dawkinsa nie ma dla niego miejsca?4).

   2 Religia według Blaise,a Pascala to skok w ciemność, ponieważ Bóg jest Bogiem ukrytym (deus absconditus), więc w jego
istnienie możemy jedynie uwierzyć (rozum nie może rozstrzygnąć tej kwestii, pisze Pascal). Lepiej jest wobec tego założyć, że
Bóg istnieje, gdyż wówczas zyskać możemy „nieskończoność” – w przypadku nieistnienia Boga niczego nie tracimy. W
przypadku, gdy nie wierzymy w Boga, a on istnieje – tracimy wieczność, Pascalowską „nieskończoność”.
   3 Jak przyznaje autor, sprawą dużo bardziej skomplikowaną byłoby wybranie kryteriów, według których można by roz-
różnić ów świat zakładający boskie interwencje lub też zakładający ich brak.
   4 Koronnym argumentem jest dla Dawkinsa to, że w świetle teorii Darwina organizmy powstają w toku ewolucji w ten
sposób, że z form prostszych ewoluują coraz bardziej złożone, doskonalej przystosowane do środowiska. Wobec tego w jaki
sposób Bóg-Stwórca, byt najbardziej skomplikowany, mógł powstać na samym początku? Dawkins rzecz jasna nie uznaje
twierdzenia, że z niczego. Nie bierze też pod uwagę faktu, że Bóg mógł wyewoluować z form prostszych, ale w toku ewolucji
(sic!) zyskałby zdolność ominięcia uwarunkowań czasowych. Poza tym Bóg mógł wyewoluować w innym wszechświecie, po
czym stworzyć nasz. Może tu powstać wiele niesprzecznych hipotez, o których autor woli milczeć. Twierdzenie o sprzeczności
Boga i ewolucji wysuwa w rozdziale pt. Ostateczny Boeing 747, gdzie odwraca argument używany najczęściej przez kreacjoni-
stów o nieprawdopodobieństwie przypadkowego stworzenia Boeinga 747 przez wiatr hulający po wysypisku części (co jest, wg
nich, równie niemożliwe, jak powstanie tak złożonego świata, jaki znamy bez boskiej interwencji „inteligentnego projektan-
ta”). Dawkins słusznie wymawia głosicielom tej tezy naukową ignorancję – złożone organizmy nie powstały „przypadkowo”,
ale w toku długich przemian ewolucyjnych (pisze o tym w swojej książce Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa. Przeł.
M. Pawlicka-Yamazaki, Warszawa 1998). Dla Dawkinsa owym „Boeingiem” jest Bóg, który – jako byt najbardziej złożony –
musiałby zgodnie z dogmatem wiary powstać na samym początku, by później rozpocząć akt stwórczy.
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Z ewolucjonistycznych przesłanek empirycznych, takich jak powstawanie z organi-
zmów prostszych organizmów bardziej złożonych, Dawkins wyciąga więc wnioski doty-
czące metafizycznej struktury wszechświata. I wewnątrz tego wywodu nie ma sprzeczno-
ści. Dlaczego? Dlatego, że Dawkins pokazuje, jak racjonalizm staje się nową religią pew-
nej części wykształconych (oświeconych) warstw naszego kręgu cywilizacyjnego. Jak staje
się kompleksową propozycją światopoglądową – nie dotyczy już wyłącznie hierarchii form
poznania świata, ale staje się propozycją o zawartości metafizycznej, a nawet o charakte-
rze moralno-etycznym5.

Oświeceniowe ideały panują w Bogu urojonym niepodzielnie. Nie przypadkiem autor
wskazuje w pewnym momencie, że nowym, wartościującym pozytywnie, określeniem ate-
isty mogłoby być bright, co można przetłumaczyć zarówno jako „oświecony”, jak i „jaśnie-
jący w kierunku innych”, „oświecający”. W wydaniu Dawkinsa ten racjonalizm, który można
by także nazwać scjentyzmem, to racjonalizm walczący, agresywny, śmiało zagarniający
pola, które wcześniej wyizolował jako – nazwijmy je tu za Michelem Foucaultem – pola
nie-rozumu. Takim polem dla Dawkinsa jest religia we wszelkich (niemal, o czym za chwilę)
postaciach. Jako siedlisku nie-rozumu przypisywana jest jej zdolność bycia źródłem pra-
wie, jak podkreśla Dawkins, wszelkiego zła6 – wojen, zbrodni, szowinizmów czy hamowa-
nia pasji poznawczej człowieka7.

JAK DO TEGO DOSZŁO, CZYLI BÓG WIELKIM MEMEM (PRZYDATNYM EWOLUCYJNIE)
Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób ta „zbrodnicza” w swych założeniach i

skutkach religia zrobiła tak wielką karierę we wszystkich społecznościach i  epokach?
Przypatrzmy się, w jaki sposób Dawkins stara się na nie odpowiedzieć.

Problem ludzkiej podatności na religię rozważa przede wszystkim z perspektywy
Darwinowskiej, zgodnie z którą religia, skoro przetrwała, musiała (i musi nadal) być ewo-
lucyjnie przydatna. Autor rozważa tu dość ryzykowną, także w swojej opinii, teorię dobo-
ru grupowego (wspólne wierzenia rozbudzają lojalność wewnątrzgrupową, a grupy rywa-
lizują ze sobą i podlegają doborowi jako samodzielne jednostki), pozwalającą na wycią-
gnięcie wniosków, iż religia zwiększa szanse przetrwania grupy, a przez to – pośrednio – i
jednostki. Następnie zaś stawia hipotezę, że religia mogła być „produktem ubocznym”
ewolucji, mogła sprzyjać jakiejś innej niezbędnej do przeżycia cesze i występować wspól-
nie z nią. Według Dawkinsa wymogi takiej cechy spełniał z pewnością przekaz międzypo-
koleniowy, dający się w dużym uproszczeniu sprowadzić do formuły:  dzieci, aby przeżyć,
muszą być posłuszne rodzicom i wypełniać ich polecenia. Pośród innych,  ważnych dla
przetrwania gatunku informacji, znalazły się także te religijne8. A kiedy już się znalazły…
to  Dawkins nie ma wątpliwości, w jaki sposób mogły się rozprzestrzeniać dalej. Podobnie
   5 Ciekawym jest rozdział, gdzie Dawkins tłumaczy ewolucyjne pochodzenie niektórych decyzji moralnych – choć pozosta-
je to w rażącej niekonsekwencji z rzekomą „niemoralnością” samej religii (jako również przydatnej ewolucyjnie).
   6 W nawiązaniu do tytułu filmu dokumentalnego jego autorstwa, opowiadającego o religii, a noszącego tytuł Root of all
evil?, przy czym to producent nalegał na aż tak ostre sformułowanie tytułu, Dawkins zaś od siebie dodał znak zapytania.
   7 Dawkins szczególnie mocno atakuje konkretnych, zwłaszcza osobowych bogów, i robi to – rzecz charakterystyczna dla
niego – z pozycji czysto racjonalnych. Ma to w zamierzeniu wydźwięk wręcz satyryczny – starochrześcijańskiego Boga na
przykład nazywa krwiożerczym, „maniakalnym zazdrośnikiem”, „mizoginem” i „homofobem”, zdając się zapominać o
tym, że religia danej społeczności jest zawsze w dużej mierze zwierciadłem określonej kultury, w określonym momencie
dziejowym. Dziwi, z drugiej strony, fakt postrzegania przez autora religii jako jedynej przyczyny konfliktów – np. na osi
świat Zachodu – świat islamu (o ile już postawienie sprawy w kategoriach konfliktu nie jest nadinterpretacją).
   8 Nie wiedzieć czemu, jeżeli sama nie byłaby korzystna z punktu widzenia ewolucji? Dawkins pisze o „psychologicznej
skłonności do religii”, która obejmuje m. in. takie mechanizmy, jak antropomorfizacje i przypisywanie intencji elementom
świata nieożywionego, potrzeba opieki, chęć wiary w element, który przeżyje rozpad materialnego ciała etc.
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jak inne idee – za sprawą presji memetycznej, której nasz gatunek podlega równie silnie,
jak presji genetycznej. Systemy religijne to swoiste mempleksy, złożone z memów. Naj-
lepsze spośród nich to te najskuteczniejsze, które mają najwyższą zdolność przetrwania w
puli memowej lub niezależnie od niej. Wiara w przetrwanie własnej śmierci, wiara w Boga
jako cnota itd. to tylko nieliczne, wymieniane tu przez autora9.

Na tym właśnie polega powstawanie i rozprzestrzenianie się religii: nie są one pro-
jektem jednostek ani wspólnot, ale wyewoluowały jako zbiory memów, które znalazły się
w sprzyjającym sobie środowisku.

W ramach zaproponowanego przez autora modelu brzmi to wszystko bardzo spój-
nie, ale, starając się uwiagorygodnić swe teorie, Dawkins zdaje się ignorować całe połacie
ludzkiej wiedzy, która być może lepiej i pełniej rozważa fenomen religii, i nawet (co za-
skakujące) rzetelniej uwzględnia perspektywę darwinowską?

Jak wiadomo bowiem, jedną z podstawowych funkcji religii jest tworzenie wspól-
noty. Samo słowo religio oznacza przecież „łączę, tworzę więź”. W języku nauk społecz-
nych tę prawdę o funkcji religii najdobitniej wyraził chyba Emil Durkheim, utożsamiając
w swych pracach sacrum ze społecznością, z tym, co zbiorowe10. Pod kątem teorii ewolu-
cji, religia byłaby wobec tego niezbędna ewolucyjnie, bowiem współdziałanie w obrębie
grupy gwarantuje przeżycie. Konsekwencją tego niezwykle silnie spajającego aspektu re-
ligii oraz innych czynników jest dobrze zintegrowana wspólnota. Jednak ludzkie społecz-
ności określają się wobec Innego – stąd tak dobrze znane i opisane w antropologii zjawi-
ska, jak relacja swój–obcy czy uznanie wzorców własnej kultury za normatywne i powszech-
nie obowiązujące. Natomiast Dawkins dokonuje tu znaczącego przesunięcia; to, co zda-
niem antropologów, jest negatywnym częstokroć skutkiem integracji grupy i jej stosunku
do Innego11, przypisuje religii, która „sama w sobie” ma być generatorem rozmaitych
destrukcyjnych rozróżnień (np. prawowierny–heretyk), podczas gdy takie opozycje są
praktycznie zawsze elementem szerszego niż wyłącznie religijny systemu. Dawkins zdaje
się mieć również „pretensje” do bóstw, zwłaszcza osobowych, antropomorfizowanych –
przede wszystkim do starotestamentowego Jahwe (homofoba, mizogina, okrutnika etc.),
zapominając, że w określonym momencie dziejowym bóstwa są także figurą człowieka,
zwierciadłem kultury. Spełniają określone funkcje w skomplikowanej mozaice kulturo-
wej, niebagatelną funkcję spoiwa, budulca tożsamości zbiorowej (stąd niektóre cechy bóstw,
które na pierwszy rzut oka mogą wydać się szokujące).

„SACRUM NAUKI”
Mimo że Dawkins nie rozwija zbytnio koncepcji religii jako doskonałego spoiwa

społecznego, ani nie wyciąga zeń wniosków, podświadomie zdaje się ją respektować. Wnio-
skować o tym można na podstawie programu, jaki postuluje – nauka i swoiście pojęty
racjonalizm mają stać się… nową religią. W swej krytyce religii uderza przede wszystkim
w bogów antropomorfizowanych, w religię instytucjonalną, nie ma zaś nic przeciwko swo-

   9 Wyliczenie, jakie w ramach uszczegółowienia przykładowo podaje Dawkins, jest dosyć sarkastyczne w swej wymowie:
„Heretyków należy zabijać”, „Istnieją pewne kategorie zjawisk i pojęć, które z definicji są niezrozumiałe, np. Trójca Świę-
ta”, „Jeśli umrzesz śmiercią męczeńską, trafisz do wyjątkowo pięknej części raju, gdzie do swej dyspozycji będziesz miał
siedemdziesiąt dwie dziewice” (s. 275 – 276). Wyrywanie takich elementów („memów”) z kontekstu wydaje się być mało
przekonujące, choć z pewnością jest efektowne.
   10 Zob. E. Durkheim: Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Przeł. A. Zadrożyńska, PWN,
Warszawa 1990.
   11 Często pełnego stereotypów, uprzedzeń; obcy to często nie-człowiek, jest wybrakowany, a nawet zbrodniczy – stawiany
w opozycji do swojego, swojskiego. Te mechanizmy skutecznie obnaża współczesna antropologia.
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istemu odczuciu religijnemu i pojmowaniu boga na sposób spinozjański (deus sive natu-
ra, bóg to natura). Próbuje też zbudować specyficzny etos ateisty. Powinieneś szczycić się
tym, że jako ateista kroczysz przez świat z podniesionym czołem, śmiało kierując wzrok ku
najdalszym horyzontom (s. 13) – pisze, dowodząc, iż „duma ateisty” ma towarzyszyć wy-
znawcom racjonalizmu i być kolejną podstawą ich zjednoczenia w grupę12.

Konwersje, duma z bycia ateistą, projekt panteistycznie rozumianych przeżyć re-
ligijnych (co autor określa jako sacrum nauki) – oto, co proponuje Dawkins, i jest to bez
wątpienia projekt nowej religii13, która ma stać się znaczącą siłą społeczną, a nawet poli-
tyczną. Czy jego przeprowadzenie się uda? Czy taka tendencja zwycięży w ponowocze-
snym społeczeństwie, czy też może czeka nas raczej nowe odrodzenie religijności, rozu-
mianej w bardziej tradycyjnym sensie? Czas pokaże.

Humanistę (bo biologa być może nie?) razi w tym projekcie nie tyle uproszczona
wizja boga, co wizja człowieka – z władzami poznawczymi ograniczonymi do zmysłów i
ratio, bez miejsca na tragizm i towarzyszące kondycji ludzkiej rozdarcie; jej naznaczenie
brakiem, które tak trafnie i od wieków diagnozuje religia i sztuka.

Powinniście się cieszyć, że w ogóle żyjecie, prawdopodobieństwo było małe –  pod-
sumowuje nasze rozterki egzystencjalne Dawkins, nie biorąc pod uwagę także innego,
bardzo ważnego aspektu religii – zaspokajania przez nią elementarnej potrzeby czło-
wieka – potrzeby sensu. Uczestnik rytuału, zwłaszcza religijnego, wie, że jego działa-
nia mają znaczenie zarówno lokalne (dla niego, jego wspólnoty), jak i kosmiczne –
uczestniczy w nadawaniu światu ładu, który dzięki rytuałowi nie pogrąża się w chaosie.
Jako takie jego działania mają zarówno swój sens czysto indywidualny, jak i globalny;
makro- i mikrokosmiczny.

Zauważmy, że wbrew pozorom antyortodoksyjności, książka Dawkinsa rów-
nież pretenduje do porządkowania świata (np. opozycja ateista – teista, teoria darwi-
nizmu kosmicznego14), proponuje inny niż powszechnie praktykowany i tradycyjnie
uznawany, ale jednak równie ortodoksyjny światopogląd. Na pewno warto zastano-
wić się, czy jest on satysfakcjonujący, czy rzeczywiście jest „skończenie słuszny” i
odpowiadający naszym czasom.

Bóg urojony jest pozycją paradoksalną, wywołującą gorące dyskusje, napisaną z
niezwykłą swadą i inteligencją. Z pewnością należy jej się przyjrzeć jako świadectwu
ciekawego zwrotu myślowego, także w dziedzinach uważanych tradycyjnie za domenę
humanistyki. To jednak, jakie czytelnik (w tym i humanista) wyciągnie z niej wnioski dla
siebie, pozostaje na pewno sprawą jego… światopoglądu.

   12 Tak jak to już ma miejsce w Ameryce, gdzie ateiści zwierają szeregi i konsolidują się w ruch polityczny. „Marzy mi się,
abyśmy mogli być tak samo wpływowi jak organizacje religijnych Żydów” – powiedział Dawkins na konferencji różnych
stowarzyszeń ateistów amerykańskich we wrześniu br. Por. Dziennik Europa, 4.10.2007., http://www.dziennik.pl/swiat/
article55499/Amerykanscy_ateisci_zwieraja_szeregi. html, 24.11.2007, g. 12.
   13 Dawkins tak naprawdę pisze także o „męczennikach” ateizmu (por. ostre ataki na np. Alberta Einsteina oraz przewija-
jące się przez całą książkę dowody dyskryminowania ludzi o przekonaniach ateistycznych przez fanatycznie religijnych).
   14 Dawkins powołuje się tutaj na myśl Lee Smolina o konkurujących ze sobą wszechświatach, s. 207 – 209.





MARIUSZ JAZOWSKI

NAKRĘCANIE BUDZIKA,
CZYLI SŁÓW KILKA O SŁODKICH SNACH DANIELA C. DENNETTA

W snach wszystko jest możliwe. Z taką samą wiarygodnością możemy w nich być
słoniem, lalką, szklanką wody... jak papieżem czy własną matką. Lewitujemy, ratujemy
świat, spotykamy osoby z różnych miejsc i czasów, ale nie mamy wpływu na role, w któ-
rych zostajemy obsadzeni. Nie mamy świadomości, że gdzie indziej jest prawdziwe życie.

Istnieją sny świadome, które sami możemy w jakimś stopniu reżyserować, kontro-
lując bieg zdarzeń i ilość informacji przedostających się do nich ze stanu jawy.1 Świat
takich snów jest – podobno – niezwykle realny, a ich rzeczywistość nawet bardziej rzeczy-
wista…. W tym przypadku jednak, zdając sobie przecież sprawę z nierealności świata snu,
będąc w nim – jesteśmy jego panami! Czy mając zdolność takiego wpływania na sen w
ogóle chcielibyśmy się budzić? Może lepiej żyć świadomym snem? Chociażby dlatego, że
nie ograniczają nas w nim prawa logiki, czy fizyki. Nie śniąc nie możemy ich ignorować.
Zarówno w życiu codziennym, jak i w nauce.
          Nie wiem, jak (i o czym) śnią naukowcy i filozofowie. Odnoszę jednak wrażenie, że
Daniel C. Dennett, autor książki Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki
o świadomości uważa, że czasem śnią również na jawie, trzymając się z uporem rozma-
itych iluzorycznych (niesprawdzalnych empirycznie) założeń. Tytuł omawianej tu pracy
jest tego założenia metaforycznym podkreśleniem.
          Dennett jest amerykańskim profesorem filozofii, wykładowcą w Tufts University.
Zajmuje się filozofią umysłu i filozofią nauki (zwłaszcza biologii). Budowana przez niego
od lat teoria umysłu to koncepcja złożona, łącząca w sobie rozważania na wielu płaszczy-
znach: od teorii ewolucji przez nauki o poznaniu (kognitywizm) po problemy sztucznej
inteligencji i metodologię badań przyrodoznawczych. Jest także, dodajmy, ulubionym fi-
lozofem memetyków, których koncepcje nie tylko wspiera, ale i propaguje.
        W proponowanej polskiemu czytelnikowi przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka książ-
ce nie odnajdziemy jednak pełnej prezentacji poglądów tego nowatorskiego i inspirujące-
go filozofa „trzeciej kultury”. Mało tu Dennetta znanego z Darwin’s Dangerous Idea,
wnikliwego i subtelnego filozofa ewolucjonizmu, mało memetyka i metodologa filozo-
ficznej postmoderny, tak wyrazistego i przekonującego jeszcze w Tajemnicach umysłu -
dużo polemisty, krytyka i sarkastycznego dyskutanta, uczestnika typowych akademickich
dyskusji „z kluczem”, gdzie przycinki i wycieczki pojmują do końca jedynie  ludzie z bran-
ży. I trzeba powiedzieć: trudno. Swoje istotne teorie przedstawił już Dennett we wcze-
śniejszych publikacjach. W Słodkich snach pojawiają się tylko ich fragmenty, czasem led-
wie zasygnalizowane, markowane, presuponowane; to zaledwie zbiór wykładów i wystą-
pień konferencyjnych, w których filozof polemizuje z poglądami innych naturalistów bądź

   1 W takim śnie wiedzy możemy realizować wszystkie swoje pragnienia, jednak dostęp do takich doznań wymaga wielolet-
nich ćwiczeń, przekraczania kolejnych stopni wtajemniczenia. Zob. C. Castaneda: Sztuka śnienia. Przeł. M. i P. Herma-
nowscy. Poznań 2003; K. Harary, P. Weintraub: Panować nad snem - jak nauczyć się śnić świadomie. Bydgoszcz 1994;
A. Bytof: Oneironautyka: Sztuka Świadomego Snu. Warszawa 1996.
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reinterpretuje, błędne jego zdaniem, eksperymenty myślowe współczesnej nauki. Czy warto
tej krytyce przyglądać się bliżej? Czytać Słodkie sny, poszukując nowej wiedzy tam, gdzie
– w zasadzie, z założenia – nie o nią chodzi?

Nieobecność większości prac Dennetta na naszym rynku wydawniczym (poniekąd
wbrew ogólnie akceptowanemu postulatowi interdyscyplinarnej dyskusji i idei zbliżania
paradygmatów, tak gorąco propagowanej przez zwolenników „trzeciej kultury”2, której
Dennett jest jednym z czołowych przedstawicieli), sprawia, że Słodkie sny to jednak dziw-
na pozycja3; niby popularnonaukowa ale jakby właśnie… dla wtajemniczonych4, niby  nie-
zobowiązująca, a przecież już jakiejś wiedzy o ponowoczesnej metodologii wymagająca.
W zasadzie wcale nie „słodka” i chyba w tym jeden z jej atutów, zwłaszcza, gdy przyglądać
się jej z punktu widzenia współczesnych dokonań myśli ewolucjonistycznej zatrzymanej
przez chwilę na skrzyżowaniu biologii i humanistyki – w newralgicznym punkcie ścierają-
cych się frontów walki o rząd dusz nad tzw. naturą ludzką.
          W Słodkich snach mamy zatem Dennetta – filozofa, obsadzającego siebie w starej,
zaproponowanej już przez Locke’a roli myśliciela, oczyszczającego  grunt i usuwającego
gruz zawalający drogę ku wiedzy: [chcę się skupić na kwestiach filozoficznych, które w tej
dziedzinie niepotrzebnie zatruwają atmosferę, mącą w głowie i dekoncentrują zarówno filozo-
fów, jak i niefilozofów5 – pisze przecież]. Mamy krytyka naukowych postaw, zgryźliwie pod-
kreślającego, iż: Wielu ludziom wydaje się, że świadomość jest tajemnicą, najcudowniejszą
sztuczką magiczną6, jaką można sobie wyobrazić, nieskończonym ciągiem efektów specjal-
nych, które nie sposób wyjaśnić7. Mamy wreszcie postmodernistycznego prześmiewcę nadę-
tej bez miary psychologii i antropologii, szydzącego z „zombizmu” i fenomenologii, zgod-
nie z którymi świadomość częstokroć otacza się uwielbieniem jako tajemnicę wymykającą się
nauce, niedostępną z zewnątrz, choć znaną w pełni każdemu z nas od wewnątrz8. Mamy zwo-
lennika obiektywizmu w nauce, bez reszty oddanego śledzeniu naukowych urojeń o świado-
mości. I może… powinno nam to wystarczyć?
   2 Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w swoim słynnym eseju Powstaje trzecia kultura, John Brockman obwie-
ścił ucieleśnienie postulatu Charlesa P. Snowa o przerzuceniu pomostu pomiędzy dwoma rodzajami kultur: tradycyjną
humanistyką, z naukami społecznymi włącznie (określaną angielskim słowem humanities) i światem nauk ścisłych i przy-
rodniczych (science), czyli o budowaniu czegoś na kształt interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy, którym nie przy-
znawano dotychczas prawa do wspólnej płaszczyzny badań empirycznych i refleksji. Zob. Trzecia kultura. Praca zbiorowa
pod red. J. Brockmana. Warszawa 1996.
   3 Widocznie zauważył ten problem Wydawca dołączając słowo wstępne pióra Marcina Miłkowskiego, które osadza treść
książki w szerszym spektrum poglądów Daniela C. Dennetta. Zob. Daniel C. Dennett: Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody
na drodze do nauki o świadomości. Przeł. i słowem wstępnym opatrzył M. Miłkowski. Warszawa 2007, s. 7-30 (wszystkie
cytaty pochodzą z tego wydania).
   4 Do tej pory dysponujemy właściwie tylko jedną książką D.C. Dennetta przetłumaczoną na język polski. Wydana w 1996
roku Natura umysłów to przedstawienie poglądów z zakresu ewolucyjnego spojrzenia na rozwój umysłu. Jest to fragment
większej pracy tego filozofa zatytułowanej Darwin’s Dangerous Idea. Zob. D.C. Dennett: Natura umysłów. Przeł. W. Turo-
polski. Warszawa 1996.
   5 We Wstępie do książki przywołuje fragment Listu do czytelnika, zamieszczonego na początku Rozważań dotyczących
rozumu ludzkiego z 1690 roku.
   6 Przyrównując świadomość do magii cyrkowej Dennett po raz kolejny zwraca uwagę na tendencje do uznawania świado-
mości za bardziej niesamowitą niż jest w rzeczywistości. Opisuje indyjską sztuczkę z liną. Rozkładając ją na części składo-
we próbuje dociec czy istnieje coś takiego jak „prawdziwa sztuczka magiczna”. Przywołuje także inne pozorne tajemnice
świadomości, np. deja vu i naukowe wyjaśnienie tego zjawiska zaproponowane przez P. Jeneta, efekt „wypełniania” w
przeżyciach wizualnych (obserwacja obrazu Widok Drezna Bellotta) czy wreszcie sztuczkę karcianą: „dobrze nastrojona
talia kart”. Poszukiwaczom owej niesamowitości świadomości zarzuca łatwowierność, a nawet chęć bycia oszukanym, na-
branym i zadziwionym, ibidem, s. 97-116.
   7 Ibidem, s. 97.
   8 Ibidem, s. 61.
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           Potraktujmy to pytanie jako punkt wyjścia w spojrzeniu na problemy, które, zda-
niem Dennetta, kierują naukę o świadomości na ślepe tory – w kierunku słodkich snów.
To ważne, aby tor ślepy rozpoznać i w miarę wcześnie zwekslować poznanie ku właściwej
stacji.  Przy okazji może uda nam się sprawdzić,  czy aby sam „maszynista” nie śni, a my
nie śnimy razem z nim, licząc bardziej na trwanie pięknego snu niż  na skuteczne poznaw-
czo rozbudzenie?

SNY, KTÓRYCH DENNETT NIE ŚNI, CZYLI POSTACI Z KARTEZJAŃSKIEGO TEATRU
Postulowany stan „Dennettowskiej jawy” to prawda o tym, że świadomość jest zja-

wiskiem fizycznym, biologicznym, funkcjonującym wprawdzie w bardziej skomplikowany
sposób niż podejrzewamy, ale nie posiadającym znamion cudowności czy  tajemniczości.
Dennett widzi ją jako konstrukcję złożoną z miliardów bezmyślnych robotów – fizycznych
komórek, które ani nie wiedzą, ani nie interesują się tym, kim jesteśmy i według biolo-
gicznie zakodowanego planu łączą się w sprawnie działający układ. Odrzuca zatem zde-
cydowanie  kartezjański dualizm, uznając go za błędny. W omawianej pracy w ogóle nie
dyskutuje z poglądami dualistów. Podkreśla za to, że wielu filozofów umysłu w swoich
rozważaniach nie może wyzwolić się od wizji kartezjańskiego teatru – przekonania, że w
umyśle istnieje wyobrażona scena, gdzie zbiegają się wszystkie informacje i na ich podsta-
wie są tam podejmowane końcowe decyzje9. Temu złudzeniu, jego zdaniem, dają się uwieść
nawet ci, którzy otwarcie deklarują, że nie istnieje szczególny obszar odpowiadający kar-
tezjańskiemu niematerialnemu umysłowi w owym teatrze świadomości10. A zatem, wydo-
bywać te iluzje na powierzchnię i ukazywać, czym warto je zastąpić, to dzisiaj najważniej-
sze zadane filozofii, bo dla Dennetta świadomość nie jest nieuchwytnym „czymś więcej”,
które istnieje ponad biologicznym zorganizowaniem ludzkiego mózgu. Świadomość to
jednak nie tylko Leibnizowski wielki młyn11, urządzenie, wewnątrz którego możemy zna-
leźć wyłącznie skomplikowaną maszynerię, „części, które popychają się wzajemnie”, co
ma dowodzić, że mechanistyczno-naturalistyczne podejście do umysłu pomija jakiś waż-
ny element układanki, jest zbyt redukcjonistyczne; że świadomość jest jednak nadal jakąś
tajemnicą12, której nie można pojąć, zbadać, zrozumieć.

Co zatem pomija? – pyta Dennett i zbiera propozycje różnych filozofów i naukow-
ców. Raz miałaby to być jakaś rewolucyjna zasada fizyki, innym razem qualia, uczucia,
emocje, czy poczucie „jak to jest być kimś lub czymś”, albo wreszcie ontologiczna subiek-
tywność świadomości. Według Dennetta zarzuty te nie mają racjonalnego wytłumacze-
nia, są tylko szeroko rozpowszechnionymi mylnymi intuicjami13. W tej kategorii przedsta-
wia problemy już dobrze znane filozofii umysłu, które podnosił w swojej pracy Conscio-
usness Explained, wydanej w 1991 roku i komentując Słodkie sny należałoby właściwie do
niej ciągle odsyłać.

Spróbujmy jednak krótko je naszkicować.
Pierwsza mylna intuicja uwidacznia się wyraźnie przy filozoficznych interpretacjach

zombi, którego zachowanie jest nie do odróżnienia od zachowania normalnej istoty ludz-
kiej, chociaż całkowicie brakuje mu świadomości. Od dawna stosowano to założenie w
   9 Ibidem, s. 108.
   10 Karezjusz uważał, że dusza człowieka zlokalizowana jest w szyszynce mózgowej i tam następuje przekształcenie bodź-
ców odbieranych przez zmysły na świadome doświadczenie umysłu. Zob. R. Descartes: Namiętności duszy. Przeł. L. Chmaj.
Warszawa 1986.
   11 Ibidem, s. 39-40.
   12 Stąd naukowców, którzy opowiadają się za takim poglądem określa (przywołując termin zaproponowany przez Owena
Flanagana) misterianami (od ang. mystery – tajemnica), ibidem, s. 43.
   13 Ibidem, s. 48.



wielu eksperymentach myślowych, próbując wskazać, że istnieje realna różnica między
osobą świadomą a doskonałym zombi14. Na czym miałaby ona polegać? Autor polemizu-
je głównie z poglądami dwóch filozofów: Thomasa Nagela i jego „narzucającą się pojmo-
walnością zombi”15, oraz Davida Chamlersa, którego ogarnia „przeczucie sensowności
zombi”16. Zaliczając ich ironicznie do wyznawców zombizmu, stwierdza że w nauce nie
można postulować istnienia różnic, które są nieweryfikowalne empirycznie.

W tym duchu rozprawia się z kolejną pompą mylnych intuicji (jak określa eks-
perymenty myślowe oparte na błędnych przesłankach), jaką – jego zdaniem – jest
opowieść o Marii, genialnej fizyczce, zaproponowana w 1982 roku przez Franka Jack-
sona. Maria bada świat z czarnobiałego pokoju za pośrednictwem czarno-białego
monitora telewizyjnego. Specjalizuje się w neurofizjologii widzenia i wie wszystko o
kolorach, czego może dowiedzieć się z nauk fizycznych. Dla ukazania błędnych zało-
żeń tego eksperymentu Dennett proponuje rozważyć różne jego warianty (w tym sy-
tuację, w której Marii pokazano niebieskiego banana, sprawdzając, czy będzie w sta-
nie, poprzez wychwycenie nieokreślonych jakości wewnętrznych własnego postrzega-
nia, zdemaskować przekłamanie naturalnej barwy tego owocu), a w końcowej części
rozważań zamienia ją w Robomarię (robota uruchomionego bez widzenia barw). Na
tak przedstawionym modelu pokazuje, że Maria, która zna wszystkie fakty fizyczne,
widząc czerwony kolor nie dowie się o nim niczego nowego17 (czytelne nawiązanie do
szeroko pojętego fizykalizmu).

Stworzenie Robomarii ukazuje nam ważny element naukowego podejścia Dennet-
ta do teorii świadomości. Jest on wielkim entuzjastą obliczeniowego modelu umysłu (w
ogóle stosowania modeli obliczeniowych w nauce)18.W tych poglądach Dennetta zbiegają
się główne tezy komputacjonizmu (teoria sztucznej inteligencji),  funkcjonalizmu (rzeczy
należy oceniać na podstawie tego, co robią, a nie tego, z czego są zrobione) jak i minima-
lizmu (liczy się mniej niż mogłoby się wydawać)19. Wyjaśniono w ramach koncepcji me-
chanistycznej, tłumaczy Dennett, wiele procesów (przemiana materii, autoregeneracja,
reprodukcja), dlatego warto nie odrzucać pojęć i perspektyw, które sprawdziły się w na-
ukach przyrodniczych20. Czy umysł jest tak bardzo odmiennym przedmiotem badań, że
nie można do niego stosować narzędzi wypracowanych przez biologię?

Jest to właściwie dla Dennetta pytanie retoryczne, otwiera jednak drogę do odrzu-
cenia kolejnej mylnej intuicji, kryjącej się za problemem qualiów, czyli „własności we-
wnętrznych” naszych własnych przeżyć; nieuchwytnych dla obiektywnego badania feno-
menologicznych jakości doświadczenia (np. qualia kolorów). Dennett przywołuje szereg
przykładów ukazujących problemy z pamięcią i zauważaniem zmian, wskazując na sprzecz-
ne definiowanie qualiów21. Pozwala mu to na wyartykułowanie wniosku, że istniejący de-
   14 Ibidem, s. 49.
   15 Ibidem, s. 50.
   16 Ibidem.
   17 Ibidem, s. 145-174.
   18 Skonstruowanie komputerów potwierdziło, że istnieją ślepe, bezmyślne mechanizmy, działające zgodnie z zasadami
fizycznymi, które posiadają kompetencje przypisywane dotychczas tylko umysłom. Dlatego, zdaniem Dennetta, skoro
potrafimy przejrzyście wyjaśnić zdolności komputerów, to możemy zakładać, że w równie przejrzysty sposób uzyskamy
wyjaśnienie dowolnego zjawiska umysłowego, jeśli tylko uda nam się skonstruować jego model. W taki sposób będziemy
zdolni wyjaśnić działanie umysłu, kiedy tylko skonstruujemy model sztucznej inteligencji.
   19 Ibidem, s. 53.
   20 Ibidem, s. 41.
   21 Opisywane przez Dennetta przykłady: ślepota na zmiany (badane osoby miały wykryć zmiany na wyświetlanych po
sobie, na krótką chwilę, niemal bliźniaczych fotografiach, s. 123-124); przypadek choroby zwanej prozopagnozją (chorzy

86         TEKSTY z ULICY nr 11 Zeszyt memetyczny



finicyjny „filozoficzny miszmasz” wokół qualiów czyni to pojęcie całkowicie nieprzydat-
nym dla filozofii umysłu22.

W pewnym miejscu swojego wywodu podsumowuje: Filozofowie mają wybór: mogą
bawić się pojęciami potocznymi (filozofia języka potocznego przetrwała jako coś w rodzaju
apriorystycznej antropologii), albo wziąć poważnie twierdzenie głoszące, że niektóre pojęcia
potoczne wytwarzają złudzenia23.

Stojąc na takim stanowisku Dennett musi zaproponować swoją drogę zbliżenia się
do naukowej prawdy. I proponuje.

DENNETTA SNY ŚWIADOME, CZY BUDZIK HETEROFENOMENOLOGICZNY?
Wielu współczesnych naukowców, w zgodzie z potoczną opinią, twierdzi, że na-

ukowa teoria świadomości jest niemożliwa, ponieważ świadomość jest zupełnie prywatna
i niedostępna osobom z zewnątrz oraz – przynajmniej częściowo – niekomunikowalna i
nie można jej badać naukowo24.
          Dennett próbuje rozwiać tę iluzję proponując eksperyment myślowy, w ramach któ-
rego stawia pytanie: czy istnieje coś, co o świadomości wiemy my, a nie mogą się o tym
dowiedzieć uczeni z Marsa25? Pozwala mu to na zaakcentowanie następującego stanowi-
ska: Trzecioosobowe metody nauk przyrodniczych wystarczają do badania świadomości w
równie dogłębny sposób, jak wszelkich innych zjawisk w przyrodzie, i nie pozostawiają na
boku niczego istotnego.
          Proponuje zatem metodę badawczą, która odcina się od arbitralnych rozstrzygnięć
nauki pierwszosobowej na rzecz badania przeżyć innych ludzi poprzez podawane przez
nich opisy tych przeżyć. Określa ją nazwą heterofenomenologii26.
          W Słodkich snach znajdziemy nie tyle szczegółowy opis tej metody (którą Dennett
uściślał i rozwijał jako przyczynek do prawdziwej teorii naukowej w swoich wcześniej-
szych pracach), co przykłady jej zastosowania przy demaskowaniu konkretnych – sygnali-
zowanych już wyżej – pozornych problemów wplecionych w filozoficzne rozważania (w
tym poglądów swojego ulubionego polemisty Davida Chalmersa, który sam w jednym z
podrozdziałów staje się podmiotem heterofenomenologicznym27).

widzą normalnie, ale nie rozpoznają twarzy, s. 132-133); przypadek urojenia Capgrasa (chorzy nagle zaczynaja sądzić, że
ich bliscy – małżonek, kochanka, rodzic – zostali potajemnie zastąpieni przez sobowtóra-oszusta, s. 133-135).
   22 Ibidem, s. 172.
   23 Gdy myślimy o zjawiskach świadomości i zastanawiamy się w jaki sposób powstają w mózgu, wcale nie tak rzadko posługu-
jemy się pełnym przesady słownictwem i  mówimy o „magii”. Umysł robi nam sztuczki. Wytwarzanie świadomości przez mózg
jest całkiem podobne do magii. Ci, którzy np. twierdzą, że świadomość jest definitywnie tajemnicza, lubią pławić się w zdumie-
wającej niewytłumaczalności efektów znanych jako fenomenologia świadomości. A gdy jeden z takich efektów zostanie wyja-
śniony, daje się niekiedy zauważyć rozczarowanie, ten sam opór: wyjaśnić efekt to go umniejszyć, ibidem, s. 102.
   24 Ibidem, s. 63 i następne.
   25 W założeniu posiadają oni organy zmysłowe pozwalające im na pozyskiwanie informacji na temat świata fizycznego, co
najmniej w takim stopniu jak ludziom, mogą posługiwać się zaawansowaną technicznie aparaturą (mikroskopy, teleskopy
etc.) a wśród zjawisk, które mogą obserwować znajdują się wszelkie nasze publiczne reprezentacje świadomości.
   26 Tak określa szerszej nową metodę: [jest to] neutralna ścieżka, prowadząca od obiektywnej nauki fizycznej, wymagającej
trzecioosobowego punktu widzenia, do metody opisu fenomenologicznego, która może (w zasadzie) oddać sprawiedliwość
najbardziej prywatnym i niewysławialnym subiektywnym przeżyciom, nie porzucając jednak metodologicznych zasad nauki,
ibidem, s. 72-73.
    Zarysowując kolejne etapy badawczego postępowania heterofenomenologa postuluje: wyjść w badaniach od zarejestro-
wanych surowych danych dotyczących fizycznych procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz badanych przez nas osób
(wszelkie zdarzenia chemiczne, elektryczne, hormonalne, akustyczne etc.); dalej – wyodrębnić jeden strumień danych, które
uznajemy za sygnały komunikacyjne, z nich tworzymy protokoły poddawane interpretacji jako akty mowy, a te z kolei
dalej, jako (pozorne) wyrazy przekonań, ibidem, s. 73.
   27 Ibidem, s. 84-86.
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Dennett podejmuje próbę zarysowania przestrzeni roboczej w dyskusjach o
teorii świadomości. Wskazuje na uwikłania naukowców w tezy filozoficzne, zwłasz-
cza poprzez wprowadzone rozróżnienia łatwego i trudnego problemu świadomo-
ści28. Przywołuje swoją teorię – model wielokrotnych szkiców, proponując dla niej
inną – jego zdaniem –  lepszą przewodnią metaforę: sławę w mózgu lub rozgłos mó-
zgowy29, kończąc w innym miejscu pracy na określeniu jej jako Fantazja Ech30. Za-
kłada ona – żeby znowu użyć Dennettowskiej retoryki – demontaż widowni karte-
zjańskiego teatru. Świadomość, w tym opisie, przybiera postać wielu mniejszych
ośrodków w mózgu, z których żaden nie posiada świadomości31. Przy takim rozloko-
waniu własności podmiotu tenże… znika, zastąpiony bezmyślną maszynerią, która
nieświadomie wykonuje swoje funkcje. Czy jest to właściwy kierunek rozważań? Den-
nett odpowiada wprost: Dobra teoria świadomości powinna uczynić świadomy umysł
czymś w rodzaju opuszczonej farmy (przypomnijmy sobie młyn Leibnitza), pełnej tęt-
niącej życiem maszynerii, której nikt nie nadzoruje, nikt nie obserwuje, nikt nie podzi-
wia32. Dochodzimy zatem do kolejnej odsłony foucaultowskiej śmierci człowieka w
dyskursach naukowych? Niezupełnie.

Chociaż w wielu miejscach argumentacja Dennetta jest boleśnie logiczna (ale rów-
nież dlatego, że jest boleśnie redukcjonistyczna), to jednak – moim zdaniem – nie odrzu-
ca całkowicie istnienia podmiotu, nie zgadza się tylko na jego wszechwładzę (wszechwie-
dzę). Jeśli mamy wyjaśnić świadomy podmiot – pisze – to tak czy inaczej przejście od komó-
rek, nie mających bladego pojęcia o niczym, do układów komórek, posiadających wiedzę,
musi dokonać się bez żadnych magicznych dodatków33. Dopóki jednak podmiot będzie
tylko fałszywą pociechą, że nadal „ktoś mieszka w mózgu”, dopóty lepiej pomijać go jako
kolejną mylną iluzję. Jest w tym stanowisku sporo – że tak to ujmę – naukowej zadziorno-
ści (chociaż i odrobina pokory), którą określiłbym słowami: „dopóki ktoś nie udowodni
empirycznie, że jest inaczej, moje wyjściowe założenie badawcze będzie takie a nie inne”.

Dla porządku zapytam jednak (chociaż czytelnik nie ma już wątpliwości jaka bę-
dzie odpowiedź): co z klasyczną filozofią, czy antropologią filozoficzną?

Oczywiście, Dennett uważa je za nauki pełne nieweryfikowalnych empirycznie in-
tuicji, opartych na mylnych, zdroworozsądkowych założeniach wiedzy potocznej. Zarzu-
ca badaczom, że czerpiąc z własnych doświadczeń, traktując siebie jako badanych, nie
biorą w nawias ukrytych aksjomatów. Tak uprawianą filozofię nazywa „naiwną apriory-
styczną autoantropologią”.

Rozważania, które Dennett prowadzi w swojej książce, na pewno są filozoficzne,
ale czy jest to filozofia, którą znamy? Dennett w Słodkich snach nie proponuje niczego
nowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że dennettowska filozofia jest specyficzna i należy ją
   28 Trudnym problemem świadomości jest kwestia istnienia podmiotu w naukach o świadomości (a raczej, postulowanego
także przez Dennetta, jego nieistnienia). Łatwe problemy to, najogólniej mówiąc, wszystkie pozostałe.
   29 Tak więc świadomość to nie sława, lecz raczej znaczenie polityczne – krótko mówiąc, wpływy. Kiedy procesy konkurują o
dostęp do sterowania ciałem, ten, który ma największe wpływy, dominuje na scenie, aż zastąpi go proces o jeszcze większych
wpływach, ibidem, s. 181.
   30 W jej ramach umieszcza dwie hipotezy: pierwsza głosi, że nasza zdolność ponownego przeżywania lub ponownego rozbu-
dzania zdarzeń obdarzonych treścią jest najważniejszą cechą świadomości – ba, jest to bodaj najlepsza cecha definicyjna świa-
domości jaką kiedykolwiek uda się nam znaleźć, druga dopowiada „owa zdolność do odbijania się echem jest w dużej mierze
pochodną zwyczaju autostymulacji, którego uczymy się w kulturze ludzkiej; że joyce’owska maszyna w naszych mózgach jest
wirtualną maszyną składającą się z memów”, ibidem, s. 205 i 218.
   31 Ibidem, s. 108.
   32 Ibidem, s. 109.
   33 Ibidem, s. 189.
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rozumieć jako – co sam podkreśla – rodzaj odwrotnej inżynierii (w tym wypadku jako
metody rekonstrukcji, odtwarzania modelu umysłu).

O czym zatem śni Daniel C. Dennett?
Gdyby przyjąć metaforyczny styl prowadzonych przez niego rozważań to heterofe-

nomenologia przypominałaby sen o miotle, która pomaga oczyszczać drogę w rozwoju
nauki z gruzu błędnych interpretacji i mylnych intuicji, a jednocześnie w swoim redukcjo-
nistycznym zapędzie staje się nagle… przekonstruowaną ockhamowską brzytwą. Na plus
dla Denneta należy zapisać to, że nawet przy tak gruntownych porządkach każdy kawałek
gruzu ogląda i poddaje badaniu, zanim wykona oczyszczający ruch, czego przykłady są w
omawianej pracy wyraźnie widoczne. To czyni jego naukowy minimalizm mniej totalnym.

Nie wiem jak (i o czym) śni Dennett, ale sądzę, że nie zamierza nikogo zbawiać.
Jeżeli coś proponuje, to jednocześnie zaprasza do dyskusji, w której każdy głos jest
brany pod uwagę. Ten amerykański uczony zdaje sobie bowiem sprawę z wagi nauko-
wego sporu, jako narzędzia weryfikacji teorii naukowych. Taki model uprawiania na-
uki, która nie okopuje się twierdzeniem o własnej nieomylności, przyjmuje rozmaite
argumenty i podejmuje żmudną pracę obalania ich na drodze empirycznych badań, warto
propagować. Czy jednak nie można postawić Dennettowi zarzutu, że jest to dyskusja
zamknięta w określonym naukowym kręgu? Odnoszę wrażenie, że w omawianej pracy,
korzystając ze swojej metody badawczej, autor pewne stanowiska filozoficzne od niej
wyraźnie odcina (heterofenomenologia ma być właściwie „kontr-fenomenologią”, czy
jak wynika z nazwy – „fenomenologią nie-siebie”). Polemizuje tylko z filozofami, któ-
rzy, tak jak on sam, reprezentują stanowiska naturalistyczne, ale próbują utrzymać ilu-
zję podmiotu w nauce o świadomości.

W swoich filozoficznych rozważaniach Dennett nie ignoruje empirycznych od-
kryć płynących z obszaru nauk przyrodniczych, co więcej – stara się je odpowiednio
wykorzystać w podejmowanych przez siebie próbach naturalizacji filozoficznej koncep-
cji człowieczeństwa. Z założenia jest to więc stanowisko redukcjonistyczne, trudno jed-
nak nie zgodzić się z ogólnym postulatem większej otwartości nauk humanistycznych
na zdobycze nauk ścisłych, oraz oparcia humanistycznej refleksji na danych sprawdzal-
nych empirycznie. W swoich korzeniach myśl filozoficzna Dennetta wychodzi z tradycji
zachodnioeuropejskiej humanistyki („ludzie są zwierzętami, ale i kimś więcej”); co jed-
nak ważne, została przez tego myśliciela umiejętnie przefiltrowana przez… amerykań-
ski pragmatyzm34. Z tej strony to ważny i ciekawy głos w dyskusji.

34 Doprawdy kusi, żeby wskazane przez Dennetta filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości zinterpreto-
wać w oparciu o memetykę; ba! żeby zinterpretować tak jego teorię świadomości w relacji do przedstawionych problemów.
Zapytać o ich długowieczność, mechanizmy rozprzestrzeniania (usnakcjonowane groźbą, jeśli już nie tyle pozbawienia
duszy, to chociażby unicestwienia podmiotu). Podbudowa filozoficzna, jaką memetyka zawdzięcza w dużej mierze teoriom
Dennetta, zachęca do takich rozważań, chociaż sam Autor jest gotów się z nich wycofać, jeśli tylko zostaną obalone np.
odkryciem działania systemów echa w mózgach zwierząt innych niż ludzi. Zob. ibidem, s.
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zmami przekazu informacji – wpływem społecznym, ewolucją języka, rolą informacji i
samoorganizacji w ekonomii, a także związkami ewolucji biologicznej i kulturowej.

    Peter W. Culicover – profesor, z wykształcenia matematyk (B.A) i lingwista (Ph.D).
Doktoryzował się w 1971 r. w Massachusetts Institute of Technology. Od 1987 profesor w
Department of Linguistics, Ohio State University.
      Przede wszystkim interesuje się teoriami gramatyki, jej nabywaniem (acquisition), wy-
uczalnością (learnability), reprezentacją języka w umyśle i mózgu, architekturą umiejęt-
ności językowych. W szczególności zajmują go konsekwencje reprezentacji różnych aspek-
tów wiedzy lingwistycznej jako systemu dynamicznego, co stało się powodem jego długo-
letniej, owocnej  współpracy z zespołem prof. Andrzeja Nowaka. Przez wiele lat był dzie-
kanem wydziału lingwistyki i dyrektorem Center for Cognitive Science w Ohio State Uni-
versity. Wykłada też gościnnie na Michigan State University, University of Groningen i
Universität Tübingen.

     Mariusz Jazowski  – absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, specjalizacja: teoria i historia kultury. Zainteresowany hybrydami tożsamości w
analizie zjawisk kulturowych (pryzmat relacji: pierwotność  – wtórność, oryginał  – kopia)
oraz poszukiwaniem metodologii badania zjawisk meta-fizycznych. Umiarkowany zwo-
lennik ewolucjonizmu i „niezrzeszony” badacz różnych fenomenów kulturowych

     Tomasz Kozłowski – socjolog, doktorant w Zakładzie Badań Kultury Instytutu
Socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne obszary jego zainte-
resowań to socjobiologia, psychologia ewolucyjna oraz socjoantropologia rozrywki. Ak-
tualnie zajmuje się wpływem konstrukcji umysłowej na tworzenie i postrzeganie treści
humorystycznych, ewolucyjnymi podstawami zachowań ludycznych oraz ich rolą w życiu
społecznym człowieka.

    Michał Noszczyk – doktor, literaturoznawca, etatowo nie związany z żadną insty-
tucją naukową czy akademicką; wydawca, zainteresowany krytyką kultury i refleksją hu-
manistyczną w jej różnych odmianach.

    Andrzej Nowak – profesor, psycholog, absolwent i wieloletni pracownik Wydzia-
łu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat także Associate Professor
w Department of Psychology Florida Atlantic University w Boca Raton. W Szkole Wy-
ższej Psychologii Społecznej pracuje od początku jej istnienia.



      Specjalizuje się w łączeniu informatyki i nauk społecznych. Jest światowej sławy eks-
pertem w dziedzinie komputerowego modelowania procesów psychicznych i społecznych,
autorem i współautorem wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach psy-
chologicznych, a także prac z zakresu fizyki. Od roku 1992 jest kierownikiem Ośrodka
Badania Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, a od roku 2000 dyrektorem Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komu-
nikacji w SWPS i kierownikiem Katedry Badań Układów Złożonych, a także Internatio-
nal Center for Complexity and Conflict (ICCC).

      Antonina Szybowska – doktor, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury In-
stytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Jako absolwentka muzykologii PAM w
Krakowie interesuje się szeroko pojętą kulturą muzyczną, a także semiotyką zachowań
pozawerbalnych w różnych formach kultu religijnego.

     Paweł Wąsowicz – biolog, doktorant w Katedrze Botaniki Systematycznej (Wy-
dział Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się taksonomią
i systematyką roślin, entomologią oraz szeroko pojętym ewolucjonizmem (od zjawisk
mikroewolucji w świecie roślin do memetyki oraz etyki ewolucyjnej).

     Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – doktor, pracownik Zakładu Teorii i
Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od 1996 r. współredaktor (Nr 2-6) i redaktor (Nr 8-11) TEKSTÓW z ULICY, zeszytów
naukowych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Folklorystka, kulturoznaw-
ca, od lat skupiona w badaniach na społecznych  formach wyobrażeń zbiorowych oraz
ontologii idei i narracji w kontekście teorii dynamicznych układów złożonych i ewolucjo-
nizmu tzw. nowej biologii, zwłaszcza memetyki.
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