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Od Redakcji
W 1995 roku, roku powołania do życia czasopisma „Teksty z ulicy”, jego pierwszy
redaktor pisał: „ w „zeszytach folklorystycznych” zamierzamy drukować „teksty z ulicy”,
a więc pogłoski, sensacje, nowiny, wieści, legendy i mity współczesne, żarty i anegdoty,
muraria, graffiti, hasła, skandowania, okrzyki, toasty, życzenia, sentencje, maksymy, złote
myśli i wszelkie inne wyrażenia paremiologiczne, horoskopy, przepowiednie, łańcuchy
szczęścia oraz inne teksty i antyteksty utrzymujące się dziś w żywym obiegu społecznym”1.
Od tego czasu i tak właśnie zarysowanej misji pisma minęło już z górą 15 lat. „Teksty
z ulicy” trwają z niezmienionym tytułem, chociaż zmieniła się redakcja, obraz folklorystyki, same zasoby folkloru i jego nosiciele, a nawet ulice, na których zbierany był ongiś
materiał, dokumentujący stan „nowoodkrytego gatunku prozy ustnej, zwanej w języku
angielskim contemporary legend, urban legend, modern myth, rumor legend itd.”2. Po tętniących życiem arteriach świata fruwa dziś wiatr postmoderny, oznajmiający nie tylko
kres wielkich narracji, ale nawet kres mówiącego podmiotu, a folklorystyka, nawet ta
najnowocześniejsza, czyli taka, która nie upiera się już przy tym, że ulica ma być wiejską
drogą, a podmiot – ludem (zatem właśnie bliska pierwszemu redaktorowi czasopisma),
zdaje się, pozostała jeszcze tylko w anachronicznych programach studiów akademickich
publicznych szkół wyższych (prywatne od razu przestawiły się na rynkowe zainteresowania abiturientów).
Przez osiem lat, między 1995 a 2003 rokiem „Teksty z ulicy” skupiały się na swoim
pierwszym, misyjnym zadaniu – druku gromadzonych w terenie, aktualnych tekstów folkloru, zgodnie z założeniem, że „Brak publikacji terenowych obnaża słabość dyscypliny i bezradność folklorystów […] zapisane zaś musi być opublikowane”3. W 2004 roku
nowa redakcja „Tekstów…”, pragnąc wpisać je w szerszy kontekst kulturoznawczy, zaproponowała zmienioną formułę zarówno „tekstu” jak i „ulicy”, przenosząc zapisy i dociekania autorów badań na obszar znacznie szerszy; zaproponowała koncepcję „ulicy”
jako metafory przestrzeni zawłaszczonej przez przemieszczającą się, nomadyczną ze swej
natury i rządzącą się własnymi prawami, myśl. Tak powstał Nr 8 „Tekstów..”, poświęcony
rozważaniom nad tożsamością, także jej dookreśleniu przez wyobrażenia zbiorowe, nadzieje polityczne, rytuały, ale i warunki geograficzne, czyli tom ukraiński, efekt miesięcznej podróży po odległych „ulicach” Krymu. Był to jednocześnie tom przełomowy dla cza1
D. Czubala: Słowo wstępne, „Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny”, Nr 1. Zredagowali D. Czubala i M. Czubalina,
Katowice 1995, s. 5.
2
Tamże, s. 5.
3
Tamże, s. 6.

sopisma. Pytanie o źródła przekonań i wyobrażeń o swoich i obcych, pytanie o rozbieżność, ale i podobieństwo motywów narracji, legend, pogłosek, o trwałość stereotypów,
a wreszcie o ekologiczny kontekst kulturowych idei stało się głównym tematem refleksji
metodologicznej grupy badawczej zgromadzonej wokół czasopisma. Nie ulegało już dyskusji, że słabość dyscypliny nie tkwi tylko w braku publikacji terenowych. Dyscyplina wymagała nowej, zintegrowanej z osiągnięciami innych nauk koncepcji kulturowo zróżnicowanych, ale jednak podobnych opowieści, na jakie można się natknąć na dowolnej ulicy
świata. Skąd zbieżność? Skąd trwałość, skąd powszechność? Dlaczego ludy Mongolii,
Krymu, Polski, Kazachstanu, Boliwii, Rosji mimo różnic kulturowych, snują te same narracje? I dlaczego w ogóle człowiek nie może istnieć bez opowieści?
Teoria wyjaśniająca stała się priorytetem. Od 2005 r. „Teksty z ulicy” noszą podtytuł:
Zeszyt memetyczny i przedstawiają głównie efekty spotkań warsztatowych poświęconych
zgłębianiu właśnie tej nowej teorii kultury, w tym zwłaszcza teorii komunikacji typu ludowego, tj. zdeterminowanej przez nieoficjalną, spontanicznie szerzącą się myśl. W kolejnych tomach: 9, 10, 11, 12 uważny Czytelnik „Tekstów…” odnajdzie etapy budowania się
i dojrzewania nowej, wciąż mało popularnej koncepcji narrativum, która pozwala zrozumieć replikację określonych idei, ale także jej ograniczenia, bez względu na kulturowe
odrębności środowisk i socjotypy, w jakich znajduje swą ekspresję. Od 2005 r. „le clan du
cahier memetic” konsekwentnie zgłębiał zagadnienia ewolucji umysłu, determinizmu,
przygodności, wpływu społecznego, epidemiczności treści kulturowych (języka, religii,
rozrywki), adaptacjonizmu i kultur-genów. Był to również okres gwałtownych sporów
naukowych, tworzenia się interdyscyplinarnego zespołu, budowania transdyscyplinarnego języka i względnej samodzielności dyscypliny. Znaczy go dwuletnia przerwa w druku
czasopisma (2009 i 2010). Wciąż budujemy tę dyscyplinę, ale w aktualnym, 13. numerze
pisma, po sześciu latach zmagań z nową teorią wędrówki myśli ludzkiej, wracamy do założonych przez pierwszego redaktora rozważań nad powszechnością, trwałością, płodnością pewnych wątków narracyjnych. Teraz już wspierani w miarę ugruntowanymi rozpoznaniami biologii, psychologii ewolucyjnej i memetyki w naszym ujęciu. Obrazują je zwłaszcza teksty dotyczące ewolucji idei postępu, sacrum, rozrywki, motywu Człowieka Śmiechu, Czarnej Wdowy, Ducha oraz innowacyjnych, nowych memów w sztuce. Powraca zapis
z terenu, teraz jednak prezentowany w innym, epidemiczno/immunologicznym świetle. Pytając, nadal szukamy odpowiedzi. I zapraszamy do dyskusji na forum www.memetyka.pl
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

WOJCIECH BORKOWSKI
MNIEJSZOŚCI I WIĘKSZOŚĆ – INNOWACJE I POSTĘP
Ekspozycji1 na mempleks „postępu” po raz pierwszy uległem, gdy jako dziecko
„ery Gierka” oglądałem serial Kosmos 19992, w świeżo ustanowione w PRL-u wolne soboty. Ta jedna na miesiąc wolna sobota była prawdziwym świętem. Emitowano magazyn
„Studio 2”, wzorowany na telewizjach zachodnich i pełen materiałów z obszaru „zepsutego moralnie”, ale przecież niewątpliwie nowoczesnego, a przez to atrakcyjnego „Zachodu”. Gdy nieco podrosłem, zacząłem oglądać niezrównany do dziś program „Sonda”,
a dzięki radiowej emisji mini powieści Stanisława Lema Niezwyciężony rozpocząłem pochłanianie wszystkich książek SF, jakie mogłem znaleźć w bibliotece szkolnej, księgarni
czy kiosku. Okazałem się bardziej podatny niż większość ganiających za piłką rówieśników, ale nie byłem w tej fascynacji osamotniony – w dwu rocznikach podstawówki było
nas początkowo kilkunastu, potem kilku. Mój przyszły los został ostatecznie określony,
gdy w pierwszej klasie liceum kolega, który wybrał tzw. „eksperyment”3, zaczął w dni
wolne wypożyczać ze szkoły mikrokomputer ZX Spectrum i przesiadywać u mnie w domu.
Zresztą nie z czystej sympatii – mieliśmy wtedy węgierski telewizor kolorowy marki Videoton, który w przeciwieństwie do rosyjskich telewizorów Rubin przystosowany był także
do amerykańskiego kodowania PAL, dzięki temu obraz produkowany przez komputerek
dało się oglądać w kolorze.
Poza tym ostatnim szczęśliwym(?) zbiegiem okoliczności reszta przypadkiem nie
była. Sięgająca korzeniami co najmniej Woltera, encyklopedystów francuskich, Kanta
i innych myślicieli Oświecenia5, idea „postępu” była wtedy „wiodącym” hasłem „łączącym ponad granicami”, a nawet ponad „żelazną kurtyną”. Działający gdzieś na zapleczu
„monopartii” inżynierowie społeczni6 wymyślili zapewne7, że SF będzie dobrym antidotum i na konserwatyzm (czytaj: religijność) polskiego społeczeństwa i na nieuchronnie
nadciągający kryzys gospodarczy. Inna sprawa, czy owi prototypowi „spin doktorzy” mieli
rację, gdyż w tym czasie SF miało już do postępu stosunek ambiwalentny, który z czasem
przeszedł w krytyczny, co zresztą spowodowało wkrótce zanik klasycznej wersji tego gatunku literatury na Zachodzie.
1

„Ekspozycją” epidemiolodzy nazywają zdarzenie wejścia w kontakt z określonym czynnikiem zakaźnym.
Można go nadal obejrzeć ściągając z Internetu, np. z witryny http://iitv.info.
3
Czyli LX LO im. Wojciecha Górskiego (http://www.gorskilxlo.edu.pl/hist.htm).
4
W odróżnieniu od stosowanego we Francji i w Krajach Demokracji Ludowej systemu kodowania SECAM.
5
Por. J. Szacki: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2006.
6
A może już „memetyczni”? W końcu było to po roku 1976, czyli po pierwszym wydaniu Samolubnego genu, który dziwnym trafem nie został przetłumaczony na język polski aż do upadku komunizmu.
7
Przynajmniej tak sądzi w swoich wspomnieniach Rafał Ziemkiewicz – działacz tzw. fandomu, jeden z ważniejszych pisarzy
SF mojego pokolenia, a obecnie prawicowy publicysta (R. Ziemkiewicz: Wkurzam salon. Warszawa 2011)
2
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Rozważania na temat „kryzysu idei postępu” czy też nawet jej upadku8 pozostawiam na inną być może okazję; tym razem chciałbym rozpatrzyć kwestię postępu z perspektywy nauk biologicznych i analogii ewolucji biologicznej oraz technologicznej.
Postęp ewolucyjny

U źródeł idei postępu w biologii leży wywodząca się z filozofii chrześcijańskiej „drabina jestestw organicznych” (scala naturae), szeregująca wszystkie istoty świata w hierarchię mającą u podstaw rośliny i robaki, potem tzw. „zwierzęta wyższe”, w środku człowieka,
a u szczytu kolejne piętra chórów anielskich i wreszcie Boga. Ten sposób myślenia wśród
laików nadal pokutuje, ale także biolodzy przyjmowali go niemal bezkrytycznie aż do połowy XX w. Początkiem nowego rozumienia tej kwestii był rok 1942, gdy angielski biolog
Julian Huxley9 sformułował pojęcie postępu ewolucyjnego. Według niego każdy organizm
przejawia postęp ewolucyjny, czyli dążenie do podniesienia swojej wydajności biologicznej,
a wysoka wydajność biologiczna umożliwia przystosowanie się do otoczenia i tym samym
prowadzi do maksymalnego opanowania środowiska, w którym organizm egzystuje. Brzmi
to wciąż nieco „teleologicznie”, ale obecnie każdy biolog rozumie, że tak naprawdę to nie
organizm czy gatunek, ale jedynie proces selekcji jest siłą sprawczą (progress without a goal)
a ewolucyjnie postępowa może być nie tylko gazela czy małpa, ale też bakteria – o ile maksymalnie wykorzystuje możliwości oferowane jej przez środowisko, by uzyskać potomstwo,
czy, myśląc już po Hamiltonowsku-Dawkinsowsku – rozprzestrzenić swoje geny.

Rysunek 1: Metafora wędrówki przez przestrzeń czy krajobraz przystosowania (fitness landscape) – mutacje zmieniające cechę mogą zmniejszać lub zwiększać dostosowanie organizmu, ale tylko te zwiększające są utrwalane.

Interpretacja taka dobrze współgra z innym pomysłem teoretycznej biologii – metaforą
przestrzeni czy też krajobrazu przystosowania (fitness landscape), wprowadzoną przez
Sewalla Wright10 w 1932 r., a po latach rozpowszechnioną przez dziedzinę informatyki
zwaną „algorytmami optymalizacyjnymi”. W jednowymiarowej wersji tej metafory (Rys. 1)
możliwe wartości funkcji fitness (dostosowania organizmu do środowiska) obliczonej dla
8

Jak sądzą m.in. przedstawiciele myśli prawicowej (Z. Krasnodębski: Upadek idei postępu.Warszawa 2008).
Julian Sorell Huxley (ur. 22 czerwca 1887 – zm. 14 lutego 1975) – angielski biolog, humanista. Brat pisarza Aldousa
Huxley'a. Jeden z założycieli World Wildlife Fund. W 1946 roku został pierwszym sekretarzem generalnym UNESCO.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley).
10
Sewall Green Wright (ur. 21 grudnia 1889 w Melrose (Massachusetts), zm. 3 marca 1988 w Madison (Wisconsin) –
amerykański biolog teoretyczny i genetyk. Jeden z głównych twórców Syntetycznej Teorii Ewolucji.
9
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jednej cechy stanowią krzywą, po której porusza się punkt reprezentujący populację. Po
osiągnięciu szczytu, czyli optimum przystosowania, dalsze przemieszczanie przestaje być
możliwe, bo żadna mutacja – zmiana cechy, nie może już poprawić fitness – możemy się tu
już tylko spodziewać spadku różnorodności populacji.
Dlaczego? Na to pytanie możemy sobie łatwo odpowiedzieć, zastanawiając się, co
naprawdę oznacza stwierdzenie: „porusza się punkt reprezentujący populację”.
Populacja biologiczna, w rozumieniu jakie wprowadzili twórcy syntetycznej teorii
ewolucji, czyli „zespół organizmów danego gatunku, które żyją na wspólnym terenie tzn.
zasiedlają tą samą niszę ekologiczną oraz krzyżują się ze sobą dając płodne potomstwo”11
nie może być reprezentowana jako punkt, bo jest wewnętrznie zróżnicowana. U organizmów rozmnażających się wyłącznie płciowo w obrębie populacji nie ma dwu identycznych
genetycznie osobników (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych), a tym bardziej dwu identycznych fenotypów, bo na skutek przypadków losowych i plastyczności genotypów nawet te
same geny dają jednak odróżnialne fenotypy (dzięki temu odróżniamy Pawła od Piotra12).

Rysunek 2: Przemieszczanie się rozkładu fenotypów w kierunku optimum w krajobrazie przystosowania. Gruba
linia – powiększony fragment krajobrazu; strzałka – kierunek „do optimum”; krzywa kropkowana – wcześniejszy
rozkład fenotypów; krzywa przerywana – późniejszy rozkład fenotypów; sieci ABCD – różne fenotypy; Znak „?” –
nowe mutacje; przekreślone koło – marker fenotypów usuwanych; „wybuch” – marker fenotypów premiowanych.

Jeśli dany gatunek ma też zdolność rozmnażania bezpłciowego to populacja ze zbioru
różnych osobników przeobraża się w zbiór różnych klonów, ale wciąż w krajobrazie przystosowania Wrighta powinna być reprezentowana przez zbiór punktów.
To, jak taki zbiór jest rozmieszczony, zależy jednak od wielu czynników. Możemy
łatwo wyobrazić sobie populację jako statystyczny rozkład różnych fenotypów, z których
te najlepsze są najrzadsze i znajdują się najbliżej poszukiwanego optimum. W miarę upływu czasu fenotypy z drugiego „ogona” i środka rozkładu zanikają, a początkowo nieliczne formy najlepiej przystosowane zajmują ich miejsce. W efekcie cały rozkład przesuwa
11
Trudno ustalić, kto pierwszy taką, czy podobnie brzmiącą definicję wprowadził, zwłaszcza że wersji jest wiele. Np. Mały
Słownik Biologiczny pod redakcją B. Halicza (Warszawa 1972), w ramach znacznie bardziej rozbudowanej definicji, podaje:
„Populacja – biologiczna całość złożona z osobników jednego gatunku lub podgatunku, zasiedlająca jakiś obszar (…).
W obrębie p. zachodzi teoretyczna możliwość łączenia się z sobą w celu rozrodu różnopłciowych osobników.(…)”.
12
Oczywiście chodzi o braci bliźniaków z serialu telewizyjnego TVP 2 M jak miłość.
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się w kierunku optimum, a nowe formy, powstałe na skutek korzystnych mutacji (niekorzystne nie mają znaczenia, bo są szybko eliminowane), przejmują rolę dotychczasowych
„liderów postępu” (Rys. 2).
Niemal zawsze ewolucja początków postępuje szybko. Gdy dostosowanie nie jest
zaawansowane, łatwo jest znaleźć jedno z wielu możliwych ulepszeń. Kiedy jednak proste
rozwiązania zostaną już wyczerpane, znalezienie kolejnych staje się trudniejsze, szczególnie, że wybór jednej drogi zazwyczaj wyklucza alternatywne. Na losowe odnalezienie
mutacji, która poprawi istniejące rozwiązanie, trzeba więc czekać coraz dłużej. Może tu
pomóc wielkość populacji, pozwalająca poszukiwać możliwych rozwiązań „szerszym frontem”, ale jest to „broń obosieczna” – jeśli sensowność kolejnej zmiany zależy od poprzedniej, ta poprzednia musi się najpierw upowszechnić, co w wielkiej populacji trwa znacznie
dłużej niż w małej. Patrząc jednak z innej strony, istotne zmiany mogą dawać swoim nosicielom tak wyraźną przewagę, że populacja ich bezpośrednich potomków zaczyna rozmnażać się w tempie wykładniczym i po krótkim, w stosunku do procesów ewolucyjnych,
czasie, niemal monopolizuje dostępną niszę, spychając poprzedników na statystyczny, ale
także fizyczny, margines. W ten zapewne sposób sprawnie posługujący się adaptacją kulturową Homo sapiens zmarginalizował inne gatunki hominidów, potem kultury rolnicze
zmarginalizowały łowców-zbieraczy, by wreszcie same zacząć ulegać kulturom miejskim,
przemysłowym13, a być może wkrótce „informacyjnym”.
W końcu, gdy szczyt – maksimum funkcji przystosowania – jest możliwy do osiągnięcia
i osiągnięty zostanie, dobór zaczyna działać wyłącznie stabilizująco14. Grupa najlepiej przystosowanych staje się grupą dominującą, wszystkie zaś odstępstwa znikają w skutek selekcji.
Z czasem musi to doprowadzić do zaniknięcia wszelkiej zmienności, co oznacza też ograniczoną bazę zmienności w sytuacji, gdy warunki będą wymagać jakiegoś innego wariantu.
Efekty te da się obserwować w biologii, zwłaszcza na poziomie mikro. Niemal idealnym modelem jest tu proces ewoluowania przez bakterie odporności na nowy antybiotyk, gdzie choćby wstępna odporność w połączeniu ze zbyt niską lub przeoczoną dawką
leku pozwala na wzrost wykładniczy opornego klonu i w konsekwencji szybkie pojawianie
się odporności skuteczniejszej, a w kolejnych przypadkach coraz skuteczniejszej, aż do
całkowitej bezużyteczności danego antybiotyku. Znamiona przebycia analogicznej drogi
noszą w sobie również liczne białka organizmów wyższych, w tym np. enzymy zaangażowane w tzw. łańcuch oddechowy. Bywa, że są one na poziomie sekwencji aminokwasów
praktycznie bezwariantowe, bo po setkach milionów lat ewolucji kręgowców lądowych
nic już w kwestii efektywności oddychania ulepszyć się nie da i każdy allel kodujący odmienną od dominującej formę białka jest dla nosiciela wyraźnie niekorzystny. Z analogicznymi problemami spotykają się informatycy, tworzący tzw. algorytmy genetyczne czy
też ewolucyjne. Różnymi sposobami walczą oni z „przedwczesną zbieżnością”15 czy też
„ujednolicaniem populacji rozwiązań”. Omówione wyżej efekty da się też obserwować
w różnych symulacjach ewolucyjnych oraz eksperymentach z dziedziny tzw. Wet Artificial
Life – opartych np. na kwasach nukleinowych, które próbujemy selekcjonować, albo
w kierunku skuteczniejszej replikacji, jak to robili Manfred Eigen16 i Peter Schuster, albo
w kierunku wykonywania jakiejś funkcji enzymatycznej.
13
J. Diamond: Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw. Przeł. M. Konarzewski. Warszawa 2000. (Guns,
Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, 1997, ISBN 0-393-31755-2).
14
Jednym z pierwszych badaczy, który zwrócił na to uwagę był słynny etolog Konrad Lorenz; temat ten rozważałem bardziej szczegółowo w artykule Ewolucyjna droga do złożoności, „Teksty z Ulicy” nr 10, Katowice 2006 r.
15
Zob. J. Arabas: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. Warszawa 2001.
16
M. Eigen, P. Schuster: The Hypercycle: A principle of natural self-organization, 1979, Springer ISBN 0-387-09293-5.
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Postęp w biologii a postęp cywilizacyjny

W ewolucji biologicznej mechanizmem dostarczającym zmienności są mutacje
w DNA, a za ich rozprzestrzenianie odpowiada rozmnażanie lub rekombinacja genów,
czyli w przypadku najlepiej nam znanych makroskopowych zwierząt i roślin po prostu
rozmnażanie płciowe. Selekcja działa zaś na poziomie osobników, którym albo uda się
skutecznie rozmnożyć, albo nie – gdy zestaw genów, jakim dysponują, nie jest akurat
najlepiej dopasowany do aktualnych warunków życia.
Gdy rozważamy ewolucję kulturową, za źródło zmienności uważamy różne ludzkie
pomysły. Mówimy o nowych memach lub – w zależności od dziedziny nauki – nowościach, nowych ideach, nowych pojęciach, nowych trendach, nowych paradygmatach, czy
wreszcie, w kontekście rozwoju cywilizacji technologicznej, o innowacjach. Mechanizmy
rozprzestrzeniania się memów są bardziej różnorodne, elastyczne, ale też bardziej podatne na błędy niż mechanizmy dziedziczenia genów. Związane są z ludzkim porozumiewaniem się, naśladownictwem, wpływem społecznym, a także słowem pisanym i „wsteczną
inżynierią” (reverse engineering)17 tworzonych artefaktów. Wspólną właściwością wszystkich tych mechanizmów jest brak ścisłej korelacji pomiędzy „cyklem życiowym” rozprzestrzeniających się elementów kulturowych a cyklem życiowym ich jedynych18 żywicieli –
ludzkich mózgów. Choć wiele składowych kultury przyswajamy w procesie socjalizacji
i edukacji – czyli niemal tak, jak byśmy je dziedziczyli – możemy je jednak wymienić na
inne w ciągu osobniczego życia, której to „opcji” mechanizmy ewolucji biologicznej „nie
udostępniają”19. Jednostką selekcji są zatem nie osobniki, ale same memy lub ich wzajemnie zależne, współpracujące grupy, nazywane czasem mempleksami, a w humanistyce
ideologiami, zapatrywaniami, światopoglądami, religiami, systemami prawnymi, czy wreszcie technologiami. To one osiągają sukces lub wymierają, ulegają memetycznej specjacji20, czyli podziałowi na pokrewne, lecz memetycznie izolowane „populacje”, oraz wchodzą
w antagonistyczne lub symbiotyczne relacje z mempleksami z innych „nisz” (dziedzin
szeroko rozumianej kultury) w tych samych lub sąsiednich umysłach. W efekcie, tak jak
biologiczne gatunki, ulegają adaptatywnej radiacji i specjalizacji, tworząc specyficzną ekologię umysłową oraz ekologię memetycznie dookreślonych artefaktów, którą zwykliśmy
nazywać cywilizacją… A ich biologiczni nosiciele uzyskują dzięki temu wymierne korzyści, czy, niekiedy, ponoszą straty21. Dzięki owej niezależności od cyklu pokoleń ewolucja
kulturowa tak dużego i wolno rozmnażającego się zwierzęcia, jakim jest człowiek, jest
znacznie szybsza od biologicznej, choć już z trudem i raczej od niedawna nadąża za ewolucją biologiczną naszych szybko się mnożących ekologicznych antagonistów – mikroorganizmów czy nawet owadów i chwastów…
Różne rodzaje postępu

Przyglądając się znaczeniu terminu „postęp” łatwo możemy zobaczyć jego wieloznaczność (por. rys. 3).
Jeśli ów postęp dotyczy jakiegoś konkretnego systemu, zwłaszcza biologicznego
lub technologicznego, to najczęściej decydują o nim drobne regulacje czy uzupełnienia.
17

Czy też „odwrotną”.
Jak dotąd. Choć zbliża się wielkimi krokami moment, gdy sztuczna inteligencja w komputerach i ich sieciach monopol
ten przełamie.
19
Za wyjątkiem niektórych mikroorganizmów, w tym bakterii zdolnych do pobierania DNA od innych komórek oraz ze
środowiska.
20
Specjacja, czyli proces formowania się nowych gatunków biologicznych.
21
Co czasem jest trudne do oceny bez odpowiednio odległej historycznej perspektywy.
18
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W biologii są to drobne zmiany fenotypu czy fizjologii w obrębie jednego gatunku (np.
ciemnienie skrzydeł ciem Biston betularia), w technologii natomiast są to różne usprawnienia – „wnioski racjonalizatorskie”22, czy stosując bardziej współczesny przykład, „tuning” lub „podkręcenie” silnika, procesora etc., wykonany dla już istniejącego produktu.

Rysunek 3: Różne drogi postępu ewolucyjnego. W środku wyłącznie usprawnienia, po stronie prawej wzrost złożoności i usprawnienia, po stronie lewej redukcja złożoności i usprawnienia. Strzałki białe oznaczają zmiany stopnia
złożoności, strzałki szare oznaczają proces usprawniania. 1 – system wyjściowy, 2 – system uproszczony, 3 – system
wzbogacony w relacje między składowymi, 4 – system usprawniony bez zmiany podstawowej struktury, 5 – system
wzbogacony o dodatkowy element powstały przez duplikację istniejącego, 6 – system o zmienionej złożoności po
przejściu „tuningu”, 7 – system jeszcze bardziej uproszczony.

Czasem jednak postępem jest wzrost złożoności całego systemu. W biologii powstawanie
nowych wyspecjalizowanych białek, tkanek czy organów, w technologii dodanie nowych
elementów, np. wzbogacenie silnika samochodu czy jego układu hamulcowego o komputerowy sterownik. W nauce, poza tworzeniem zupełnie nowych teorii, jest to też uogólnianie – sformułowanie teorii naukowej, której poprzedniczka staje się tylko specjalnym
rozdziałem, tak jak teoria powszechnego ciążenia Newtona stała się szczególnym przypadkiem ogólnej teorii względności. Natomiast w systemie prawnym wzrost złożoności
odbywa się zwykle przez skonstruowanie przepisów specjalnie dostosowanych do szczególnej sytuacji lub grupy społecznej w miejsce dotychczas stosowanych w danym przypadku przepisów ogólnych.
Wreszcie bywa też tak, że postępem jest uproszczenie – rezygnacja z części złożoności systemu, gdy staje się dostępne rozwiązanie prostsze, lub znika potrzeba utrzymywania części komplikacji. Klasycznym przykładem w biologii jest „wsteczna” ewolucja
różnych wielokomórkowych pasożytów, które w porównaniu z wolno żyjącymi przodkami są zwykle zbudowane znacznie prościej, np. pozbawione przewodu pokarmowego części narządów zmysłów a czasem nawet centralnego układu nerwowego. Innym znamiennym uproszczeniem jest rezygnacja przez ssaki ze znacznej części genów odpowiedzialnych za morfogenezę, gdy warunki życia ich płodów stały się dużo bardziej stabilne po
przeniesieniu rozwoju embrionalnego do wnętrza organizmu matki.
W ewolucji kulturowej uproszczenia także się zdarzają – skomplikowane i kosztowne technologie są zastępowane prostszymi i tańszymi, trudne i długie słowa są skracane, trudne do opanowania struktury gramatyczne w rodzaju czasu zaprzeszłego są zastę22

Wg terminologii zapożyczonej z poprzedniej epoki.
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powane przez prostsze, a złożone przepisy prawne i procedury biurokratyczne są upraszczane… Czy też, powiedzmy raczej, czasami bywają upraszczane, gdy ogół społeczeństwa
zaczyna je odczuwać jako tak wielki ciężar, że gotów jest do stosowania przemocy.
Różnice między ewolucją biologiczną a kulturową są wyraźne. Jeśli jednak popatrzymy na oba procesy w wystarczająco abstrakcyjny sposób, to podobieństwa jednak przeważają, a co więcej oba zjawiska przypominają też proces osobniczego uczenia się, bo de facto
są to trzy odmiany adaptacji systemów do środowiska poprzez gromadzenia informacji
o nim. Ewolucja biologiczna jest sposobem najstarszym i najpowolniejszym. Młodsze o kilka miliardów lat23 indywidualne zapisywanie informacji w układzie nerwowym czyli warunkowanie, czy też uczenie się, jest znacznie efektywniejsze, lecz samo w sobie nie daje możliwości przekazywania zdobytych informacji następnym pokoleniom, więc ewolucyjnie stanowi ślepy zaułek. Dopiero powiązanie uczenia ze społecznymi mechanizmami komunikacji pozwoliło na alternatywną ewolucję – u większości zwierząt społecznych ledwie szczątkową, ale przez jeden gatunek na Ziemi wykorzystywaną jako główna adaptacja24.
Technologie komunikacyjne jako przykład ewolucji

Memetycy, szukając poruszającego, więc odpowiednio spektakularnego przykładu, i naśladując Richarda Dawkinsa25, najczęściej rozważają w tym kontekście różnorodne religie, ich odłamy i sekty26. Czasem przytacza się też przykład ewolucji języków, ale
brak wyraźnych różnic w dostosowaniu, a także, podobnie jak w przypadku religii, złożoność zagadnienia i interakcje z innymi zjawiskami kulturowymi, czyni te przykłady mało
klarownymi. Dlatego skupimy się tutaj na procesie będącym idealnym przykładem dróg
i bezdroży ludzkiej inwencji w służbie praktycznej potrzeby, a mianowicie na ewolucji
wynalazków służących komunikacji ludzi na odległość i na pokrewnych im technikach
obliczeniowych.
Każdy wynalazek odpowiada na pewne zapotrzebowanie cywilizacyjne, ale nie powstaje z niczego – bazuje na poprzednich wynalazkach i istniejących ogólnych możliwościach cywilizacji27. Ogromną rolę odgrywa też rekombinacja pomysłów z różnych, czasem odległych, dziedzin oraz istnienie wizji celu. Takie wizje mogą nawet o wieki poprzedzać rzeczywisty wynalazek. Nierzadko potrafimy sobie wyobrazić, jak dana technologia
mogłaby wyglądać docelowo, co jednak nie znaczy, że potrafimy to zrealizować. Tak jak
Leonardo wyobrażał sobie samolot czy helikopter, tak my możemy wyobrazić sobie podróże do gwiazd, a nawet nie dającą się już ulepszyć formę komunikacji – natychmiastowy
przekaz na dowolną odległość realistycznego obrazu wraz z wrażeniami wszystkich innych zmysłów czy nawet techniczną lub magiczną28 teleportację ciała. Jednak w danych
warunkach środowiska zewnętrznego i kulturowego (znajomość praw natury, ale także
kwestie opłacalności) proces realizacji takiego zapotrzebowania może ulec stagnacji – po
osiągnięciu pewnego poziomu długo nie daje się danej techniki ulepszyć.
23
Stało się możliwe dopiero pod koniec prekambru, gdy pojawiły się pierwsze wielokomórkowe organizmy z układem
nerwowym.
24
A właściwie meta-adaptację, gdyż jest to adaptacja do adaptowania się.
25
R. Dawkins: Bóg urojony. Przeł. P. J. Szwajcer. Warszawa 2011.
26
A. Lord and I. Price (2001): Reconstruction of organisational phylogeny from memetic similarity analysis: Proof of feasibility. Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information Transmission, 5. (http://cfpm.org/jom-emit/2001/vol5/
lord_a&price_i.html )
27
Więc zależy też od „zamożności” społeczeństwa – ilości czasu i środków jakie może ono przeznaczyć na nie wpływające
bezpośrednio na przetrwanie swobodne poszukiwania. Gdyby Leonardo da Vinci urodził się na Nowej Gwinei, albo w XVIwiecznej Rosji, niewiele by pewnie dokonał.
28
Co wg. Artura C. Clarke’a może być trudne do odróżnienia (tzw. „trzecie prawo Clarke’a”)
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W ludzkiej komunikacji od zawsze istotne są dwa parametry – szybkość i wierność
przekazu. Gdy chodziło o wierność, „ludy prymitywne” polegały głównie na posłańcach,
lecz gdy krytyczny stawał się czas, zdawały się też na środki szybsze lecz mniej dokładne –
ognie na wzgórzach, znaki dymne, bębny czy trąby… Proste rozwinięcia pozwalały udoskonalać komunikację przez tysiąclecia, ale nie były to zmiany spektakularne. Udomowienie zwierząt pozwoliło posłańcowi nie używać własnych nóg, co zwiększyło jego zasięg
i szybkość. Wynalezienie pisma pozwoliło zwolnić posłańca od konieczności pamiętania
przekazu, a nawet niekiedy zastąpić go zwierzęciem (gołębiem!). Umożliwiło też przekaz
sztafetowy, czyli pocztę – wiadomość mogła pokonać drogę szybciej niż pojedynczy „umyślny”, który musiał jednak czasem odpoczywać. Szybki przekaz uproszczonych treści też
był udoskonalany – ognisko zastąpiła latarnia morska, a używane kody pod wpływem
pisma były coraz bardziej udoskonalane – i do dziś w postaci chorągiewek sygnałowych
i lamp (tzw. aldis) przydają się na morzu, gdy nowocześniejsze sposoby z jakichś przyczyn
nie mogą być stosowane. Szczytowym osiągnięciem tej linii ewolucyjnej okazały się użytkowane w pierwszej połowie XIX w. telegrafy semaforowe, które – „hakując” – hrabia
Monte Christo uczynił narzędziem swojej zemsty29. Trzeba było jednak tysiącleci rozwoju
cywilizacji, by odkrycie w badaniach podstawowych, a potem użycie w praktyce prądu
elektrycznego (telegraf) i wreszcie fal radiowych („telegraf bez drutu”) wprowadziło technologię komunikacyjną na zupełnie nowe obszary. Czas przekazywania wiadomości nagle niemal przestał mieć znaczenie30, a koszt spadł w końcu tak znacznie, że obecnie każdy niemal człowiek na Ziemi, łącznie z afrykańskimi buszmenami, może skontaktować
się z każdym innym, jeśli tylko naprawdę tego potrzebuje. Nie musi być nawet „piśmienny”, a dzięki możliwości przekazu obrazu może być nawet głuchoniemy! Sukcesywnie
wzrasta pasmo przenoszenia, pojawiają się próby przekazywania wrażeń dotykowych (tzw.
urządzenia haptyczne) oraz zapachów. Być może jeszcze za naszego życia komunikacja
będzie nam w stanie zastąpić większość podróży.
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie równoległy rozwój innego ciągu cywilizacyjnych innowacji; tej jego części najbardziej bezpośrednio związanej z przetwarzaniem
informacji w mózgu, czyli z myśleniem jako takim.
W wynalezieniu pisma nie chodziło o jakąś nową technologię, lecz raczej o zupełnie inne użycie już istniejących. Jeszcze lepiej widać to w rozwoju matematyki. Odkąd
istnieje ona jako odrębna dziedzina wiedzy, do jej uprawiania wystarczało tylko „coś do
zapisywania”. Podobnie, jak w każdej innej wynalazczości, i tu jednak kolejne pomysły
musiały się nawarstwiać przez wieki. Upraszczając – nie byłoby rachunku różniczkowego
i fizyki statystycznej bez twierdzenia Talesa i Pitagorasa. Wynalazki umysłowe są bardzo
tanie dla naśladowców, barierą ich rozprzestrzeniania nie są koszty fizyczne, lecz raczej
możliwości umysłowe odbiorców innowacji. W miarę jak rozumienie matematyki staje
się coraz bardziej użyteczne (i dochodowe) dla posługujących się nią jednostek, odsetek
populacji zdolny matematykę rozumieć rośnie. Zapewne ma to wiele wspólnego z rozprzestrzenianiem się predyspozycji genetycznych, zatem w tym wypadku to geny trzymają
na smyczy te najbardziej zaawansowane memy. Dużo mówi porównanie rozkładu zdolności językowych i matematycznych w populacji. W obu wypadkach mamy zapewne do
czynienia z podsystemami umysłu kodowanymi przez wiele genów, więc należałoby się
spodziewać rozkładu normalnego. W przypadku języka większość populacji znajduje się
w obszarze „wygodnego optimum”, ale także gros reprezentantów lewej (słabszej) strony
29

A w uniwersum „świata dysku” Terrego Pratchetta są analogiem internetu.
Przynajmniej dopóki trzymamy się kurczowo jednej planety i możemy użyć naprawdę wydajnego łącza prędkość przekazu zbliżona do prędkości światła jest spełnieniem naszych marzeń.
30
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rozkładu nadal jest w stanie swobodnie się porozumiewać. Tymczasem wyższe umiejętności myślenia matematycznego są udziałem tylko nielicznych, a zwykłe rachunki w pamięci sprawiają pewien wysiłek większości z nas. Zapewne spora w tym (wątpliwa) zasługa wynalazków, którymi teraz się zajmiemy…
Maszyny liczące

Na problem niezdolności człowieka do szybkiego i bezbłędnego wykonywania złożonych obliczeń zapewne pierwsi natknęli się starożytni astronomowie. Podczas gdy większości ich ziomków wystarczała umiejętność dodawania na palcach, a niekiedy mnożenia31, astronomowie borykali się z religijnie i politycznie istotnymi problemami przewidywania zaćmień słońca i księżyca, koniunkcji planet i innych zjawisk „astrologicznych”, do
czego konieczne były bardziej skomplikowane umiejętności.
W końcu jednak kupcom i królom zaczęło się bardziej śpieszyć i przestali się godzić z tym, że statek musi płynąć wzdłuż brzegów, żeby nie zagubić się w morskich przestworach. Wtedy wiedza i matematyka astronomiczna okazała się przydatna w nawigacji,
jednakże zapotrzebowanie na nawigatorów jest znacznie większe niż na astronomów, więc
siłą rzeczy mogą nimi zostać ludzie mniej uzdolnieni... Grecy potrafili wykonywać koła
zębate i montować z nich różne mechanizmy. Wystarczył drobny przebłysk geniuszu, by
zaprząc odpowiedni zbiór kół zębatych do modelowania tego, co dzieje się na niebie.
Taka jest zapewne geneza najstarszego na świecie znanego urządzenia obliczeniowego –
tzw. mechanizmu z Antykithiry32. Niestety, pod rządami Rzymian wiedza, jak budować
takie przyrządy, w większości zanikła i jak wiele innych greckich pomysłów była przechowana i stosowana tylko przez Arabów. W Europie dopiero renesansowym zegarmistrzom
udało się ją odkryć od nowa, lecz kolejne przenośne planetarium zbudowano dopiero
dwa tysiąclecia po mechanizmie z Antykithiry – w 1704 r. zrobił to George Graham, słynny również z tego, że wspomagał finansowo Johna Harrisona, twórcę pierwszego chronometru okrętowego.
Nieco wcześniej, bo w 1645 r. Blaise Pascal wymyślił, jak złożyć kółka zębate
w pierwszy mechaniczny sumator (nazwany „Pascaliną”). W udoskonalonej wersji tzw.
arytmometru, a potem wzbogacone o elektryczny napęd, urządzenia takie były stosowane jeszcze pod koniec XX w. – wielu z nas wciąż pamięta wielkie, hałaśliwe kasy w osiedlowych sklepach „Społem”.
Arytmometry wykonywały jednak tylko proste działania. Wykonanie złożonych
obliczeń – od podsumowania przychodów sklepu na koniec dnia, aż po potrzebne głównie nawigatorom, artylerzystom i statystykom tablice matematyczne (logarytmów, funkcji trygonometrycznych itp.) – wymaga mozolnego i podatnego na błędy powtarzania działań. Potrzebny jest element, który zastąpi ludzkiego operatora…
Tym razem rozwiązanie podpowiedziały luksusowe zabawki – pozytywki i mechaniczne lalki władców. To w nich po raz pierwszy pojawił się pomysł programu sterującego33.
W nieco bardziej uniwersalnej wersji – kart perforowanych – zastosował go Joseph Jacquard34 w swoich automatycznych krosnach umożliwiających tkanie niemal dowolnych wzorów.
31

Np. dodawania owiec wchodzących wieczorem do zagrody, lub mnożenia liczby sprzedanych amfor wina przez ich cenę.
Datowanego na 150-100 p.n.e. i przypisywanego rodyjskiemu astronomowi Hipparchowi. Więcej informacji oczywiście
na Wikipedii.
33
W postaci wałka, którego homologiem jest też wałek rozrządu silnika spalinowego i elektromechaniczny „programator”
stosowany w starszych konstrukcjach pralek automatycznych.
34
Wzorując się zresztą na wcześniejszych pomysłach Jacques’a de Vaucanson – XVIII wiecznego wynalazcy, twórcy „mechanicznej kaczki” i „mechanicznego flecisty”, ale także reorganizatora francuskiego przemysłu jedwabniczego.
32
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Połączenia mechanizmu liczącego z mechanizmem zapamiętującym oraz programem dokonał po raz pierwszy w XIX w., nieprzypadkowo działający w Londynie, Charles
Babbage. Co prawda jego „maszyna różnicowa” i jeszcze doskonalej zaprojektowana „maszyna analityczna” nigdy nie zostały ukończone ze względu na drastyczne przekroczenia
planowanego budżetu, którego nawet królewska marynarka wojenna tolerować nie mogła, ale osiągnęły już taki stopień zaawansowania, że córka lorda Byrona, Ada Lovelace
mogła napisać dla owej maszyny analitycznej pierwszy na świecie program obliczeniowy
(na obliczanie liczb Bernouliego), dzięki czemu w przyszłości będzie zapewne bardziej
sławna niż ojciec!
Idea „maszyny matematycznej”, „mózgu elektronowego”, czy też „komputera”
nie umarła wraz z Adą i Babbagem, choć na jej realizację ludzkość musiała jeszcze
trochę poczekać. Informatyczny proterozoik35 skończył się wraz z wybuchem II wojny
światowej. Co najmniej trzy z walczących mocarstw – Anglia, Niemcy, a potem Ameryka – znalazły sowite fundusze na realizacje maszyn obliczeniowych, choć ze względu na
częściową (Anglia, USA) lub całkowitą izolację (Niemcy) zastosowane rozwiązania były
dosyć odmienne.
Od czasu odtajnienia (w 1976 r.) za pierwszy nowożytny komputer uznaje się powstałą w 1941 brytyjską maszynę Colossus – super tajny projekt oparty na pracach Alana Turinga, służący do łamania niemieckich szyfrów. Równocześnie (1941 r.) powstał
Z3 Austriaka Konrada Zuse, w którym nie użyto lamp elektronowych; miał zbudowany
z 600 przekaźników procesor, a 1800 przekaźników stanowiło pamięć. Poza tym jednak
pomysły Zuse’a były znacznie bliższe naszemu wyobrażeniu o komputerach. Programem była taśma perforowana, zamknięta w pętlę(!), na wyposażeniu była klawiatura
i wyświetlacz, a ponieważ lomputer miał być wykorzystywany przez Niemców do obliczeń niezbędnych przy projektowaniu skrzydeł, twórca wyposażył go w arytmetykę zmiennoprzecinkową, analogiczną do tej stosowanej dzisiaj!
Amerykanie zaczęli później, lecz z większym rozmachem. Ich ENIAC, zbudowany
z użyciem ponad 18 tys. lamp elektronowych, zaczął działać dopiero w 1947 roku, ale
użytkowano go aż do 1955. Obliczał tablice artyleryjskie, a także „pomagał” w projektowaniu bomb wodorowych. W tym czasie firma International Business Machines oceniała
światowe zapotrzebowanie na komputery na „góra kilka rocznie”. I nic w tym dziwnego –
były niestandardowe, więc potwornie drogie, do tego zawodne, zajmowały całe budynki
i zużywały tyle prądu co małe miasto…
Główna linia rozwojowa – tzw. „mainframe”, komputerowe odpowiedniki dinozaurów – w końcu jednak odniosła sukces i dominowała przez wiele lat. Najpopularniejszym był powstały w 1964 r. IBM360, którego wersje rozwojowe, klony36 oraz konkurenci produkcji innych firm (np. ICL37) użytkowano na całym świecie i to jeszcze
całkiem niedawno. W powszechnym użyciu były do lat 80-tych, a gdzieniegdzie nawet
dłużej. Na przykład organizowany na początku 1990 r. polski węzeł EARN (ang. European Academic and Research Network38) dysponował dwoma klonami komputerów
IBM S/370 produkcji BASF, a ostatnie polskie żywe skamieniałości tej technologii –
35
W sensie geochronologicznym drugi eon w dziejach Ziemi, młodszy od archaiku a starszy od fanerozoiku, w którym
obecnie żyjemy. Fanerozoik zaczął się 542 mln. lat temu z początkiem ery paleozoicznej tzw. „eksplozją kambryjską”, gdy
nagle w zapisie kopalnym pojawiły się liczne i różnorodne makroskopowe zwierzęta.
36
Produkowane w RWPG komputery serii RIAD R1 były zgodne programowo z IBM 360, a RIAD R2 z IBM System/370.
37
International Computers Limited – powstała w 1968 r. korporacja brytyjska, w 2002 przejęta przez Fujitsu.
38
Tzw. PLEARN, na którym założyłem pierwsze w moim życiu konto sieciowe, zapewne około 1992 roku.
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bazujące na licencji ICL komputery ODRA - pracowały na potrzeby PKP jeszcze
w XXI wieku39!
Jednak od końca lat 50-tych rosła im konkurencja. Dla biedniejszych i mniej
wymagających użytkowników, lub do specjalistycznych zastosowań, tworzono oparte
o tranzystory i układy scalone „minikomputery”40. Były tańsze, mniejsze, gorzej wyposażone, ale i bardziej elastyczne. I to one dominowały na uczelniach, gdzie kształtowały się pomysły na przyszłość. Standard wyznaczała firma DEC – producent
PDP-1141 a potem serii VAX42. To właśnie dla minikomputerów powstały, wciąż powszechnie używane, języki programowania C i C++, a także system UNIX43, którego
bezpośrednimi potomkami są dziś Linux i MacOS. Na alternatywnym VMS firmy DEC
programiści Microsoftu oparli pierwsze 32-bitowe Windows (NT) i zapewne fragmenty
tego kodu (chciałoby się napisać „genetycznego”) mam także w moich Windows 7…
Dobrze napisane procedury rozpowszechniają się i trwają niemal równie skutecznie
jak bakterie.
To, że już dziś komputer o mocy obliczeniowej większej niż najpotężniejsze dawne
mainfraimy możemy zapakować do plecaka, a może nawet do kieszeni, zawdzięczamy
układom scalonym, wielkiej skali integracji oraz kilku zbiegom okoliczności…
Gdy w latach siedemdziesiątych podręczne kalkulatory elektroniczne wypierały mechaniczne kasy, arytmometry i suwaki logarytmiczne, kilku młodych zapaleńców
z zachodu USA proponowało innym zapaleńcom komputery do samodzielnego złożenia – jednym był ALTAIR 8800 (1974), dla którego interpreter języka programowania BASIC napisała garażowa firma o nazwie… Microsoft. Drugim był Apple I
(1976), a rozwinięciem pomysłu małego komputera domowego były sprzedawane już
„w jednym kawałku” TRS-80 (1977) czy miniaturowy, brytyjski Sinclair ZX81 (1981
r). W 1982 r. pojawił się wspominany na wstępie Sinclair ZX Spectrum, który dzięki
niezwykle korzystnemu stosunkowi ceny do możliwości okazał się atrakcyjny nie tylko dla dzieci zachodniej Europy, ale także dla naukowców z upadających „krajów
demokracji ludowej”. Był też chyba pierwszym komputerem domowym, który dorobił
się licznych klonów produkcji innych firm (łącznie z „Meritum” produkcji Zabrzańskiego zakładu Mera-Elzab).
Całe lata osiemdziesiąte to okres ostrej konkurencji różnych form komputerów.
Istnieją wciąż maiframe’y i mikrokomputery, a na rynku domowym dominują kolejne
modele z rodziny ośmiobitowców: Commodore 64, Atari, Amstrad, a potem już szesnasto bitowa Amiga i niemal 32-bitowe Atari ST. Większość członków mojego pokolenia
zaczynała swój „romans z informatyką” od programowania tych, niemal zapomnianych
już dziś, „zabawek”.
Ktoś w IBM dostrzegł jednak potencjał domowego rynku i doprowadził do skonstruowania pierwszego komputera PC, którego premiera odbyła się już 1981 r. Ktoś inny
39
Do lata 2006 roku PKP w Ostródzie używała maszyny cyfrowej Odra 1305, póżniej dwie jednostki tego typu pracowały
jeszcze na stacjach rozrządowych Wrocław Brochów[1] i Lublin Tatary. Ostatnią Odrę wyłączono 1 maja 2010
roku w Lublinie (A. Urbanek: Wyłączono ostatni komputer Odra w Polsce! www.computerworld.pl, 3 maja 2010.).
40
Za pierwszy uważa się PDP-1 firmy Digital z 1959 roku. Był to 18-bitowy komputer tranzystorowy z 4 kilosłowami
pamięci ferrytowej (http://pl.wikipedia.org/wiki/PDP-1).
41
Chyba najbardziej udanej konstrukcji z tej „rodziny”. Produkowano go od 1970 r. przez ponad 20 lat!
42
Pierwszą wprowadzoną na rynek maszyną z serii VAX był VAX-11/780 z 1977 r.
43
Rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona.
W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność i w związku z różnorodnością sprzętu i form licencjonowania uległ daleko
idącej radiacji.
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spóźnił się na prezentację i w efekcie zlecenie na napisanie systemu operacyjnego dla
nowego sprzętu otrzymał, wciąż niewielki, Microsoft. Wreszcie ktoś nie uznał za stosowne wystarczająco skutecznie zastrzec projektu, i w ten sposób świat zaroił się wkrótce od
klonów komputera PC44, pracujących pod kontrolą wziętego niemal żywcem z domowych

Rysunek 4: Sprzedaż głównych rodzajów komputerów domowych w tysiącach sztuk. Dane wg J. Reimer: Total Share:
Personal Computer Market Share 1975-2005. http://jeremyreimer.com/postman/node/329.

komputerków ośmiobitowych systemu DOS. I choć konkurenci byli często bardziej eleganccy, doskonalsi i wyposażeni w sprawniejsze systemy operacyjne (AmigaOS był pierwszym systemem wielozadaniowym na komputery domowe, a rewolucyjne w swoim czasie
44

W 1985 r. zajmowały już około połowy rynku.
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NeXT, czy INDY firmy Silicon Graphics używały systemów z rodziny UNIXa), nic już
nie powstrzymało rozwoju mnożących się szybciej niż króliki PC-ów (Rys. 4). Zadecydowała o tym nie ich jakość, ale samonapędzająca się powszechna dostępność różnorodnego oprogramowania, często użytkowanego całkowicie nielegalnie.
Wkrótce niemal wszyscy konkurenci zostali zepchnięci do specjalistycznych nisz
lub wymarli (skądś to znamy), a wreszcie wynalezienie WWW, a potem sieciowych komunikatorów globalnie rozpowszechniło Internet, a z nim popularne „pecety” trafiły
do niemal każdego członka cywilizacji zachodniej, nawet takiego, któremu wydaje się,
że komputery służą wyłącznie do wideo-rozmów z rodziną za granicą – czyli do KOMUNIKACJI.
W ten sposób doszło do raczej rzadko spotykanej w naturze symbiozy odległych
linii ewolucyjnych, co może wróżyć dramatyczne zmiany. Poprzednio, gdy się tak zdarzyło, powstały oddychające tlenem komórki eukariotyczne oraz eukariotyczne rośliny, które całkowicie zmieniły wygląd biosfery. Do czego doprowadzi obecna fuzja, pozostaje
nam obserwować, gdyż to właśnie na naszych oczach ewolucja kulturowa wydaje się dramatycznie przyśpieszać45.

MNIEJSZOŚCI I WIĘKSZOŚĆ – INNOWACJE I POSTĘP – Streszczenie
Mechanizmy leżące u podstaw biologicznego postępu ewolucyjnego, tak jak zdefiniował go Julian Huxley, oraz postępu cywilizacyjnego są na poziomie abstrakcyjnym niezwykle
podobne. W obu przypadkach mamy do czynienia z typową większością, powoli spychaną do
roli marginalnej mniejszości przez nowopowstające grupy nosicieli cech „postępowych” – czyli
odznaczających się większą skutecznością. W skali makroewolucyjnej proces ten nie zmierza
prosto do celu. Ograniczeniem dla postępu ewolucyjnego, tak w biologii jak i w kulturze jest
dostępność innowacyjnego materiału, oraz właściwości środowiska, w tym szeroko („ekologicznie”) rozumiana ekonomika. To dlatego produkty faz wcześniejszych mogą, zmienione,
długo przetrwać w specyficznych niszach, a na kolejne usprawnienia trzeba czasem czekać bardzo długo. Stąd, mimo „panowania człowieka”, świat nadal pełen jest różnych form bakterii, a
ludzie komunikują się nie tylko za pomocą telefonów komórkowych i komputerów osobistych,
ale wciąż także za pomocą chorągiewek sygnałowych, świec dymnych czy błysków światła.
MINORITIES AND MAJORITY – INNOVATIONS AND PROGRESS – Summary
The mechanisms underlying the biological evolutionary progress, as Julian Huxley defined it, and the progress of civilization are very similar at an abstract level. In both cases we are
dealing with a typical majority, slowly relegated to a role of marginal minority by the emerging
groups of carriers of “progressive” traits, characterized by higher efficiency. In the macroevolutionary scale, this process is not going straight to the goal. Constraints for evolutionary
progress, both in biology and culture, are the availability of innovative material and environmental properties, including the broadly (“ecologically”) understood economics. Therefore,
the products of earlier phases may, adapted, survive very long in specific niches, and for
a further improvement we may wait plenty of time. Hence, despite the "rule of man", the world
is still full of many bacterial forms, and people communicate not only with cell phones and
PC’s, but still using also signal flags, smoke candles, and flashes of light.

45

Choć w rzeczywistości jest to pewnie wciąż to samo tempo wykładniczego wzrostu.

MAGDALENA JAGIELSKA
INNOWACJE KULTUROWE DOSTĘPNE DLA NIELICZNYCH
– ROLA NOWYCH MEMÓW W ŚWIETLE TEORII PIERRE’A BOURDIEU
Wprowadzenie

Twórczość od dziesiątek tysięcy lat leżała w naturze człowieka, a chęć kreowania
swojego otoczenia i stwarzania nowych znaczeń spowodowała rozwój kultury i cywilizacji. Początki sztuki sięgają ery paleolitu, o czym świadczą miedzy innymi malowidła znalezione w jaskini Lascaux. Przedstawienia zwierząt na ścianach skalnych mogły być związane z chęcią ekspresji artystycznej bądź wiarą w magiczne działanie fresków1. Niezależnie jednak od celu, w jakim zostały stworzone, są one dowodem zdolności człowieka do
symbolicznego przedstawienia otoczenia i twórczego do niego podejścia. Interpretowanie
i stwarzanie przekazu symbolicznego leży zatem u podstaw kultury, a ludzka kreatywność
objawia się w wielu obszarach: począwszy od sztuk plastycznych oraz muzyki, po poszukiwanie nowych modeli ekonomicznych, a na innowacjach technologicznych kończąc.
Wprowadzenie nowej jakości do otoczenia społecznego – stworzenie koncepcji
memu, czyli jednostki przekazu kulturowego2 – pociąga za sobą szereg konsekwencji i zależy od różnych mechanizmów. Niektóre z nich zostały opisane w teorii strukturalizmu konstruktywistycznego zaproponowanej przez Pierre’a Bourdieu.
O związkach tej teorii z memetyką pisała już w swoim artykule Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska3, wskazując na mechanizmy opisane na gruncie teorii socjologicznej,
warunkujące absorpcję i reprodukcję memów. W niniejszym artykule autorka również
odwołuje się do perspektywy Bourdieu w odniesieniu do memetyki, a analizę teoretyczną
zestawia z wynikami przeprowadzonych badań jakościowych.
Struktury i strukturyzowani

Według Bourdieu świat społeczny obejmuje obiektywne struktury, „niezależnie od
świadomości i woli podmiotów działających, zdolnych do kierowania i wywierania nacisku na praktyki tych podmiotów bądź na przedstawienia jakie tworzą”4. Struktury te to
między innymi tzw. przemoc symboliczna – narzucanie treści kulturowych i konkretnych
znaczeń, które uprawomocniają dotychczasowy porządek społeczny. Ta swoista presja
1
H. Capelo: Symbols from the Sky: Heavenly messages from the depths of prehistory may be encoded on the walls of caves
throughout Europe. Seed Magazine, July 2010. http://seedmagazine.com/content/article/symbols_from_the_sky. Data dostępu: listopad, 2011.
2
Zob. R. Dawkins: Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny. Warszawa 2007, s. 146.
3
Zob. D. Wężowicz-Ziółkowska: Przemoc symboliczna albo o społecznych warunkach ewolucji memetycznej. [w:] Infosfera.
Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji…Wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska. Katowice 2009; „Teksty z ulicy.
Zeszyt memetyczny” Nr 11, Katowice 2007.
4
P. Bourdieu: Social Space and Symbolic Power. „Sociological Theory”, 1989, 7 (1), s. 14.
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związana ze strefą interpretacji, przekazywana jest w toku socjalizacji, którą Bourdieu
nazywa reprodukcją kultury5. W wyniku działania przemocy symbolicznej sensy poszczególnych treści kulturowych, a także kryteria oceny, zależą w dużej mierze od tego, kto w społeczeństwie dysponuje odpowiednimi kapitałami. Bourdieu wyróżnia ich cztery typy:
Kapitał kulturowy (zdobyta wiedza i umiejętności, codzienne nawyki, kody mowy, sposób mówienia, ubierania
się i poruszania, obyczaje) i kapitał społeczny (system relacji społecznych, w których pozostaje działająca jednostka) okazują się, w świetle teorii Bourdieu, tak samo ważne jak kapitał ekonomiczny (zasoby finansowe, dobra
materialne). Kapitał symboliczny jest wynikiem konwersji rozmaitych postaci kapitału w zasady widzenia. Istotą
kapitału symbolicznego jest nierozpoznanie arbitralności jego posiadania i akumulacji. Wymienione typy kapitałów uczestniczą w procesie odtwarzania pozycji społecznych właściwych polu, jak również pośredniczą w walkach
o pozycję (i władzę) wewnątrz pola6.

Określona konfiguracja zasobności w dany rodzaj kapitału wpływa na warunki,
w których jednostka funkcjonuje, oraz do jakiej klasy społecznej należy. Klasa społeczna według Bourdieu jest skonstruowana tak, aby była jak najbardziej jednorodna
pod względem zewnętrznych uwarunkowań, które wpływają na sposób życia przynależących do niej jednostek 7. Z pojęciem klas społecznych związane jest również pojęcie habitusu. To łaciński rzeczownik, oznaczający pewien nawykowy bądź typowy stan
kondycji, albo wyglądu, zazwyczaj odnoszący się do ciała8. Według Bourdieu habitus
to zarówno zasada generująca praktyki dające się obiektywnie klasyfikować, jak i system klasyfikowania (...) tych praktyk9. Habitus określają dwie zdolności – zdolność
produkowania praktyk oraz dzieł dających się klasyfikować, a także zdolność do oceniania owych praktyk i wytworów – nazywana również gustem10. Wiąże się to z następującym mechanizmem: z jednej strony osoby przyzwyczajone do określonych sensów
są bardziej skłonne takie sensy reprodukować; z drugiej strony przyzwyczajenie do
określonego porządku kulturowego powoduje, że jednostki dokonują oceny rzeczywistości z perspektywy własnego habitusu – tego, do czego są przyzwyczajone i do
czego nawykły.
W oparciu o habitus kultura może się reprodukować w określonym kształcie: struktury klasyfikujące, których emanacje są widoczne w świecie materialnym powodują, że
dla następnych pokoleń pewne arbitralne sensy zostają uznane za niezależne i naturalne,
a przez to niejako ahistoryczne11.
Na szczęście jednak, relacja pomiędzy społeczeństwem a jednostką jest dwukierunkowa: to nie tylko struktury zewnętrzne kształtują jednostkę, ukierunkowując
jej sposób postrzegania rzeczywistości. Jednostki również mają zdolności do refleksji
i działania, tak aby kształtować zjawiska społeczne i kulturowe12. Interesujące środowisko, które na co dzień zmaga się z procesem wprowadzania nowych znaczeń kulturowych, tworzą artyści.
5
Por. P. Bourdieu, J.-C. Passeron: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Przeł. E. Neyman. Warszawa
2006, s. 75.
6
L. Kopciewicz: Słownik podstawowych pojęć. [w:] P. Bourdieu: Męska dominacja. Przeł.L. Kopcewicz. Warszawa
2004, s. 149.
7
Por. P. Bourdieu: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. P. Biłos. Warszawa 2005, s. 138.
8
Por. R. Jenkins: Pierre Bourdieu. Routledge 1992, s. 75.
9
P. Bourdieu: Dystynkcja..., s. 216.
10
Por. tamże, s. 216.
11
P. Bourdieu, J.-C. Passeron: Reprodukcja..., s.81.
12
Por. J. H. Turner: Struktura teorii socjologicznej. Tłum. G. Woroniecka i inni. Warszawa 2004, s. 597.
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W 2009 roku w ramach badań socjologicznych przeprowadziłam serię wywiadów
z artystami plastykami z Warszawy oraz Krakowa13. Wybór poszczególnych badanych był
oparty na porządku kulturowym, który funkcjonuje w moim otoczeniu. Informatorzy zostali wskazani albo przez osoby, które realizują się zawodowo w polu produkcji kulturowej jako artyści-malarze, albo też dotarłam do nich poprzez portale społecznościowe środowiska artystycznego. W ten sposób badanymi były osoby, które bądź są w pewien sposób konsekrowane przez środowisko, identyfikowane jako artysta przez innych, bądź same
określają się w ten sposób (osoby poznane poprzez portale skupiające twórców). Kierując się tymi kryteriami, dotarłam do informatorów, którzy posiadają wykształcenie artystyczne, bądź są w toku jego zdobywania. Wszyscy są ponadto aktywni artystycznie – ich
twórczość jest dla nich źródłem utrzymania i głównym zajęciem.
Artysta przeciw przemocy symbolicznej

Mechanizm przemocy symbolicznej staje się szczególnie widoczny, kiedy dana
jednostka próbuje wprowadzić do systemu społecznego treści niezwiązane bądź sprzeczne z ogólnie akceptowanym paradygmatem. Z zebranych wywiadów wynika, że już sam
sposób bycia artystów, naznaczony swoistą nonszalancją bądź niezależnością osądów, może
stać się obiektem krytyki. Fakt ten był niejednokrotnie podkreślany w wywiadach, co obrazuje wypowiedź Magdy, która ukończyła malarstwo na warszawskiej ASP, a swoje prace wystawia w polskich i zagranicznych galeriach:
Mam wrażenie, że tak jak rolą artysty jest poszerzać horyzonty, to rolą społeczeństwa jest, aby nie zwracać na to
uwagi, żeby to ignorować, a tylko wybrane jednostki przyłączają się do tych zmian (...).Gdyby wszyscy się do tego
przyłączyli to sztuka przestałaby być elitarna i straciłaby swoją funkcję. (...) Gdyby straciła tę swoją rolę to musiałby
nastąpić chyba koniec świata (żartuje Magda – przyp. M. J.). Bo to jakby nagle całe społeczeństwo otwiera sobie
tak umysł, że przestaje myśleć o innych osobach, o dobrach materialnych [AMJ/MA1/SM]14.

Umiejętność nieschematycznego myślenia, wykraczającego poza dotychczasowe
formy może mieć negatywne konsekwencje w kontekście relacji społecznych. Według opinii
niektórych artystów, oryginalność myślenia oraz brak konformizmu – cechy wyróżniające
wielu twórców – napotyka czasem na opór ze strony innych. Jak wspomina Paweł,
32-letni artysta malarz:
Zdarzają się negatywne sytuacje, bo jesteś dziwny, jesteś dziwadłem, z jakiego powodu ty uważasz, że jesteś
ważny (...) ludzie tego nie rozumieją i dochodzi do nieporozumień (...) Jak malujesz i jesteś malarzem to musisz
mieć grubą skórę, (...) odporność na krytykę jest bardzo ważna, bo nie krytykują tylko twoich obrazów, ale również
ciebie. Tak to odbierasz. Trzeba być niesamowicie mądrym, ale też nie zaszkodzi, jeśli masz wokół siebie kogoś
zaufanego, kto ci powie prawdę [AMJ/P1/SM].

Podobne zdanie ma Andrzej, doświadczony malarz i grafik:
Artysta, twórca, pokazuje siebie, tworzy. Natomiast ja myślę, że bardzo często to przeszkadza w funkcjonowaniu
w codzienności. Na pewno wielokrotnie może to objawiać się tym, że wielu artystów ma tą chorobę, że chcą być
akceptowani, chcą być zobaczeni, ocenieni nie negatywnie a pozytywnie [AMJ/A1/SM].

13
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią socjologicznych badań jakościowych. Wybraną techniką był
wywiad swobodny, który pozwolił na nieograniczającą eksplorację analizowanych zjawisk.
14
[AMJ/MA1/SM] jest sygnaturą oznaczającą rodzaj archiwum badacza, inicjał informatora, numer wywiadu i jego temat.
Dane osobowe informatora oraz pełny zapis wywiadu znajduje się w dokumentacji przeprowadzonych badań.
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Przytoczone wypowiedzi wskazują na dużą dynamikę relacji pomiędzy artystą oraz
jego twórczą ekspresją a społeczeństwem. Okazało się, że wprowadzanie nowych memów
w przestrzeń społeczną może wiązać się z ryzykiem konfliktu; twórcy, aby zrealizować swoje artystyczne zamierzenia, muszą wyłamywać się niejako z porządku społecznego, co czasem nie jest przychylnie odbierane przez ogół, który może dążyć do zachowania status quo.
Stratyfikacja społeczeństwa w oparciu o kapitał kulturowy

Czasem taki „konflikt” może wynikać z niezrozumienia sztuki bądź zamysłu artysty. Absorpcja niektórych memów może wymagać znajomości kodów kulturowych koniecznych do uchwycenia ich subtelnych znaczeń:
Tym, czego nabiera się przez codzienne obcowanie ze starymi przedmiotami bądź przez regularne odwiedzanie
handlarzy starociami czy galerii (...), jest pewien „gust” będący niczym innym jak tylko stosunkiem bezpośredniej
zażyłości z przedmiotami w dobrym guście; to także poczucie, że należy się do świata bardziej ogładzonego i uładzonego, do świata znajdującego uzasadnienie swojego istnienia w swojej doskonałości, swojej harmonii, swoim
pięknie, (...); to wreszcie natychmiastowy akces wpisany w najgłębszym habitusie, do smaków i niechęci, sympatii
i obrzydzeń, fantazmatów i fobii, które, bardziej niż deklarowane opinie, utrzymują, w podświadomości, jedność klasy15.

Wspomniane mechanizmy są również widoczne w wypowiedziach artystów, z którymi przeprowadzałam wywiady. Popularność poszczególnych memów będzie wynikać
z cech środowiska, które dane treści kulturowe ocenia. Inne memy będą popularne wśród
osób zaznajomionych ze sztuką, a inne wśród tych, którzy z twórczością nie mają na co
dzień do czynienia. Według Michała, absolwenta Malarstwa na warszawskiej ASP:
Dla mnie ważniejsze jest uznanie przez osoby, które się tym zajmują. Oczywiście uznanie przez społeczeństwo
jest ważne, bo to utrzymuje. Jednak to pierwsze w jakiś sposób pokazuje, że to, co się robi, przez osoby, które się
na tym znają i mają rozwiniętą percepcję i intelekt w tym kierunku, że są w stanie zauważyć pewne niuanse i przesunięcia, jest to dla mnie dużo ważniejsze [AMJ/MI1/SM].

Z innej perspektywy opisuje powyższy mechanizm Ola, studentka malarstwa:
Często moi znajomi spoza Akademii mówią, jak coś jest fajne, że jest kiepskie, a jak im daję coś kiepskiego, że to
jest właśnie świetne. (...) I nie można im wytłumaczyć, że jak to, że nie masz racji. Nie da się niestety wytłumaczyć,
jak się nie podoba, to się nie podoba [AMJ/O1/SM].

Te punkty widzenia były jednak zrównoważone odmiennymi opiniami. Według
Pawła, absolwenta malarstwa, który utrzymuje się ze sprzedaży swoich prac, znajomość
reguł sztuki nie jest niezbędna, aby móc satysfakcjonująco uczestniczyć w kontemplacji
sztuki:
Odbiorca nieprofesjonalny, on bardziej czuje wrażeniowo, co mu się podoba a co nie, chociaż często osoby nie
wykształcone plastycznie mają świetny instynkt, ale myślę, że nie mają tego czuja. Osoba, która jest wykształcona,
rozpozna coś, co jest jakąś tam jakością, nawet jak będzie uważała, że jest beznadziejne, to ukłuje, będzie wiedziała, co jest dobre [AMJ/P1/SM].

Podobne zdanie ma Iwona – rzeźbiarka i graficzka, która zauważa nawet, że pewien cenzus kapitału kulturowego powoduje niepotrzebne zahamowania u potencjalnych
odbiorców:
15

P. Bourdieu: Dystynkcja..., ss. 100-101.
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Taki zwykły przeciętny człowiek po prostu boi się interpretować sztukę. Pierwsze pytanie, to „co artysta chciał
przez to powiedzieć?”. I oni stoją przed czymś tacy zestresowani przed tym, co widzą i zastanawiają się, co powiedzieć i stres narasta. To jest źle, że uczymy, żeby się zastanawiać, co artysta chciał powiedzieć. Czasami to ma
znaczenie, ale czasami zupełnie nie. Liczą się nasze odczucia [AMJ/I1/SM].

Zróżnicowanie preferencji estetycznych może wynikać z różnych doświadczeń bądź
wykształcenia danej osoby: ci, którzy posiadają wykształcenie związane ze sztuką nieraz
poszukują innych symboli i wrażeń niż ludzie, którzy z danym stylem estetycznym mają
do czynienia po raz pierwszy. Gust, który decyduje o tym, które memy będą się podobać,
może się kształtować w oparciu o doświadczenia danej jednostki, a także poprzez wpływ
najbliższego otoczenia. Na ten fakt zwraca uwagę Ola:
Jak ktoś ma takie zacięcie plastyczne, to jest mu trochę łatwiej, ale ja na przykład, pomimo że cała rodzina była
na Akademii, to ja od samego dzieciństwa miałam w domu zakład konserwacji, u dziadków pracownię, non stop
chodziłam na wystawy, non stop miałam te obrazy i to też może się „opatrzeć”. Jak ktoś nie ma w ogóle takiego
zacięcia, czy nie lubi, to też może na podstawie opatrzenia sporo się nauczyć. I mi też się zmienia gust, im więcej
wiem, tym inne rzeczy zaczynają mi się podobać. (...) Opatrzenie, czyli jak ciągle masz kontakt, ciągle coś widzisz
nowego, nowe obrazy, nowe rzeźby, cokolwiek artystycznego. (...) wtedy się uczysz [AMJ/O1/SM].
Rola gustu

Bourdieu przytacza argumenty za tym, że – w zależności od przyzwyczajeń i możliwości kulturowo-ekonomicznych – jednostki z różnych klas społecznych mają dostęp, bądź
celowo wybierają inne treści kulturowe16. Owe preferencje są powiązane z gustem danej
osoby, co Bourdieu łączy z przynależnością do klasy społecznej, wyróżniając smak zrodzony z konieczności i smak płynący z luksusu17. Pierwszy z nich jest upodobaniem do
rzeczy bądź znaczeń, które mają praktyczne zastosowanie – są potrzebne i użyteczne.
Kolejny – podkreśla wyższość tych treści kulturowych, które nie mają charakteru utylitarnego, a ich konsumowanie wynika z możliwości i wolności od ograniczeń materialnych18.
Poprzez zdolność do korzystania z artefaktów, które nie są niezbędne, klasy wyższe wyróżniają się i ustanawiają swoistą granicę pomiędzy sobą a „zwykłymi śmiertelnikami”.
Co więcej, w sytuacji, kiedy dane wytwory kultury ulegną popularyzacji, elita będzie wynajdywała nowe sposoby odróżnienia się i nowe elementy, które będą włączane do „kultury wyższej”, jako te niedostępne dla innych19.
Te elementy życia społecznego, które są pośrednio związane z zamożnością – smak
luksusu, czy określona dyspozycja estetyczna – według Bourdieu powstają w oparciu o
brak przymusu ekonomicznego. Klasy społeczne o ugruntowanej i stabilnej sytuacji finansowej mogą sobie pozwolić na negowanie elementów estetycznych, związanych z zaspokajaniem potrzeb codziennych:
Owa dyspozycja (estetyczna – uzup. M.J.) stanowi pewien wymiar globalnego stosunku do
świata i do innych ludzi, wymiar stylu życia, w którym wyrażają się w nierozpoznawalnej
postaci skutki indywidualnych warunków egzystencji. Te skutki zaś, będąc warunkiem wszelkiego uczenia się kultury prawomocnej (...) charakteryzują się zawieszeniem i odroczeniem
przymusu ekonomicznego, jak też obiektywnym i subiektywnym dystansem wobec potrzeb
praktycznych. Dystans ten jest podstawą obiektywnego i subiektywnego dystansu wobec
grup poddanym tym uwarunkowaniom20.
16

Por. P. Bourdieu: Dystynkcja…, s. 221.
Tamże.
18
Tamże, s. 225.
19
Tamże, ss. 281-285.
20
Tamże, ss. 70-71.
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Bourdieu wskazuje, że preferencje poszczególnych klas społecznych, kształtowane
poprzez ich styl życia i zasobność w różne rodzaje kapitałów, odgrywają istotną rolę, podkreślając różnice klasowe. Według niego osoby „wysmakowane” częściej odrzucają to, co
interesujące i estetyczne na pierwszy rzut oka. Mechanizm ten nazywa regułą dystynkcji:
Negacja rozkoszy niższej, zgrzebnej, pospolitej, sprzedajnej, słowem – naturalnej, konstytuująca kulturalne sacrum, zawiera w sobie afirmację wyższości tych, którzy umieją zadowolić się przyjemnościami wysublimowanymi,
wyrafinowanymi, bezinteresownymi, nie służącymi niczemu, dystyngowanymi, niedostępnymi zwykłym profanom.
Fakt ten sprawia, że sztuka i konsumpcja artystyczna są przeznaczone do pełnienia, czy nam się podoba, czy nie,
i niezależnie od tego, czy mamy tego świadomość, społecznej funkcji uprawomocniania różnic społecznych21.

Co więcej, niektóre treści kulturowe są mniej dostępne dla ogółu niż inne i nie
wynika to jedynie ze zróżnicowania preferencji estetycznych. Udział w kulturze wysokiej
może być uwarunkowany stratyfikacją ekonomiczną społeczeństwa. Nieraz obrazy poprzez swoją wysoką cenę podkreślają różnice społeczne i podkreślają status ich właściciela, gdyż jedynie nieliczni mogą sobie pozwolić na posiadanie dzieł sztuki na własność:
Są też kolekcjonerzy, którzy są z innego świata, z reguły są to biznesmeni, którzy nawet nigdy w życiu nie rysowali,
nie myśleli nigdy, że będą się kiedykolwiek sztuką interesować, a zaczyna się od jednego obrazka, który od kogoś
dostali, a potem się tak napędza, „a mnie stać”, i tak się rozkręca. I że im droższe, tym będzie fajniej i że można
będzie się pochwalić znajomym. Miałam takiego klienta, który pożyczył ode mnie trzy obrazy i mówił, że super, że
robi grill i że będzie mógł się znajomym pochwalić [AMJ/MA1/SM]

Powyższe przykłady obrazują, w jaki sposób sztuka i memy z nią związane mogą
różnicować poszczególne grupy społeczne. Co więcej, zasada dystynkcji, wskazana przez
Bourdieu, może być również celowo wykorzystywana przez samych artystów. Niektórzy
respondenci wspominali o tym, że ich smak i estetyczne decyzje podejmowane w pracach
celowo mają stwarzać pewien dystans między odbiorcami:
Moja sztuka jest kanciasta, taka szorstka, nie chcę by moja sztuka była salonowa, i żeby się tak ogólnie mówiąc
podobała, żeby ludzie nie mówili, „o jakie ładne!" [AMJ/R1/SM].

Również Michał dystansuje się od powszechnych upodobań:
(Twórczość – uzup. M.J.) to jest takie pytanie, jak robić dobre rzeczy, które mi się podobają a jednocześnie nie
robić takich rzeczy, które się podobają innym. (...) Często staram się unikać tego, co się innym podoba, żeby nie
robić tego, co wydaje się takie oczywiste. Lubię robić rzeczy, które niekoniecznie się muszą podobać [AMJ/MI1/SM].

Taki celowy zabieg artysty zawęża grupę odbiorców jego dzieła. Dany obraz nie
jest stworzony po to, aby zachwycać szeroką publiczność. Wręcz przeciwnie, poprzez swój
charakter staje się unikalny i dostępny jedynie dla wąskiego wycinka osób o podobnym,
co twórca guście.
Podsumowanie

Na podstawie przytoczonych wypowiedzi można wysnuć wniosek, że pozycja artystów w społeczeństwie odgrywa szczególną rolę. Z jednej strony ich wytwory mają zdolność różnicowania grup społecznych. Wprowadzenie nowych memów może wyłonić
w społeczeństwie ich przeciwników bądź zwolenników w zależności od indywidualnych
21

Tamże, s. 16.
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upodobań ludzi. Jednak wspomniane różnicowanie może wynikać również z ograniczonej dostępności pewnych form artystycznych. Jak wspominali niektórzy badani, sztuka
jest luksusem, nie dobrem pierwszej potrzeby. Osoby, które „konsumują” memy pola
artystycznego mogą sobie nie tylko na to pozwolić finansowo (kupując bilety do muzeów
bądź zdobywając dzieła sztuki na własność), ale pamiętajmy również, że w partycypowaniu w niektórych aspektach twórczości artystycznej niezbędny jest także odpowiedni kapitał kulturowy, pozwalający dostrzec znaczenia, niuanse i symbole danej dziedziny.
Działanie artystów to też wprowadzanie nowych znaczeń kulturowych, a czasem
i przełamywanie przemocy symbolicznej poprzez zakwestionowanie zastanych interpretacji. Proces rozchodzenia się nowych treści, a także struktur klasyfikacji nie jest oczywisty. Społeczeństwo zdaje się posiadać immanentne mechanizmy kształtujące porządek
społeczny i porządek ten egzekwujące. Na to, czy dana treść kulturowa zostanie przyswojona, ma wpływ również gust jednostki, ukształtowany przez jej styl życia, przyzwyczajenia, a także otoczenie społeczne, czy posiadany kapitał kulturowy, a zachowania będące w opozycji wobec wymagań szerszych grup mogą mieć konsekwencje w postaci wykluczenia bądź napotkania na mniej lub bardziej jawną demonstrację niechęci. Absorpcja
nowych memów przez szersze grupy jest nacechowana swoistą siłą bezwładności.
Przykładem takiej sytuacji może być incydent w Museum Am Ostwall w Dortmundzie, gdzie osoba sprzątająca zniszczyła jedną z instalacji22. Okazało się, że eksponat łudząco przypominał wiadro z zaciekami, co spowodowało, że zostało wyczyszczone przez nadgorliwą pracownicę. Tak skutecznie zresztą, że dzieło nieżyjącego już Martina Kippenbergera straciło swoje pierwotne walory. Twórca serii „Gdy zaczyna kapać z sufitu”, poprzez swoje eksponaty nawiązujące do przedmiotów związanych z renowacją i remontowaniem, prowokował do zastanowienia się nad rolą sztuki i jej granicami. Wspomniany
incydent w bardzo obrazowy sposób demonstruje relację pomiędzy sferą znaczeń symbolicznych i interpretacją danych memów a cechami środowiska, które danej oceny dokonuje. Koneserzy sztuki, którzy instalację z przedmiotów codziennego użytku wycenili na,
bagatela, 800 tys. euro opierali się w swojej ocenie na wartości symbolicznej dzieła, jej
roli w kształtowaniu nowych znaczeń, a także rozpoznawalności nazwiska. Dla osoby nie
dysponującej odpowiednią wiedzą, jak widać, wiadro z zaciekami pozostało jedynie przedmiotem do wyszorowania.

INNOWACJE KULTUROWE DOSTĘPNE DLA NIELICZNYCH – ROLA NOWYCH
MEMÓW W ŚWIETLE TEORII PIERRE’A BOURDIEU – Streszczenie
W tekście powstawanie nowych memów, a także ich rozpowszechnianie się zostało zanalizowane z perspektywy teorii dystynkcji Pierre’a Bourdieu. Autorka stawia tezę, że nowe
treści kulturowe nie powstają w ahistorycznym oderwaniu od poprzednich wytworów kulturowych, a niektóre dotychczasowe znaczenia mogą wpływać na absorpcję nowych treści. Szczególna uwaga została poświęcona roli artystów w tej przestrzeni. Sztuka jest związana z memami, które częściej niż inne mają szczególne właściwości: pobudzają emocje, wykraczają poza
22

Pseudonim Bart, (listopad, 2011), ttp://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10590889,Sprzataczka_zniszczyla_dzielo _sztuki_warte_800_tys_.html Data dostępu: listopad, 2011.
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dotychczasowe sposoby myślenia, często mają ambicje zaskakiwać bądź przedstawiać subtelności dziedzictwa kultury. Rozważania na gruncie teoretycznym zostały zilustrowane przykładami z badań własnych autorki.
CULTURAL INNOVATIONS AVAILABLE TO A FEW – THE ROLE OF NEW
MEMES FROM THE PERSPECTIVE OF PIERRE BOURDIEU’S THEORY – Summary
Formation of new memes and their proliferation was analyzed from the perspective of
constructivist structuralism theory proposed by Pierre Bourdieu. In the society new cultural
content does not arise in isolation from the existing matters. The absorption of new memes
may be influenced by the present cultural content and social class differentiation. In the article
particular attention was paid to the role of artists in society since they are ones who more often
introduce new meanings to the society: art is related to the memes that more often stimulate
emotions, go beyond current ways of thinking and have ambitions to present or juxtapose the
subtleties of cultural heritage. The theoretical considerations are illustrated with examples
from the author's own research.

TOMASZ KOZŁOWSKI
W STRONĘ MIKRO-NARRACJI?
EWOLUCJA POPKULTURY A DOBÓR MEMETYCZNY
Od sformułowania przez Richarda Dawkinsa1 koncepcji memu jako jednostki doboru kulturowego rządzącej się prawami selekcji naturalnej mija już ponad 30 lat. Zręby
owej koncepcji na przestrzeni tych kilku dekad nie uległy szczególnej zmianie, w dalszym
ciągu entuzjaści tegoż podejścia zgadzają się co do tego, że memy, geny kultury, kulturgeny itd., podlegają surowym prawom doboru. W memetyce, jak zresztą w innych koncepcjach sytuujących się na styku humanistyki i nauk ewolucyjnych, istnieje za to wyraźna
różnica stanowisk dotycząca stopnia zdeterminowania pewnych procesów przez odpowiadające im replikatory.
Ewolucja kulturowa może odbywać się w ścisłym związku z genetyczną konstrukcją człowieka (to stanowisko socjobiologów2), może być też zapośredniczona przez
moduły umysłowe działające według genetycznego programu, jednak w określonych
warunkach środowiskowych (paradygmat psychologii ewolucyjnej3); może wreszcie
odbywać się w warunkach nieskrępowanej genami ewolucji kulturowej drogą selekcji
naturalnej (skrajne stanowisko memetyczne4). Daleki jestem od twierdzenia, zgodnie
z którym dobór memetyczny przebiegać może z pominięciem psychologicznej konstrukcji człowieka; przeciwnie, uważam, że psychologiczne ograniczenia umysłu Homo
sapiens s. s t a n o w i ą f a k t y c z n e ś r o d o w i s k o i j e d y n e l i c z ą c e s i ę k r y t e r i u m t a k i e g o d o b o r u . Nie musi to jednak oznaczać, że ewolucja memetyczna odbywa się od zarania dziejów człowieka dokładnie na takich samych zasadach, ani że
taka już pozostanie.
Różnice pomiędzy kulturą paleolityczną a społeczeństwem zdominowanym przez
media są widoczne gołym okiem i mają one charakter j a k o ś c i o w y , nie tylko ilościowy. Przetwarzamy znacznie większe ilości informacji, lecz pomimo faktu, że od
strony psychologicznej w dalszym ciągu pozostajemy takimi samymi łowcami i zbieraczami jak przed stu tysiącami lat, sama geneza przyswajanych dziś informacji ma zupełnie inną naturę.
W Samolubnym genie Richard Dawkins, omawiając koncepcję memów, wskazywał na pleniące się w ludzkich umysłach wielkie systemy myślowe, całe zespoły idei, które
razem tworzyły filozofie, religie i światopoglądy. Oczywiście, w rozważaniach tych mowa
była także o nieco mniej spektakularnych przykładach ewolucji memetycznej, takich jak
sposoby budowania łuku. Jak jednak postaram się wskazać w poniższym tekście, że
1

R. Dawkins: Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny. Warszawa 1996.
E. O. Wilson: Socjobiologia. Przeł M. Siemiński. Poznań 2001.
3
D. M. Buss: Psychologia ewolucyjna. Przeł. M. Orski. Gdańsk 2001.
4
M. Biedrzycki: Genetyka kultury. Poznań 1997.
2
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w dobie popkultury5 powstanie większych, spójnych całości (na kształt systemów religijnych i filozofii) jest znacznie trudniejsze, aniżeli miało to miejsce wcześniej, choć teoretycznie to właśnie teraz istnieje technologiczne zaplecze umożliwiające przekaz informacji na skalę globalną.
Teza, którą postaram się uargumentować, mogłaby zatem brzmieć następująco:
ewolucja memetyczna uwzględniać musi nie tylko konstrukcję umysłu człowieka (popularność poszczególnych memów można zatem w oparciu o tę konstrukcję starać się przewidzieć), ale również ściśle wiąże się ze specyfiką funkcjonowania kultury masowej, której charakter definiowany jest przez jeden zasadniczy czynnik: p r a w a r y n k u . Przypuszczam również, że czynniki te powodują, iż memetyczna ewolucja preferuje dziś memy
znacznie mniej „rozwlekłe” i mniej skomplikowane. W obrębie popkultury sprawnie funkcjonować mogą zatem swoiste informacyjne k ę s y , wypierające z memetycznej puli bardziej obszerne całości, takie jak przytaczane wcześniej systemy religijne i filozoficzne,
teorie naukowe, systemy prawne. Popkultura – innymi słowy – nie faworyzuje memów
konotujących tak wiele skomplikowanych treści. W starciu z nimi zwyciężają memy znacznie
łatwiej przyswajalne, te, które mogą pełnić rolę rozrywki.
Dobór sztuczny i ewolucja kulturowa

Selekcja naturalna pomiędzy memami może zachodzić, jak przypuszczam, wyłącznie w ich naturalnym środowisku, czyli w przestrzeni ludzkich umysłów, która u początków Homo sapiens s. wolna była od ingerencji takich czynników jak prawa rynku, czyli
gdzie kryterium była przede wszystkim zdolność przetrwania i rozprzestrzenienia się, nie
zaś generowany ekonomiczny zysk. Ewolucja nie jest procesem celowym. Żadnemu z
ewolucyjnych „rozwiązań” – dłoni, oku, ścięgnu Achillesa – nie towarzyszył konkretny
zamiar. W przeciwnym wypadku, w ślepo przebiegających procesach skutek wyprzedzałby przyczynę. Rezultaty procesów ewolucji, choćby te wymienione powyżej, stanowią jedynie wytwory, które dzięki swej obecności zwiększają prawdopodobieństwo przetrwania
tych osobników, które podobne cechy wykształciły. A ponieważ faktycznie zwiększają
(osobniki takie bowiem lepiej funkcjonują i w efekcie lepiej się rozmnażają) – cechy te
rozpowszechniają się w puli gatunku.
Uważam, że podobne kryteria należałoby przyjąć w przypadku ewolucji memetycznej, tzn. o doborze naturalnym wśród memów mówić można tylko wówczas, gdy skutek nie wyprzedza przyczyny. Ponieważ jednak ewolucja memetyczna, jako ewolucja kulturowa, wręcz niejako ze swej natury p r z e s y c o n a j e s t i n t e n c j o n a l n o ś c i ą (nie
ma bowiem działań kulturowych i nieintencjonalnych zarazem. Na osobne omówienie w
tym miejscu zasługuje fakt, że w „ekosystemie” ewolucji kulturowej skutek postulowany
niekoniecznie pokrywać się musi ze skutkami rzeczywistymi: Einstein tworząc teorię
względności nie miał zamiaru budować bomby atomowej), przyczyna i skutek muszą być
w świecie memów przynajmniej pobieżnie zredefiniowane.
Choć nie możemy wykluczyć, że przywoływane przez Dawkinsa sposoby konstruowania łuków nie były procesem celowym, a jedynie dziełem przypadku, który okazał się
świetnym rozwiązaniem w czasie polowań, wiele procesów kulturowych od początku ma
charakter celowy (choćby poszukiwanie określonych rozwiązań, np. wynalezienie żarów5

Dla potrzeb tekstu nie czynię szczególnego rozróżnienia między terminami „kultura popularna” i „kultura masowa”,
które na ogół przez wielu badaczy nie są utożsamiane (por. np. J. Fiske: Zrozumieć kulturę popularną. Przeł. K. Sawicka.
Kraków 2010). Przyjmuję rozumienie, że w przypadku jednej i drugiej znacza część ich treści – w szczególności treści rozrywkowych – tworzona jest w oparciu o dyktat ekonomicznej opłacalności.
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ki). Łuki powstały i były udoskonalane w celu zabijania ofiar, dalsze ich modyfikacje prawdopodobnie nie były już całkowicie ślepym, przypadkowym wytworem. Można rzec, że
pod tym względem w świecie memów s k u t e k f a k t y c z n i e w y p r z e d z a p r z y c z y n ę .
Ale owe cele w dalszym ciągu pozostają jedynie celami Homo sapiens s., a więc intencjami, które z perspektywy pojedynczego „samolubnego memu” pozostają swoistym naturalnym EEA6, środowiskiem zmiany adaptacyjnej. Tym samym, jednym z niezmiennych
nacisków ewolucyjnych występujących w świecie memów jest cel nadawany przez Homo
sapiens s. Są to intencje tworzone przez umysł, który dla memów jest naturalnym środowiskiem bytowania. Celem memów nie jest uskutecznianie polowań, ale w dalszym ciągu
możliwie jak największe rozplenienie się. I właśnie w tym punkcie dochodzimy do sedna
różnicy pomiędzy naturalnym a sztucznym doborem memetycznym. Sposoby budowania
łuku i inne kulturowe strategie o tyle podlegają prawom doboru naturalnego, o ile tworzeniu ich nie towarzyszą intencje stworzenia strategii, które w swoim założeniu, mają
być „popularne”. W warunkach naturalnej, spontanicznej kreacji memów n i e m o ż e
być zatem mowy o świadomym zamiarze tworzenia memu optymaln e g o . Łuk tworzony jest po to, by lepiej polować, a nie po to, by – jako wynalazek –
rozprzestrzenił się możliwie szybko i na jak największym obszarze.
Skoro zdaniem memetyków ewolucja kultury może być tłumaczona na zasadach
analogii do doboru naturalnego, należy pamiętać, że ewolucja poszczególnych gatunków
to nie tylko selekcja stricte naturalna. W historii wielu gatunków, zarówno roślin jak
i zwierząt, pojawił się szczególny c z y n n i k m o d y f i k u j ą c y ich ewolucję, czyli człowiek oraz jego potrzeby. Dzięki niemu pojawiły się wyjątkowo wydajne zboża, drzewa
owocowe, zwierzęta hodowlane itd., a więc organizmy, których natura „nie przewidziała”, a które pojawiły się dzięki ingerencji człowieka. Procesy te to przykłady doboru
s z t u c z n e g o , czyli modyfikowania puli genowej określonego gatunku ze względu na
pożądane rezultaty. W przypadku memów zatem, za sztuczny dobór uważać należy taki,
który z góry stara się projektować takie memy, które przynosić będą jak największe korzyści i najskuteczniej się rozplenią (nieważne, czy będą one propagować strzelanie
z łuku, wiarę w Jezusa Chrystusa, czy modę na jeansy).
Tak jak na płaszczyźnie namacalnych przykładów konkretnych pul genowych, tak
również w bardziej eterycznym świecie memów i ewolucji kulturowej obserwujemy na
każdym kroku przykłady doboru sztucznego. Innymi słowy – istnieją całe grupy memów
tworzone specjalnie po to, by być popularnymi i by zyskały przewagę nad innymi memami
z powodów – na przykład – ekonomicznych, a więc będących czynnikami najzupełniej
zewnętrznymi7.
Takie rozróżnienie powoduje, że ewolucja memetyczna od początku funkcjonowania gatunku Homo sapiens s. nie może być w całości rozpatrywana jako rezultat doboru
naturalnego. Czy – przykładowo – panująca moda to rezultat naturalnego doboru memetycznego? Zauważmy, że dany wzór, fason, zwyczaj tworzony jest tam wyłącznie po to,
ażeby funkcjonować jedynie w g r a n i c a c h o k r e ś l o n e j g r u p y , nie musi mieć przy
6
J. Bowlby: Attachment and Loss. London 1967; R. Foley: The adaptive legacy of human evolution: a search for the environmet of evolution adaptedness. „Evolutionary anthropology” nr 4, str. 194-203.
7
Można co prawda założyć, że i ów rynkowy wymóg opłacalności stanowi swoisty mem, w tym wypadku jednak uznać
musimy, że w zasadzie każdy czynnik wpływający na ewolucję memów sam też przypuszczalnie jest memem. Zarzut ten
jednak wydaje się niefalsyfikowalny (jak zresztą wiele – przynajmniej na razie – z założeń memetyki). W podobny sposób
można sprowadzić do absurdu dyskusję o doborze sztucznym w przypadku konkretnych gatunków: czyż bowiem świadoma
presja ze strony człowieka nie jest jednym z czynników środowiska, w którym egzystuje dany gatunek (np. bydła)? Dobór
sztuczny jest więc formą doboru naturalnego!
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tym żadnego wymiaru praktycznego, nie musi niczego ułatwiać, ani w niczym pomagać.
Ma on jedynie funkcję wykluczającą inne memy, sam w sobie przydaje prestiżu, jest
ekskluzywny. Towarzyszy mu intencja wręcz o g r a n i c z a j ą c a jego działanie. Klasa
próżniacza – by użyć tu terminologii Veblenowskiej8 – n i e ż y c z y s o b i e , by konkretny mem funkcjonował w klasie innej niż ona sama. Jeśli taki mem zacznie funkcjonować poza jej granicami, klasa próżniacza świadomie, z biegiem czasu odejdzie od tegoż
wzorca i wymyśli nowy, skazując bezdyskusyjnie starszą strategię na porażkę. „Niepraktyczny mem próżnowania” zostanie zastąpiony innym, który będzie miał znaczenie wyróżniające i żadne inne (można zatem przyjąć, że mem próżnowania w gruncie rzeczy
„nie próżnuje” i sam nadaje swoim nosicielom bardzo istotną społecznie etykietę grupy
ekskluzywnej, bo próżnującej właśnie). Nie uważam, by takie prawidłowości można było
uznać za przykład selekcji naturalnej, co skłania mnie do podtrzymania tezy, że ewolucja memetyczna stanowi formę rozwoju, który jest wypadkową procesów zarówno naturalnych, jak i tych sztucznie stymulowanych. Towarzyszą im bowiem konkretne intencje
dotyczące stopnia rozprzestrzeniania się samych memów i wartości przypisywanej właśnie temu, że są one całkowicie niepraktyczne (podobnie jak dobrze utrzymany, gruntownie wypielęgnowany i przeznaczony tylko dla konkretnych grup właścicieli pasjonatów pudel). W tym wypadku memy, choćby bardzo popularne, bardzo pożądane i nie
mniej zaraźliwe, n i e m o g ą rozprzestrzeniać się poza określony obszar. W przeciwnym razie ich „prestiżowy” żywot zakończy się. Socjologiczne teorie mody wskazują co
prawda na prawidłowość przejmowania przez klasy niższe zachowań i mód typowych
dla klas wyższych, jednak przejęte wzorce zazwyczaj tracą również swój ekskluzywny
charakter. Należałoby zatem przyjąć, że mem traci wówczas swój prestiżowy komponent – mutuje do formy bardziej powszechnej, bardziej popularnej, o szerszym zakresie
oddziaływania, jednak o zmienionym już znaczeniu).
Czy oznacza to tym samym, że modę potraktować można zatem jako rezultat sztucznego doboru memetycznego? Memy tworzone są tam tylko i wyłącznie po to, by funkcjonować jedynie w obrębie określonych grup. Ich rozprzestrzenianie się drogą naturalną,
a zatem nieokiełznaną zaraźliwością kojarzoną z wirusową epidemią, jest skrajnie niepożądane ze względu na interes pewnej grupy.
Moda mająca znaczenie ekskluzywne, czyli wykluczające tych, których na nią nie
stać, jest jednym z kilku możliwych obszarów działania memetycznego doboru sztucznego. Drugim obszarem może być kultura masowa, w której interesie jest dokładna
odwrotność intencji towarzyszących próżniaczym modom: rozprzestrzenić się na możliwie największym obszarze w jak najkrótszym czasie i przynieść zysk (gdyby popkulturę
przyrównać do broni – jej sposób działania przypominałby broń biologiczną. Stworzyć
doskonałego wirusa, wykorzystać naturalny brak odporności i zarazić wszystkich bez
wyjątku).
W taki oto właśnie merkantylny sposób socjologia postrzega i definiuje komercyjny aspekt popkultury9. Co prawda, wśród wielu jej charakterystycznych cech wymienia się
funkcjonowanie w obszarach zabawy, rozrywki i czasu wolnego, nie są to jednak jej cechy
konstytutywne. Warunkiem sine qua non owych produktów przeznaczonych do konsumpcji
jest przede wszystkim p r z e z n a c z e n i e r y n k o w e , spodziewany zysk, jaki dany masowy produkt wypracuje. Taki obszar zjawisk pop jest zatem przede wszystkim kolejną
8

T. Veblen: Teoria klasy próżniaczej. Przeł. J. Frentzel-Zagórska. Warszawa 2008.
Z. Bauman: Społeczeństwo w stanie oblężenia. Przeł. J. Łoziński. Poznań 2006; J. Baudrillard: Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Przeł. S. Królak. Warszawa 2006; G. Miller: Teoria szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta.
Przeł. B. Reszuta. Warszawa 2010.
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przestrzenią działania rynku, relacji konsumentów i producentów. Kreacji tych produktów towarzyszy więc zamiar wybitnie materialny – przymus przynoszenia wymiernego zysku.
To właśnie kryterium, jak przypuszczam, stanowi czynnik, dzięki któremu – przenosząc te rozważania na grunt memetyczny – można mówić o funkcjonowaniu doboru
sztucznego w puli memetycznej. Memy w dzisiejszych czasach, jako że są wypuszczane na
rynek, m u s z ą być tak konstruowane, by przynosiły zysk. W tej przestrzeni nie ma wiele
miejsca na swobodę, nikogo na nią nie stać. Dobór stricte naturalny prawdopodobnie nie
przynosiłby takich zysków w tak krótkim czasie. Jeśli zatem przyjmiemy, że kultura sprzed
doby mass mediów i rynku pop jest rezultatem działania praw doboru naturalnego pomiędzy memami (które bez ingerencji rynku i praw opłacalności mogły swobodnie konkurować ze sobą mając do dyspozycji zastane środowisko kulturowe oraz umysły ludzkie,
tak a nie inaczej skonstruowane) to kultura konsumpcyjna, jako treści od początku tworzone w określonym celu, a więc podlegające presji selekcyjnej wytwarzanej sztucznie –
przez człowieka – jawi się jako rezultat doboru sztucznego (a przynajmniej nie do końca
naturalnego).
Popkultura jako jedyny możliwy zestaw memów?

Dobór sztuczny w sferze replikatorów biologicznych przybierać może najróżniejsze kształty. Zwierzęta i rośliny kreowane przez nas w ten sposób mogą być cennym
źródłem pożywienia (świnie, gęsi, pszenica, fasola), ale również bodźców stricte estetycznych (pudel, jamnik, róża etc.). Zwierzęta mogą być sztucznie selekcjonowane ze względu na wyjątkową siłę (np. niektóre rodzaje bydła), szybkość (podgatunki koni), czy inne
niebywałe zdolności (np. bardzo czuły węch u owczarków niemieckich etc.). Innymi słowy
nowo tworzone gatunki mogą powstawać ze względu na różnoraki cel. Nie sposób jest
przewidzieć wszystkich tego rodzaju kryteriów, a przynajmniej wachlarz ten wydaje się
bardzo szeroki.
W przypadku kultury masowej i doboru sztucznego, jaki dokonuje się na jej obszarze, mamy do czynienia z sytuacją zgoła odmienną. Dobór memów podąża tam niezmiennie w j e d n ą stronę; masowa produkcja kulturalna dąży do optimum i nie przedstawia
pod tym względem równie okazałego – co sztucznie tworzone gatunki biologiczne – spektrum możliwości. Jest to, jak przypuszczam, uwarunkowane przez dwa zasadnicze czynniki, bardzo silnie zresztą ze sobą powiązane. Po pierwsze, popkultura w wielu swoich przejawach służy konsumpcji oraz rozrywce. A rozrywka z kolei – to po drugie – z racji tego,
że reprezentujemy jeden gatunek, Homo sapiens s., rozumiana może być, bez względu na
kontekst społeczno-historyczny, w bardzo zbliżonych kategoriach.
Tradycja relatywistyczna10, w humanistyce bardzo mocno zresztą ugruntowana, każe
wierzyć, że istnieją formy rozrywki całkowicie nieporównywalne, z gruntu niezrozumiałe
dla przedstawicieli różnych kultur. Jako przykłady na poparcie tych twierdzeń przytoczyć
można różnego rodzaju dowcipy, które usytuowane są w konkretnym kontekście etnicznym, danej klasy czy warstwy społecznej, w określonym regionie. Niewątpliwie w twierdzeniach tych jest sporo racji, mimo to jednak można przypuszczać, że perspektywa relatywistyczna prześlizguje się zaledwie po powierzchni omawianych zjawisk. Gdyby bowiem
wejść nieco głębiej i dokładniej starać się oddać zawiły kontekst poszczególnych historii,
ich dowcipny charakter prawdopodobnie byłby lepiej zrozumiały, a i powód do śmiechu
już znacznie mniej niedorzeczny czy niezrozumiały. Jakkolwiek różne byłyby ludzkie kultury i tradycje, trudno jest sobie wyobrazić przypadki skrajnie różnego poczucia humoru,
10

W. J. Burszta: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1998, str. 59-82.
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czy postrzegania określonych faktów jako rozrywki w obrębie kilku kultur. Pojęcie zabaw i gier funkcjonuje w ramach każdej kultury11 i choćby fakt umieszczenia tych
pojęć w szeregu tzw. kulturowych powszechników pozwala domniemywać, że posiadamy
ogólne pojęcie czegoś, co definiujemy jako g r a , z a b a w a , czy r o z r y w k a . Gry noszą
w sobie element rywalizacji, rozrywka z kolei często łączy się z narracją, opowiadaniem
o czymś, przedstawianiem określonych sytuacji, realnych bądź wyobrażonych.
Nauki ewolucyjne w poszukiwaniach tych idą o krok dalej. W pracach Richarda
D. Alexandra12 zawarta jest ciekawa teza, która mówi, że korzeni humoru należy doszukiwać się w mechanizmach definiujących myślenie grupowe. Humor bardzo często –
zwraca uwagę Alexander – opiera się na opozycji wyśmiewający-wyśmiewany. Wyśmiewający zazwyczaj zwiększa swoją wartość pod względem statusu, wyśmiewany ową wartość zaś traci i spada w hierarchii. Opozycje te zresztą doskonale współdziałają z heurystykami poznawczymi wspierającymi myślenie grupowe i tworzenie stereotypów. Dowcipy często bowiem odnoszą się do przedstawicieli grup ludzkich – zawodów, warstw
społecznych, mniejszości etnicznych etc. Podtrzymują zatem – powiedzieliby biolodzy
ewolucyjni – spoistość grupy, walnie przyczyniając się do wzrostu indywidualnej fitness
każdego osobnika.
Daniel Nettle, psycholog ewolucyjny, poszukiwał z kolei prawideł rządzących budową większych narracji, takich jak Szekspirowskie komedie i tragedie13. Wysnuwa on
wniosek, że utwory te zawsze oscylują wokół żywotnych problemów bohaterów, te zaś
świetnie mogą być tłumaczone w kategoriach ich całkowitej wartości przystosowawczej,
czyli – w skrócie – możliwości propagowania kopii swoich genów. W utworach tych centralnym problemem jest status (to zazwyczaj domena tragedii), bądź seks (domena komedii). Zakończenie zaś ostatecznie określa dalsze szanse bohatera na jego ewolucyjnym
rynku. W tragedii bohater na ogół wypada z wyścigu genów (umiera, przekreśla więc
szanse na dalszą reprodukcję), w komediach „żyje długo i szczęśliwie”, a więc zyskuje
niezbędne zasoby oraz partnera seksualnego.
W obrębie psychologii ewolucyjnej formułowane są również twierdzenia dotyczące ogólnych, kognitywnych zasad percepcji humoru. Według Wonila Junga14 ażeby można było mówić o właściwym rozumieniu humoru, konieczne są trzy elementy: teoria umysłu (umiejętność przewidywania intencji innych), zdolności empatyczne (umiejętność podzielania/rozumienia ich stanów emocjonalnych) oraz niska skłonność do współczucia
(innymi słowy – wyśmiewany przypadek nie może stać w opozycji do naszego systemu
wartości, śmiech musi być przez nas dopuszczalny i akceptowalny). Według Junga jednoczesny śmiech dwóch lub więcej osób staje się jednocześnie bardzo dobrym wskaźnikiem
podobnego charakteru, zbliżonego systemu wartości i tym samym wiele mówi o innych
jako o potencjalnych partnerach interakcji/współpracy. Inne poczucie humoru to równocześnie słaba rekomendacja odnośnie możliwości nawiązywania takich wspólnie ukierunkowanych działań. (Zwróćmy uwagę, że to właśnie podobne poczucie humoru stanowi
jedną z najczęściej wymienianych cech w pytaniach o idealnego partnera/partnerkę).
11
G. P. Murdock: The common denominator of culture. [w:] R. Linton (ed.): The science of man in the world crisis. New
York 1945. Zob. też E. O. Wilson: Konsiliencja. Jedność wiedzy. Przeł. J. Mikolas. Poznań 2002; J. Huizinga: Homo ludens.
Zabawa jako źródło kultury. Przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa 1985.
12
R. D. Alexander: Ostracism and indirect reciprocity: the reproductive significance of humor. „Ethology and Sociobiology”,
nr 7, 1984, str. 253-270,
13
D. Nettle: The wheel of fire and the mating game: explaining the origins of tragedy and comedy. „Journal of Cultural and
Evolutionary Psychology, nr 3, 2005, str. 39-56
14
W. E. Jung: The inner eye and the theory of laughter: mindreader singnals cooperator value. „Evolutionary Psychology”,
nr 1, 2003, str. 214-253
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Z kolei Steven Pinker15 sugeruje, że rozrywka, prócz tego, że może stanowić bardzo dobrą formę integrowania jednostek, jest jednocześnie nienaturalnie wysokim stężeniem bodźców, które w zamierzchłej przeszłości (dziś zresztą też) stanowią dla naszego
umysłu istotne źródło informacji koniecznych do przetrwania. Innymi słowy – sugeruje
autor Jak działa umysł – pod postacią rozrywki n i e d a s i ę p r z e m y c i ć w s z y s t k i e g o , albowiem nie wszystko jest dla człowieka równie interesujące. Za interesujące
nasz umysł z pewnością uzna historie, w których pojawiają się problemy o krytycznym
znaczeniu dla naszego przetrwania, a więc: walka o partnera seksualnego, zagrożenie
rodziny i potomstwa, choroby, atak drapieżcy lub obcych, walka o status i miejsce w hierarchii, katastrofy naturalne, zmieniające się relacje w sieci najbliższych znajomych, bądź
też relacje z osobami posiadającymi dla nas duże znaczenie, walka o dostęp do zasobów.
W typowej historii pełniącej rolę rozrywki tematy te wystąpią w proporcjach znacznie
przewyższających realia. W fabule filmu trwającego półtorej godziny bohaterowi przytrafia się na ogół tyle, ile większości z nas na przestrzeni kilku miesięcy, lat, czy nawet całego
życia. Tak ściśle upakowane zestawy bodźców Pinker nazywa „tortem dla mózgu” – bo
choć w świecie natury takie słodkie smakołyki nie występują, nie przeszkadza to jednak w
trawieniu ich i odczuwaniu z tego powodu znacznej przyjemności16.
Dokonując transferu tych twierdzeń na grunt memetyczny, moglibyśmy rzec, że
zestaw mutacji memów w obrębie rozrywki być może jest nieograniczony, nie oznacza to
jednak, że jest on dowolny. Memy, które „pragną” utrzymać się w memowej puli, muszą
dostosować się do wymogów umysłowych17. Z natury, ludzi nie będzie zaciekawiać wszystko,
a jedynie to, co było istotne dla nich z punktu widzenia ich przetrwania w naturalnym
środowisku. Nawet jeśli przyjmiemy – za Susan Blackmore18 – że memy przejęły kontrolę
nad ewolucją naszego umysłu i od tej chwili to my znajdujemy się na ich uwięzi, należy
liczyć się z faktem, że ewolucja Homo sapiens s. w dalszym ciągu posuwa się do przodu
bardzo powoli. W związku z tym, praktycznie niemożliwe jest porzucenie z dnia na dzień
– nawet w geologicznej skali czasu – naszych łowiecko-zbierackich nawyków. Nawet przy
całkowitej memetycznej dominacji, „echa” naszej długotrwałej, biologicznej ewolucji
najprawdopodobniej będą jeszcze donośne i – nawet jeśli słabnąc – to wciąż wywierać
będą wpływ na charakter selekcji memetycznej. W sposób zupełnie od memów niezależny, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, „wolimy” jedne memy od innych dlatego, że
nasza konstrukcja psychiczna jest właśnie taka a nie inna. I właśnie gęsto upakowane
zestawy takich memów ludzie traktują jako rozrywkę. Właśnie takie, a nie inne memy
tworzyć będą popkulturalną rozrywkę dla masowej publiczności złożonej z przedstawicieli Homo sapiens s. Towarzysząca zaś takiej kreacji wyraźna intencja tworzenia memu
optymalnego przesądza, według mnie, o sztucznym charakterze doboru dokonującego
się w obrębie popkultury.
Zamiast dania głównego. Jadłospis doby wojny medialnej

Oprócz podążania oferty medialnej w stronę określoną naszą ewolucyjną przeszłością, można doszukiwać się jeszcze jednej istotnej prawidłowości. I na tym polu dostrzec
można działanie czynników, które w istotny sposób modyfikować mogą występujące dzi15

S. Pinker: Jak działa umysł. Przeł. M. Konarzewska. Warszawa 2002, s. 577.
Szeroko problematykę wpływu ograniczeń umysłowych na kształt popkultury omawiam wraz z Tomaszem Szlendakiem
w pracy Naga małpa przed telewizorem, Warszawa 2008.
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T. Kozłowski: Przypadek się nie opłaca. Psycho-ewolucyjne ograniczenia popkultury. [w:] D. Wężowicz-Ziółkowska (red.):
„Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny”, Nr 4, 2009.
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S. J. Blackmore: Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski. Poznań 2002.
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siaj w infosferze zestawy memów. Czynniki te jednak, w odróżnieniu od determinowanych naszą biologią ograniczeń umysłowych, można lokalizować również w obrębie samej kultury. O ile bowiem rozrywka – pod względem treści – zawsze i wszędzie dotykała
tematów bardzo zbliżonych, o tyle forma, jaką ów przekaz przyjmował, była już w znacznej mierze zdeterminowana czynnikami kulturowymi, przede wszystkim zaś – rodzajem
środków przekazu. Inna była forma rozrywki w społeczeństwach zdominowanych kulturą
oralną, inna w epoce druku, jeszcze inna w dobie multimediów i Internetu. A zatem, choć
z grubsza ludzie dla zabawy i dobrego samopoczucia opowiadają sobie nawzajem o tym
samym, robią to na różne sposoby i za pośrednictwem coraz to nowych mediów.
Badaniem tych różnic zajmuje się epistemologia mediów, nauka zapoczątkowana
przez Marshalla McLuhana i jego słynne medium is the massage19, czyli twierdzenie, zgodnie
z którym już sam przekaźnik w znacznym stopniu determinuje przekaz. Nigdy więc nie
mamy do czynienia z sytuacją idealną, doskonale transparentną, kiedy to medium jest
zupełnie „przezroczyste”. Jednym z elementów, który w ostatnich czasach wydaje się być
wyjątkowo silnie modyfikowany przez same media jest sam c z a s t r w a n i a komunikatu. Neil Postman20 bardzo trafnie wskazuje, że wraz z rozwojem technik komunikowania,
których nową erę zapoczątkował wynalazek telegrafu, w kulturze Zachodu pojawił się
wyraźny nacisk na kreowanie wiadomości w formie coraz to krótszego newsa. Wiadomość – argumentuje Postman – poczęła być stopniowo odzierana z pierwotnego, szerokiego kontekstu. Stawała się coraz bardziej płytka i powierzchowna. Racjonalna i merytoryczna analiza, wcześniej wymagana od odbiorców, zaczęła być zastępowana emocjonalnie wzbudzanym i podsycanym zainteresowaniem. Tekst począł być znacznie częściej
zastępowany obrazem itd.
Nie ulega wątpliwości, że charakter tych zmian w znacznej mierze wynika ze specyfiki rynku, jaki rozwinął się wraz z upowszechnieniem się wynalazku telegrafu (następnie
radia, telewizji, a w końcu i Internetu). Wówczas to bowiem stało się jasne, że informacja
stać się może chodliwym towarem, który będzie można z dużym zyskiem sprzedawać.
Media audiowizualne, ale również i prasa, która w znacznej mierze bazowała na fotografii, walnie przyczyniły się do ograniczenia miejsca zajmowanego przez tekst w myśl zasady, że dobre zdjęcie (dobry obraz) mówić będzie więcej niż tysiąc słów. Słowo „zobaczyć”
stało się w pewnym sensie synonimem słowa „wiedzieć”.
Sądzę, że trend ten – tendencja do skracania przekazu – bardzo silnie odcisnął się
na doborze, jaki dotychczas miał miejsce w memowej puli. Presja selekcyjna, na jaką
złożyły się a) charakter środków przekazu, za pomocą których memy mogły się rozprzestrzeniać oraz b) rynek preferujący wiadomości łatwiej przyswajalne, a więc krótkie „kęsy”,
spowodowała, że treści dłuższe, głębsze, rzetelniejsze, zaczęły przegrywać z tymi krótszymi, ale znacznie łatwiejszymi do interpretacji.
Należy przy tym nadmienić, że skrócona forma informacji, choć w znacznej mierze
wymuszona jest przez specyfikę mediów, i tak pozostaje znacznie lepiej dostosowana do
naszych ewolucyjnie ukształtowanych umysłów (co również – jak możemy przypuszczać –
przyczynia się do umacniania takiego trendu). Prawidłowość narzucana przez media zbieżna jest z naszymi naturalnymi preferencjami. Rozwlekłe bowiem narracje (systemy filozoficzne, religijne, naukowe), bardzo złożone całości, z których wiele ewoluuje dziesiątki
czy nawet setki lat, wymagają od swoich „nosicieli” wielu nakładów czasowych i energetycznych (świadoma nauka, kultywowanie pewnych zachowań, norm itd.). W ewolucji
19

M. McLuhan: Środek jest przekazem. [w:] Tegoż: Wybór tekstów. Red/ E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa. Poznań 2001, s. 212-228
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N. Postman: Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Przeł. L. Niedzielski. Warszawa 2002.

TOMASZ KOZŁOWSKI. W stronę mikro-narracji?...

37

Homo sapiens s. (nie w ewolucji kultury, ale w ewolucji samego gatunku) tak rozbudowane narracje to element stosunkowo „młody”, z przetwarzaniem którego umysł co prawda
radzi sobie dobrze (religie w końcu świetnie się rozprzestrzeniły, filozofie przeorały drogi
myślenia, dyskurs naukowy pcha rozwój cywilizacji do przodu), jednak nie tak biegle jak
w przypadku znacznie krótszych pakietów informacji (które większa ilość osób zrozumie
znacznie szybciej i przekaże dalej, aniżeli skomplikowaną teorię naukową, czy wykładnię
danej filozofii). Większość z nas – biorąc pod uwagę choćby badania czytelnictwa – poprzestaje na informacjach krótszych, typowych dla przestrzeni środków masowego przekazu – prasy tabloidowej, telewizji, Internetu. I właśnie w tę stronę zmierza sztuczna
ewolucja memów popkulturowych. Informacje stają się coraz krótsze, co sprawia, że memetyczna ewolucja w pewien sposób zatacza koło – od niewielkich memów, poprzez rozbudowane mempleksy, z powrotem do powyrywanych z kontekstu urywków informacyjnych (pamiętajmy, że wedle ewolucjonistów początków języka doszukiwać można się
w skłonnościach do prozaicznego, codziennego plotkowania, a nie roztaczania filozoficznych tyrad21. Nasz umysł lepiej czuje się zatem pośród tabloidowych plotek aniżeli odrealnionych wywodów rodem z prasy opiniotwórczej).
Nie od dziś rzeczywistość mass-mediów opisywana jest jako barwna rzeczywistość
reklamy, spotu, który szybko atakuje i zachęca do konsumpcji. W tak ukształtowanej, do
pewnego stopnia agresywnej wręcz przestrzeni wypełnionej nawzajem walczącymi o uwagę odbiorcy memami, dłuższa narracja narażona jest na przegraną. Danie główne, opowieść, przekaz typowy dla „epoki opisu”, czy – jak powiedziałby zapewne Postman – narracja linearna, osadzona w szerszym kontekście, ustępuje miejsca „kęsom” serwowanym
w „epoce show-biznesu”.
W żadnym razie nie znaczy to, że j a k i k o l w i e k przypadkowy kęs ma większą
szansę przebicia i zarażenia nosiciela od każdej dłuższej opowieści (przyjmijmy, że pod tą
nazwą – opowieści – dla potrzeb tego artykułu, mieszczą się zarówno teksty, jak i obrazy
czy czynności). Kęsy te stanowią co prawda osobne informacje, jednak często w znacznej
mierze są one ze sobą powiązane i z tego też powodu mogą być skuteczniejsze. Wypada
zauważyć, że wielkie, linearne narracje, o których mówi Postman, Sartori, czy choćby
Toeplitz22, często pozostają tematem, kontekstem i tłem same dla siebie. Nie potrzebują
innych opowieści, ażeby zacząć funkcjonować w wyobraźni odbiorcy. Oczywiście, że bez
Odysei nie byłoby Ulissesa, można jednak zaryzykować tezę, że nie trzeba koniecznie czytać pierwszej, ażeby zrozumieć w całości przekaz arcydzieła Joyce’a i vice versa. Dzieła te
pozostają czymś na kształt „monad”, i choć ich chronologia nie jest pozbawiona pewnej
roli, mogą być one jednak do pewnego stopnia analizowane i przyswajane niezależnie. Na
gruncie memetyki o takich „monadach” można by zapewne powiedzieć, że stanowią obszerne i zarazem suwerenne „mempleksy”.
Sądzę, że w dobie popkultury takie właśnie okazałe „monady” ustępują miejsca
mniejszym grupom memów, które nie stanowią jakiejś spójnej opowieści, fabuły czy też
narracji, za to znacznie lepiej radzą sobie w przestrzeni regulowanej niewidzialną ręką
rynku. Pomniejsze memy są związane ze sobą zestawem wspólnych elementów, pozbawione są jednak wyraźnej struktury. Znaczenia te mają naturę nie tyle linearną – wyposażoną we wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czy też inne formy jakiegoś „strukturalnego
porządku” – ile sieciową, gdzie każdy element jest tak samo ważny jak inne, a jego znaczenie definiowane jest i uzupełniane przez resztę. Dla zilustrowania tych rozważań
21
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przyjrzyjmy się dwóm skrajnościom, „typom idealnym” reprezentującym narrację „linearną” i narrację „sieciową”. Za przykład pierwszej weźmy Braci Karamazow Dostojewskiego, za przykład drugiej – strategię marketingową firmy telekomunikacyjnej. Jeden i drugi zestaw memów (ewentualnie – oba mempleksy) zawierają określoną ilość
informacji. O ile jednak Bracia Karamazow nie zostali napisani z zamysłem czytania na
wyrywki lub wstecz lub bez zachowania chronologii, o tyle kampania reklamowa – już tak.
Tworzy ona spójną całość, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zapoznawać się z tylko
niektórymi jej elementami. Jej cząstki składowe zawsze będą posiadać elementy wspólne
– określone hasła, niezmienne logo, pewne stałe tematy dźwiękowe czy schematy barw
i kształtów – i tym samym chronologia, spójność wywodu będą mieć daleko mniejsze
znaczenie niż w przypadku dzieła literackiego. Kontekst całej kampanii definiowany jest
poprzez ogól elementów, a nie przez ich kolejność czy zakres tematyczny. Nie ma zatem
znaczenia kolejność reklam, w których pojawiały się metaforyczne postaci Serca i Rozumu (bohaterowie strategii reklamowej Telekomunikacji Polskiej), wystarczy jednak, jeśli
krótka fabuła reklamy wpisze się w klimat innych podobnych reklam, wywołując w odbiorcy szereg skojarzeń budowanych wcześniej. Każda z reklam stanowi zatem kolejny
kęs informacyjny wyjęty z większego „menu”, jednak bez konieczności „konsumowania”
w określonym porządku, czy według narzuconych przez kogoś zasad. Odosobnione memy
takiej kampanii prawdopodobnie nie miałyby takiej siły rażenia, jak Bracia Karamazow,
znaczenie to jednak potęgowane jest poprzez obecność w znacznie bardziej rozległej sieci budowanej przez inne elementy kampanii (pozostałe reklamy telewizyjne, poprzez komunikację radiową, internetowe filmiki i banery, aż po wielkopowierzchniowe billboardy
widoczne na ulicach. Każdy z nich stanowi informacyjny kęs, możliwy do zdekodowania
osobno, choć zyskujący na swoim znaczeniu w sieci podobnych memów).
Przykład kampanii reklamowej dobrze – według mnie – oddaje ducha całej produkcji masowej, a nie tylko sfery związanej z reklamą. Pomijając fascynujący skądinąd aspekt
rozważań nad popkulturą wskazujący, że granica pomiędzy przekazem reklamowym i niereklamowym zaczyna się obecnie mocno zacierać, warto zauważyć, że i inne obszary przekazu medialnego wydają się respektować zasadę budowania sieci złożonych z informacyjnych kęsów łączonych w większą całość z pomocą kilku wspólnych elementów.
Pojawia się zatem pytanie, czy możliwe jest wskazanie jakichś bardziej ogólnych
prawidłowości ewolucji kulturowej typowej dla kultur sprzed epoki mass mediów oraz
epoki komunikowania na ogromną skalę (czyli ich ekonomiczno-technologicznej „następczyni”). Sądzę, że zasady takie można starać się zarysować. Przede wszystkim, choć
jest to zmienna o charakterze bardziej ilościowym aniżeli jakościowym – regułą taką jest
czas ewoluowania czy też „mutowania”. Popkultura rozwija się zdecydowanie szybciej i to na znacznie szerszym, bo w zasadzie globalnym, obszarze. Obserwowane mody
potrafią obiec świat w zaskakującym tempie, informacje zaś, za sprawą Internetu, dostępne są teoretycznie w każdym zakątku Ziemi w tym samym momencie.
Właśnie tempo wydaje się w znacznej mierze przesądzać o specyfice ewolucji popkulturowej. W przypadku ewolucji biologicznej czas ewolucji bardzo ściśle zależny jest
od cyklu życiowego poszczególnych gatunków. Mówiąc wprost – szybciej ewoluują te gatunki, których życie również jest relatywnie krótsze. Najpełniej prawidłowość ta przejawia się na przykładzie owadów szkodników lub wirusów i bakterii. Wszystkie one należą
do grupy organizmów, które człowiek stara się zwalczać. Wszystkie one cechują się również względnie krótkim życiem. Ich wymiana pokoleniowa jest jednak zastraszająco szybka. Powoduje to, że w trakcie życia jednego pokolenia ludzi, powstają setki, czy tysiące
pokoleń tychże zwalczanych gatunków. Każde z tych pokoleń, w myśl założeń teorii ewo-
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lucji, może różnić się od poprzedniego stopniem upowszechnienia pewnych – korzystnych bądź nie – mutacji. Mutacje te często uodporniają organizm wirusa czy szkodnika na
stosowane środki, w wyniki czego możemy mówić o powstawaniu coraz to trudniejszych
do zwalczenia szczepów czy odmian. Jest to typowy przykład ewolucji obserwowanej
w skali czasu znacznie mniejszej aniżeli geologiczna. Jednak inne gatunki, których cykl
życiowy jest znacznie dłuższy, ewoluować będą nieporównywalnie wolniej i wszelkie zmiany
obserwowane będą dopiero na przestrzeni tysięcy, a może i więcej, lat.
Płynie stąd wniosek, że trudno jest wyobrazić sobie błyskawicznie zachodzącą ewolucję większych całości (tak gatunków biologicznych, jak mempleksów). Jeśli mamy do
czynienia z galopującym rozwojem, to bardzo prawdopodobne jest, że bazować on będzie
na tworach znacznie mniejszych, łatwiejszych w obróbce, łatwiej zastępowalnych i szybko
pleniących się. Sądzę, że właśnie z taką prawidłowością możemy mieć do czynienia w
przypadku kultury masowej. Jej zastraszające tempo ewolucji i ekspansji obejmuje jednocześnie tylko te memy, które stanowią pomniejsze, łatwo zastępowalne elementy. W jej
obrębie nie dokonuje się zatem obrazoburcza ewolucja wielkich narracji (religii, systemów politycznych, filozofii, paradygmatów naukowych itd.), na miarę reformacji, ale całości znacznie mniejszych: pojedynczych filmów, teledysków, reklam, oferty, których popularność jest sezonowa – zupełnie tak, jak ma to miejsce w przypadku grypy, gdzie co
roku warto szczepić się przeciwko jej kolejnym odmianom. Jak sądzę, możemy zatem
mówić zaledwie o sezonowych modach, które niekoniecznie zmieniają rdzeń mempleksu,
na którym bazują. Za sprawą popkultury nie pojawia się jednak żadna współczesna, świadomie projektowana Reformacja czy Wielka Rewolucja, która zmienia cały światopogląd świata zachodniego (a więc zestaw najbardziej pojemnych mempleksów), popkultura nie rości sobie takich ambicji.
Od symbionta do wirusa, od dania głównego do kęsa

Na tym etapie chciałbym podsumować dotychczasowe rozważania. O ewolucji biologicznej przyjęło się myśleć jako o procesie przebiegającym od form mniej do coraz bardziej złożonych. U początków życia dominowały mikroorganizmy, które następnie, przechodząc coraz bardziej zaawansowane stadia, poczęły przekształcać się w organizmy znacznie bardziej skomplikowane, o większych rozmiarach. W przypadku memów, jak można
domniemywać z rozważań Blackmore czy Dawkinsa, porządek ten był podobny: najpierw
pojedyncze, odosobnione memy, następnie zaś mempleksy, wreszcie mempleksy mempleksów, aż do złożonych systemów wartości i norm regulujących ogromne całości społeczne. Doba popkultury porządek ten jednak w znacznym stopniu zaburza. Zaburzenie
to może brać swój początek w ingerencji w procesy doboru memetycznego, czynnika,
który dotychczas pozostawał niejako na uboczu. Czynnikiem tym, jak wskazywałem wcześniej, jest rynek. Rynek, któremu towarzyszy wyraźna intencja wypracowania zysku, wyraźnie modyfikuje kierunek całej ewolucji, przez co zatraca ona swój „naturalny” charakter, zdążając w stroną doboru sztucznego.
Dobór sztuczny prowadzi z kolei do kreowania memów znacznie łatwiej przyswajalnych, lepiej dostosowanych do wymogów stawianych przez umysł Homo sapiens s., ze
swej natury faworyzujący określone treści i formy. Specyfika mediów oraz nasza konstrukcja umysłowa powodują, że rynek kreuje memy znacznie mniej obszerne treściowo.
Takie memy są łatwiej przyswajalne, szybciej komunikowane, w wyniku czego ewolucja
popkultury przyjmuje bardzo szybkie tempo.
Kontynuując ewolucyjną metaforę rozwoju kultury, można by stwierdzić, że wcześniejsze kultury, obfitujące w pojemne treściowo i tym samym wolniej mutujące mem-
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pleksy, stanowiły coś na kształt symbionta, organizmu żyjącego razem z człowiekiem,
czerpiącego korzyści ze wspólnego życia w symbiozie. Symbioza ta została jednak zerwana z chwilą wprowadzenia środków masowego przekazu. Wówczas to dobór w puli memetycznej gwałtownie przyśpieszył, faworyzując memy niosące mniejszą ilość informacji,
za to znacznie lepiej dopasowujące się do naszej umysłowej konstrukcji. Symbiont począł
zamieniać się w wirusa mutującego w cyklu częstotliwością zbliżoną do sezonowego. Kultura wielkich opowieści poczęła ustępować miejsca znacznie bardziej fragmentarycznej
produkcji masowej. Swoboda twórczości kulturowej, odpowiadająca wymogom memetycznej selekcji naturalnej – zastąpiona z kolei została ściśle określonym prawidłom doboru sztucznego, dookreślanego przez rynek.
Czy oznacza to, że w miejsce wielkich narracji pojawiać się będą znacznie liczniejsze ich wersje mikro, a w miejsce obszernych informacyjnych, linearnych monad
pojawiać się będą a-strukturalne i a-chronologiczne sieci znaczeń? Wspominając popularność i wszechobecność hipertekstu, a więc formy komunikatu pozbawionej początku, końca, a tym bardziej chronologii, wiele wskazuje na to, że era mikro-narracji już
wystartowała23.

W STRONĘ MIKRO-NARRACJI?
EWOLUCJA POPKULTURY A DOBÓR MEMETYCZNY – Streszczenie
Teza postawiona w artykule stwierdza, że – podobnie, jak w przypadku selekcji funkcjonującej w obrębie replikatorów biologicznych (genów)mamy do czynienia z jej formą naturalną, ale
też sztuczną (której najpospolitszą formą są rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane czy też tzw.
żywność modyfikowana genetycznie) – tak również w puli memów dobór może przyjmować zróżnicowane formy. O ile o swobodnym doborze, noszącym znamiona naturalnego, można mówić
w przypadku kultur z epoki poprzedzającej pojawienie się mass mediów i ideologii konsumeryzmu,
o tyle w dobie popkultury dobór memetyczny – zdaniem autora – zachodzi głównie dzięki selekcji
sztucznej. Intencja, jaka jej towarzyszy, to chęć wypracowania wymiernego zysku, co stanowi kryterium niespotykane wcześniej, a przynajmniej nie na taką skalę. Jest to tym samym czynnik znacznie
zakłócający swobodną ewolucję memetyczną i z góry predestynujący ją do podążania w określonym kierunku. Kierunek ten, które to twierdzenie autor również rozwija, determinowany jest
w sposób bardzo znaczny przez psychologiczną konstrukcję Homo sapiens sapiens.
TOWARDS THE MICRO-NARRATION?
POP CULTURE EVOLUTION AND MEMETIC SELECTION – Summary
The thesis posed in present article states that, similarly to functioning selection within
biological replicators (genes), we deal with both its natural and artificial form (the simplest
form of which are plants, farm animals and so-called genetically modified food) as well as in
set of memes the selection may have various forms. While in unrestricted selection that bears
the features of natural one we may talk about cultures from époque preceding the development of mass media and consumer ideology, in the time of pop culture memetic selection according to the author – takes place only due to artificial selection. The intention is the yearn
to develop substantial profit, which constitutes a criterion that has never been encountered
before, at least not at this scale. Logically, it is a factor that considerably disturbs unrestricted
memetic evolution and shapes it into aiming at particular direction. This direction, also mentioned and developed by the author, is highly determined by psychological construction of
Homo sapiens sapiens.
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ANNA GORAJ
DUCHY I LUDZIE. O NIEKTÓRYCH MOTYWACH KULTURY MASOWEJ
Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ
Współczesna kultura masowa oferuje niezliczoną ilość produktów, które zawdzięczają swoją popularność motywowi ducha. Świat filmu reprezentują w tym przypadku
horrory uznane za kultowe: wyreżyserowane przez Stanley’a Kubricka i będące ekranizacją powieści Stephena Kinga Lśnienie (1980) oraz Duch (1982) w reżyserii Tobe’a
Hoopera1. Miano kultowej zyskała także produkcja Daniela Myricka i Eduardo Sáncheza Blair Witch Project (1999), która przyniosła producentom ogromne zyski, przyczyniając się do nakręcenia kolejnej części Księga cieni: Blair Witch 2 (2000) oraz wykorzystania
tej mrocznej historii w grach komputerowych2. Za jedne z najlepszych filmów grozy uznano także: Szósty zmysł (1999) M. Nighta Shyamalana, Inni (2001) Alejandra Amenábara,
Głosy (2005) w reżyserii Geoffrey’a Saxa i Krąg (2002) Gore’a Verbinski’ego, który zainspirował innych twórców kultury masowej, przyczyniając się do powstania nie tylko kolejnych części i remake’ów jego filmu, ale również opartych na tej historii gier komputerowych i mang3. Docenione zostały również Egzorcyzmy Emily Rose (2005) Scotta Derricksona, 13 duchów (2001) Steve’a Becka oraz Klątwa (2004) Takashiego Shimizu4. Inne,
dobrze znane produkcje, które bez wątpienia uznać można za „mniej mroczne”, to komedia w reżyserii Ivana Reitmana Pogromcy duchów (1984) oraz wzruszająca komedia romantyczna Uwierz w ducha (1990) Jerry’ego Zuckera, której przyznano wiele nagród
i nominacji, w tym m.in. Oskara za najlepszy scenariusz5. Warto wspomnieć także o kreskówce Williama Hanna i Josepha Barbery Scooby-Doo, emitowanej od 1969 r., której
popularność przyczyniła się do powstania pełnometrażowych filmów animowanych i trzech
filmów fabularnych, a przygody bohaterów stały się tematem gier komputerowych i planszowych, komiksów, książek6. Taką samą sympatią widzów cieszy się serial animowany
dla dzieci Kacper i przyjaciele wytwórni Harveytoon, emitowany od 1945 r.7. Sięgając zaś
do literatury popularnej trzeba wspomnieć o sławnym amerykańskim pisarzu Stephenie
Kingu, którego wiele powieści grozy zostało uznanych za klasykę gatunku, a który w swojej twórczości wielokrotnie wykorzystuje motyw ducha i życia po śmierci. Na uwagę zasłu1
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guje również seria książek o Harrym Potterze, autorstwa J. K. Rowling, przedstawiająca
świat czarów i magii, który zafascynował nie tylko młodsze, ale także starsze pokolenia,
przyczyniając się nawet do powstania zjawiska nazwanego ,,potteromanią”8.
Niezwykle cenne źródło informacji o duchach stanowią także materiały dostępne
w Internecie: wszelkiego rodzaju historie niesamowite, relacje i nagrania. W sieci, oprócz
danych dostępnych drogą radiową i telewizyjną, znajdują się także informacje, które
umieszczają ludzie z całego świata. Powstało wiele portali i blogów zawierających artykuły, porady i relacje dotyczące duchów. W Internecie pojawiają się zatem informacje, jak
bronić się przed duchami lub porady, jak stać się medium, jak rozwinąć swoje paranormalne zdolności. Można tu kupić wiele produktów ułatwiających kontakt z tymi istotami,
np. sprzęt do EVP (Electronic Voice Phenomena), który umożliwia pozyskanie cyfrowych
i analogowych nagrań dźwięków, których źródłem są dusze zmarłych. Jeśli i ta opcja wydaje się zbyt czasochłonna, można zdecydować się na zakup ducha w butelce lub wylicytować czyjąś duszę. W sklepach pojawia się wiele gadżetów nawiązujących do motywu ducha. Na komórkę dostępny jest tzw. Ghost Sensor, czyli wykrywacz duchów, który pozwala wykryć obecność zjawy za pomocą telefonu i przestraszyć znajomych.
Duchy wpływają także na atrakcyjność miejsc, przyczyniają się do ich rozgłosu i
przeradzają w atrakcje turystyczne. Przykładem są zabytki, muzea, instytucje promujące
dziedzictwo kulturowe. Niemal każdy polski zamek ma swoją dramatyczną historię, z
którą związane są ukazujące się w nim zjawy. Nadzieja na spotkanie z nimi najwyraźniej
wabi żądnych wrażeń turystów. Duchy ,,pojawiają się” także na festiwalach i festynach,
nie mówiąc o wzroście popularności w naszym kraju Halloween, które obchodzi się m.in.
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Dostrzegając powszechność duchów w świecie mediów i kultury popularnej, ich
zdolność do przykuwania uwagi ogromnej rzeszy odbiorców, wzbudzania w nich fascynacji i emocji, nasuwa się pytanie, na czym polega ,,siła” wymienionych wyżej masowych
produktów i związanych z nimi wyobrażeń? Uważam, że warto przyjrzeć się temu zjawisku zwłaszcza z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej, w której świetle zyskuje ono
całkiem inny wymiar niż w opisach medioznawców i teoretyków kultury masowej.
Powstała z połączenia kognitywizmu oraz socjobiologii psychologia ewolucyjna zajmuje się badaniem umysłu ludzkiego i jego relacji z otoczeniem9. Aby zbadać procesy w nim
zachodzące korzysta m.in. z takich dziedzin jak biologia ewolucyjna, antropologia, neurologia i psychologia. Czerpiąc z wiedzy innych nauk, próbuje ,,odczytać” człowieka w sposób
całościowy, uwzględniając zwłaszcza niezwykle istotny dla genezy umysłu proces ewolucji
naszego gatunku i jego adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych.
Raporty z badań oraz publikacje tak znaczących przedstawicieli psychologii ewolucyjnej, jak Pascal Boyer, Steven Pinker, David M.Buss, Richard Dawkins, Daniel C.Dennett, Robert Wright, Joseph LeDoux, Bruce Hood, zajmujących się badaniem wiary i religii, dostarczają cennych informacji, pozwalających wyjaśnić strukturę wyobrażeń o istotach
nadprzyrodzonych (tu: duchach), jakimi karmi odbiorcę kultura masowa, a których ,,odczytanie-deszyfracja” przebiega nie tylko na poziomie świadomym, ale zachodzi także
w biologicznym hardwerze odbiorców. Żeby jednak dobrze zrozumieć stanowisko psychologii ewolucyjnej wobec naszego „zapotrzebowania” na duchy, należy usytuować je w szerszym mempleksie, na jaki wskazują właśnie nauki biologiczne, czyli w obszarze religii. Większość psychologów ewolucyjnych uważa, że religia jest wytworem doboru naturalnego. Na
przykład według George’a Williamsa, jest ona powszechna u członków danej społeczności,
8
9

http://pl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter, 14.04.2011.
S. Pinker: Jak działa umysł. Przeł. M. Koraszewska. Warszawa 2002, s. 33.
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powstała w wyniku rozwiązania istotnego z punktu ewolucji problemu oraz likwiduje ten
problem, nie wymagając wysokich kosztów, innymi słowy jest opłacalna10.
Analizując kwestię zjawisk paranormalnych i wiary w duchy więcej uwagi poświęcić warto pracy francuskiego antropologa i kognitywisty Pascala Boyera I człowiek stworzył bogów… (Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought)11, w której
autor wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania religii i procesu wiary, powstawania wyobrażeń religijnych (w tym wyobrażeń duchów) i ich ewolucyjne podstawy. W książce tej autor
interpretuje zjawiska religijne odwołując się do psychologii ewolucyjnej, antropologii,
kognitywistyki oraz komunikacji społecznej12.
Według Boyera mózg tworzy wizerunek istoty nadprzyrodzonej za pomocą
tzw. kategorii ontologicznych. Ludzie dzielą świat na kilka głównych kategorii ontologicznych i postrzegają go opierając się na tych schematach, zawierających całą zdobytą
przez nich wiedzę na temat otoczenia. Umysł, ucząc się, musi zdobyte informacje porządkować. Tworzy więc ogólne schematy pojęciowe. Takim schematem jest np. ZWIERZĘ,
OSOBA, ROŚLINA. Tworząc nowe pojęcia korzysta z danych umieszczonych w katalogu ogólnym, opierając się na oczekiwaniach, jakie powstały w procesie dedukcji. I tak
np. ideę ducha tworzy się bazując na kategorii ontologicznej OSOBA. To dlatego przypisuje mu się ludzką psychikę. Jednak pojawia się też element zaprzeczający oczekiwaniom, jakie powstają na podstawie zawartych w tym katalogu danych, np. duchy posiadają
umiejętność przechodzenia przez ściany, co do kategorii już nie pasuje. Zdaniem Boyera
przypisywanie cech, które zgodnie z kategorią ontologiczną wystąpić nie mogą, to tzw.
etykieta. Etykieta odgrywa ogromne znaczenie w procesie przekazywania idei, nadaje
nowym pojęciom unikalności, czyni je godnymi uwagi. Boyer nazywa takie ,,udoskonalone” idee, kontrintuicyjnymi. Uważa też, że gdy takich odstępstw od normy będzie więcej,
kontrintuicyjne idee zostaną uznane za mało interesujące13.
W przekonaniu tego badacza zasadnicza różnica między członkiem grupy/osobą
a duchem polega na tym, że duch ma całkowity dostęp do tzw. informacji strategicznej.
Jednym słowem wie o nas wszystko, ma dostęp do danych, które nie są znane zwykłym
śmiertelnikom (np. posiada wiedzę o dokonanej kradzieży). Świadomość posiadania tego
typu informacji przez duchy w połączeniu z obowiązującą w danej grupie moralnością
jest bardzo korzystna dla relacji społecznych, gdyż zmniejsza ryzyko naruszenia wspólnych zasad. Duch przywiązujący wagę do postaw moralnych ludzi i ich czynów, przestrzegający takich samych zasad moralnych jak my, osądzi kogoś w analogiczny sposób jak
społeczność, w której żyje winowajca. Świadomość kary i wiedzy, jaką posiada duch, każe
zachowywać wobec niego jeszcze większą ostrożność niż wobec zwykłej osoby, przed którą
w codzienności życia społecznego niekorzystne fakty zawsze można zataić14. Istotna ce10
T. Szlendak, T. Kozłowski: Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej. Warszawa 2008.
Teorię tą potwierdza R. Dawkins, naukowiec będący przeciwnikiem religii, podważający dowody na jej cudowność i sprowadzający ją jedynie do procesów biologicznych, który w filmie dokumentalnym z 2005 r. Korzenie wszelkiego zła? (The
Root of All Evil?; reż. Russell Barnes, Wielka Brytania 2006, Channel 4; http://topdocumentaryfilms.com/the-root-of-allevil/, 14.01.2011.) podkreśla destrukcyjny charakter religii.
11
P. Boyer: I człowiek stworzył bogów… Przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak. Warszawa 2005.
12
Warto wspomnieć w tym miejscu, że współczesna kognitywistyka zajmuje się badaniem czynności poznawczych umysłu i
zachodzących w nim procesów, analizą zarówno treści nieświadomych, jak i świadomych. Oprócz emocji, zajmuje się badaniami m.in. takich procesów mentalnych jak: pamięć, świadomość, percepcja, mowa, rozumowanie, komunikacja.
Zob. A. G. Cairns-Smith: Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości. Przeł. P. Lewiński. Warszawa 1998.
13
P. Boyer, dz. cyt.
14
Tamże.
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cha ducha to także jego niematerialność. Człowiek nie może go dotknąć, ale duch może
dotknąć człowieka. Zatem jednostka będzie odbierała tę informację jako ostrzeżenie, że
może spodziewać się wymierzenia kary przez istotę, którą obraziła, a przed którą nie można
się bronić, ponieważ nie można jej zranić ani zabić, ponieważ nie posiada ciała. Ponadto
sama reputacja ducha jako istoty potencjalnie niebezpiecznej wywołuje strach i na ogół
wystarcza, żeby mu się podporządkować15. Steven Pinker uważa, że społeczna atrakcyjność takich wierzeń polega właśnie na tym, że jeśli uda się przekonać młodsze pokolenie,
że nieśmiertelna dusza ma możliwość powrotu po śmierci i czuwania nad nim, powstrzyma to młodych przed ewentualną zdradą jeszcze za życia tej osoby16.
W pewnym sensie duch stać się może symbolem danej społeczności. Jednostka obawia się jego gniewu, czyli również dezaprobaty społeczeństwa, której konsekwencją może
być wykluczenie. Przykładowo, jeśli duch jest niewidzialny i może przenikać przez ściany,
oznacza to, że może on pojawiać się w najmniej oczekiwanym momencie. Jednostka musi
więc być ostrożna w swoich czynach i wyrażaniu swoich opinii, szczególnie tych krytycznych, co zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktów wywołanych np. niespodziewanym pojawieniem się członka danej społeczności, czy podsłuchiwaniem. Badania wykazały, że jeśli
dana osoba czuje się obserwowana, jej skłonności do łamania zasad społecznych maleją17.
Najważniejsze dla jednostki jest społeczeństwo, zawsze w mniejszym lub większym stopniu będzie ono decydowało o tym, w jaki sposób postrzega ona świat, jakich dokonuje wyborów.
Idea ducha, bogów wynika z tego, że systemem odniesienia jest społeczność. Dlatego, tłumacząc jakieś zjawisko, nadaje się mu ludzki wymiar. Nieważne czy zjawiskiem tym jest choroba
czy susza. Podobnie jest, gdy próbuje się wyjaśnić powód nieszczęścia, ale także pozytywnych
wydarzeń, jakie nas spotykają. Robert Wright, autor Ewolucji Boga, cytuje Edwarda Tylora,
który uważa, że: ,,duchy są po prostu personifikacją przyczyn”, dlatego naukowe wyjaśnienia
muszą opierać się na procesie odwrotnym, depersonifikacji, która nie zawsze jest zupełna18.
Do interesujących wniosków doszedł Stewart Guthrie, który w swojej książce Twarze w chmurach (Faces in the Cloud) wyjaśnia, iż wiara w duchy, bogów wynika z obserwacji świata, potrzeby jego analizowania. Idea ducha sprawiała, że np. w ciemności człowiek
stawał się bardziej czujny, miał tendencję do dostrzegania czających się w mroku postaci,
przesuwających się cieni. To umiejętność sprzyjająca przetrwaniu, wczesnemu wykryciu
drapieżnika, wymagająca natychmiastowej reakcji. To właśnie te intuicyjne wyobrażenia
odrzucają przypadkowość, a ich przebieg zawsze jest skutkiem jakiegoś celowego działania. Konstruowanie tej postawy intencjonalnej jest pomocne w oszacowaniu niebezpieczeństwa, wzmaga czujność i pomaga szybciej przewidzieć zagrożenie, nie jest wyuczone19. Guthrie przyjmuje, że tendencja do dostrzegania twarzy (np. widzenie twarzy
w chmurach) wynika z naszego myślenia intuicyjnego20. Mechanizm ten sprawia, że człowiek czuje się obserwowany, ma wrażenie obecności istot nadprzyrodzonych. Tak jak
15

T. Szlendak, T. Kozłowski, dz. cyt., s. 238-250.
S. Pinker, dz. cyt., s. 588-589.
17
B. Hood: Szósty zmysł. Niewiarygodne, a prawdziwe. Przeł. J. Żuławnik. Warszawa 2010.
18
R. Wright: Ewolucja Boga. Przeł. Z. Łomnicka. Warszawa 2010, s. 493.
19
Por. S.E. Guthrie: Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. New York 1993.
20
A. Szybowska: Twarze w sieci, czyli wszyscy jesteśmy ,,jaskiniowcami”. [w:] Humanistyczne konteksty technopolu. Pod red.
D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2011.
W artykule A. Szybowska zwraca uwagę na powszechność motywu twarzy w kulturze, porównując ją do swoistej obsesji.
Podaje przykłady fascynacji tym motywem w kulturze masowej i, powołując się na psychologię ewolucyjną, poszukuje źródeł
owej fascynacji w mechanizmach ewolucyjnych. Opisuje mechanizmy rozpoznawania twarzy i wyjaśnia istotę tego procesu,
uwzględniając społeczną naturę człowieka. Opierając się na licznych przykładach wskazuje także na przyczyny tego zjawi16
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obraz, także ruch może wywołać u nas podobną reakcję. Synteza takich spostrzeżeń, dokonana w naszych umysłach, daje obraz istoty, którą dodatkowo obdarza się rozumem,
pojawia się wrażenie, że jej działania są celowe21.
Współcześnie opisane mechanizmy mentalne nie są już tak potrzebne jak kiedyś,
jednak nie da się ich po prostu wyłączyć, zablokować, choć można je stłumić. Wynika to
z konstrukcji naszego umysłu. Intuicji nie da się ignorować, ponieważ nawet jeśli jednostka stara się myśleć racjonalnie, intuicja zyskuje przewagę w momencie, kiedy trzeba szybko podjąć decyzję. Intuicja odgrywa niebagatelną rolę w relacjach społecznych. Pozwala
przewidzieć działania innych osób. Dlatego niemal nieświadomym procesem jest próba
intuicyjnego wyczucia intencji, myśli innej osoby (np. rozmawiając z kimś próbuje się
odgadnąć, jakie dana osoba ma nastawienie wobec rozmówcy).
Analizując masowe wyobrażenia ducha nietrudno znaleźć przykłady potwierdzające
założenia Boyera, dotyczące oddziaływania idei ducha w takim obszarze, jak przekaz zasad
moralnych i wpływ na porządek społeczny. W tym obszarze można wyodrębnić trzy podobszary kulturowego zobrazowania ducha: jako przestrogi, jako obcego i obrońcy oraz mściciela i ,,pasożyta”. Wyobrażenia ducha są niezwykle pomocne w przekazywaniu ogólnie
panujących norm i zachowań. Choć posłuszeństwo społeczne osiąga się za pomocą różnych
metod, to przekaz oparty na przykład na obecności ducha-strażnika norm jest zawsze biologicznie bardzo jasny: łamanie zasad niesie ze sobą ryzyko kary, zemsty. Tu pojawia się duch
karzący. Z kolei duch cierpiący (pokutujący) może stać się przestrogą dla tych, którzy chcą
postąpić w taki sam sposób, jak osoba, której duch odbywa pokutę lub kierować się w życiu
podobnymi, co ona zasadami. Taka zjawa wysyła czytelny komunikat, nie tylko przedstawiając skutki złych działań, ale jednocześnie formułując zakazy, czego robić nie wolno.
Ducha przedstawia się również jako obcego, którego reguły postępowania nie są
jasne. Jawi się on jako istota nieprzewidywalna, odbiorca nie dysponuje informacjami,
które pozwolą określić jego intencje i przewidzieć działania. Przykładowo, duch taki może
stać w milczeniu i przyglądać się człowiekowi, po czym zniknąć tak nagle jak się pojawił.
Duchowi można przypisać także funkcję obrońcy. Jego zachowanie może być bezinteresowne, ale wynikać może także z chęci zyskania korzyści (np. kiedy ochrona śmiertelnika
staje się formą pokuty i daje duchowi szansę na dostanie się do Nieba). Najczęściej rolę
obrońców przejmują zmarli członkowie rodziny, to oni zjawiają się w snach ostrzegając
i udzielając rad, ale także chronią w chwili zagrożenia
Współczesna kultura masowa obfituje również w liczne obrazy przemocy i agresji
ze strony duchów. Wśród nich łatwo odnaleźć można wyobrażenie ducha jako mściciela.
Istota ta nie może opuścić świata żywych z powodu krzywd, jakie zostały jej wyrządzone
za życia (przemoc fizyczna, oszustwo, morderstwo). Nie mogąc spoczywać w spokoju cierpiący duch przeradza się w zaślepioną nienawiścią istotę, która chcąc dokonać zemsty,
prześladuje swoich oprawców, często krzywdząc przy tym niewinne osoby. Z powyższym
przedstawieniem wiąże się jeszcze inne wyobrażenie ducha w kulturze masowej, jako istoty
pasożytującej na człowieku. Agresywne, mściwe duchy ,,żerując” na człowieku, wykorzystują go jako źródło cennej energii. Doskonałym przykładem takich istot nadprzyrodzonych są dementorzy pojawiający się w książce J. K. Rowling Harry Potter i więzień Azkabanu, którzy dosłownie wysysają ,,obłoki” energii życiowej ze swoich ofiar.
ska, tkwiące w aktywnych i niezwykle czułych mechanizmach poznawczych. To one odpowiedzialne są m.in. za skłonność do
postrzegania, interpretowania pewnych kształtów w otoczeniu jako zarysów twarzy. Właśnie w tej kwestii poczyniona została niezwykle istotna uwaga, bowiem autorka dostrzega, iż większość z powstałych na skutek skojarzeń obrazów facjat, stanowią wyobrażenia o charakterze religijnym.
21
D. C. Dennett: Natura umysłów. Przeł. W. Turopolski. Warszawa 1997, s. 40-41.
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Współczesny człowiek żyje w świecie, w którym zmiany zachodzą błyskawicznie,
w którym ma do czynienia z rozwojem nowoczesnych technologii, nienaturalnym wzrostem zaludnienia i związanym z tym wzrostem aktywności w obszarze emocji i relacji międzyludzkich. Dorota Czajkowska-Majewska w książce Nowy, lepszy? człowiek zwraca uwagę, że kultura stała się swego rodzaju ,,naturalnym środowiskiem”, stworzonym sztucznie. Powstały nowe prawa, odmienne od praw natury, jednak najważniejszy cel człowieka
pozostaje ten sam: przetrwać, jak najlepiej się dostosować22. Współżyjąc z innymi jesteśmy narażeni na oszustwa i manipulacje, co doskonale rozpoznali już Dunbar, Miller,
Dawkins oraz zwolennicy koncepcji tzw. inteligencji makiawelicznej. Strategie konkurentów, np. ukrywanie emocji, wymagają spostrzegawczości i czujności, dlatego ewolucja
rozwija mechanizmy pozwalające radzić sobie z tym zagrożeniem. Człowiek umie wychwytywać najdrobniejsze szczegóły w zachowaniu innych, które mogą być oznaką zwiastującą ewentualne oszustwo, nieuczciwość. W takiej sytuacji każda informacja jest cenna23. Jednak i druga strona nie pozostaje bez odpowiedzi, zachodzi swoisty wyścig zbrojeń. Najistotniejsze procesy dzieją się wewnątrz nas samych, w sferze emocjonalnej. Sfera
ta stała się aktualnie bardziej aktywna i to w niej zachodzą znaczące zmiany, ponieważ
ewolucja kulturowa przebiega szybciej niż ewolucja biologiczna.
W odpowiedzi na te zmiany twórcy kultury masowej ,,udoskonalają” wyobrażenia
istot nadprzyrodzonych, od zawsze, jak powiedziano, obecnych w obrazie świata człowieka. Przykładem doskonale ilustrującym te ,,innowacje” jest sam proces komunikacji, sposób w jaki zostaje ukazane nawiązanie kontaktu między duchem a człowiekiem. Zjawy,
zależnie od tego, czy są świadome własnej śmierci, czy też nie, a także możliwości i motywów, jakie nimi kierują (miłości, zemsty, pragnienia naprawienia swoich błędów), mogą
próbować nawiązać kontakt z żyjącymi. Komunikacja może mieć na celu wygnanie, przestraszenie, przyjaźń, pomoc, pozyskanie energii. Zależna jest od zdolności ducha, ponieważ może on stawać się widzialny lub nie posiadać tej umiejętności. Może umieć wpływać
na materię lub nie. Czas przekazu może być ograniczony, w wyniku czego informacje
mogą być niepełne, fragmentaryczne. Nie bez znaczenia jest także sposób śmierci, który
może utrudniać przekaz (np. poprzez związek ducha z żywiołem wody). Informacje mogą
być przekazywane symbolicznie lub dosłownie. Jednak w każdym z tych przypadków
najważniejsza jest uważna obserwacja i odczytanie przekazu, ponieważ często nie dostrzeżenie jakiegoś szczegółu może okazać się zgubne dla jednostki.
Autorzy kultury masowej dokładają szczególnych starań ,,konstruując” oblicze ducha, które odgrywa niebagatelną rolę właśnie w procesie komunikacji. Sam wygląd wiele
mówi o tych istotach, ich naturze, ponieważ ich widzialne oblicze pozwala ocenić intencje
i charakter ducha. Sama postać jest niezwykle bogata w informacje (np. na temat przeszłości, okoliczności śmierci). Twarz, gesty, postawa, dźwięki, wszystko to kultura masowa wykorzystuje bazując na mechanizmach ewolucyjnych. Także strój może dostarczyć
informacji, na przykład na temat czasów, w jakim zmarły żył, czy okoliczności w jakich
zmarł. Istotne są także ślady pazurów, zapach unoszący się w powietrzu podczas manifestacji, które są źródłem informacji na temat charakteru, natury ducha.
Twórcy kultury masowej, niekoniecznie świadomie nawiązując do ewolucyjnych korzeni, intuicyjnie sięgają jednak po bodźce, które wzbudzić mają w odbiorcy emocje, zaskoczyć lub
przerazić, czyli prowokować biologiczne reakcje/potrzeby, powodowane pojawieniem się w otoczeniu nieznanego. Powstały w ten sposób produkt, aby mógł skutecznie spełniać swoją funkcję
(tj. pobudzać i zwracać uwagę), musi jednak wykorzystywać ewolucyjnie ukształtowane mecha22
23

Zob. D. Czajkowska-Majewska: Nowy, lepszy? człowiek. Warszawa 2005.
J. von Buttlar: Niewidzialne siły. Przeł. D. Łyżnik. Warszawa 1987.
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nizmy, które jednocześnie wyznaczają też zakres elementów, jakie mogą zostać wykorzystane
przy jego tworzeniu. Tematy, do jakich standardowo nawiązują twórcy kultury masowej, to
niezmiennie: władza, ustalenie hierarchii, dobór partnera, wychowywanie potomstwa i więzi
rodzinne, potrzeba bezpieczeństwa, przetrwanie, budowa schronienia. Nieistotne więc, w jakim
kontekście elementy te zostają przestawione, czy wizja ma charakter parodystyczny czy emanuje powagą i grozą, zasady te muszą być przestrzegane, ponieważ na nich opiera się zarówno
absurd jak i poczucie realności tych przedstawień, bez których nie można wywołać pożądanego
efektu. Producenci kultury masowej wykorzystują te mechanizmy w swoich dziełach odwołując
się często do ponadnaturalnej przyczyny zdarzeń, czyli właśnie do duchów. W tym celu zostaje
ukazany związek ducha z naturą, siłami przyrody poprzez żywioły (wody, ognia, wiatru np. powiew wiatru otwierający okiennice, czy zamykający drzwi) czy też zwierzęta (symbolizujące ducha wilki lub owady, zwiastujące jego pojawienie się). Nie bez znaczenia jest także miejsce akcji,
otoczenie. Konstruując tzw. ,,przeklęte” miejsca wykorzystuje się elementy zaprzeczające ewolucyjnie ukształtowanym upodobaniom, wizji przyjaznego środowiska, czyli otoczenia, które
zapewnia stały dostęp do pożywienia i pozwala schronić się w razie pojawienia się ewentualnego niebezpieczeństwa. Obszary nawiedzone będą zatem pozbawione tych cech, a także bogate
w zakamarki, które mogą stanowić kryjówkę dla wrogów. Są to strefy odizolowane od zbiorowości ludzkich. Za terytoria duchów uznaje się miejsca niebezpieczne, czyli te, w których doszło
do wypadków, miejsca tragedii, zbrodni. Grozę tych lokalizacji buduje się poprzez ukazanie
obrazu zniszczenia, ponieważ sygnalizuje ono, że musi istnieć jakaś przyczyna, która doprowadziła do tej destrukcji, a która nadal może być obecna. Bohaterowie, przekraczający progi
starych domów, hoteli, zamczysk, ruin, nieświadomie wkraczają na terytorium wroga. Panuje w
nim niepokojąca pustka i cisza, nie dochodzą żadne dźwięki z zewnątrz. Takiemu obrazowi
towarzyszy poczucie zagrożenia i bycia obserwowanym, ponieważ są to sytuacje ukształtowane
przez nasze ewolucyjne doświadczenie. Obserwując przyrodę często można zauważyć, że kiedy
zbliża się drapieżnik zwierzęta i ptaki milkną, a w lesie zapada głucha cisza.
Łatwo zaobserwować na powyższych przykładach, że aby wzbudzić strach w odbiorcy, produkt kultury masowej nie musi wykorzystywać wizerunku ,,krwiożerczego upiora”, lecz wystarczy, że ,,pobudzi” on wspomniane już intuicyjne mechanizmy omawiane
przez Stewarta Guthrie (przemykające w oddali cienie, przypominające kształtem człowieka). Powracając do kwestii myślenia intuicyjnego, należy koniecznie wspomnieć o zjawisku, jakim jest tzw. psychologiczny esencjalizm. Zjawiskiem tym zainteresował się
m. in. psycholog Bruce Hood w swojej książce Szósty zmysł. Niewiarygodne, a prawdziwe24. Z esencjalizmu wynika przekonanie, że istnieje coś więcej niż to, co można dostrzec
za pomocą zmysłu wzroku, że istnieje coś niewidzialnego. Esencjalizm ma także korzenie
w biologicznym rozumowaniu. Jego biologiczny odpowiednik nawiązuje do sposobu przenoszenia się bakterii, wirusów, odbywającego się poprzez bezpośredni kontakt. To przekonanie, że istnieje jakaś esencja, która może się przenosić między osobami. Może nią
być witalność, tożsamość, moralność. Posiada ją każdy człowiek. Hood zwraca uwagę na
nieustającą aktywność tych mechanizmów rozumowania w naszym życiu. Ludzie chcą
kupować rzeczy sławnych osób, odczuwają potrzebę posiadania przedmiotu będącego
własnością ich idola. Średniowiecznym (aczkolwiek istniejącym do dzisiejszego dnia) odpowiednikiem tego zjawiska był handel relikwiami. Przedmioty te traktuje się jakby przejęły cechy poprzednich właścicieli25.
Esencjalizm jest myśleniem zupełnie naturalnym i związany jest z emocjami i intuicją, dlatego jego wpływ jest tak silny. Brytyjska antropolog Mary Douglas dostrzegła zwią24
25
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zek tego zjawiska z uczuciem obrzydzenia czy możliwością ,,zarażania” się złem. Obrzydzenie może pojawić się w chwili, gdy staje się w obliczu zagrożenia związanego ze źródłem
mogącym wywołać chorobę. Sprawuje funkcję ochronną. Uczucie obrzydzenia ma wiele
wspólnego z duchami, ponieważ związane jest z uczuciem nieczystości26. Uczucie nieczystości, często określane jako poczucie zła, staje się źródłem trudnego do wyjaśnienia lęku.
Lęk ten jest tylko pozornie nieuzasadniony, ponieważ to zabezpieczenie pozwalające przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwo27. Dlatego, jak zauważa Robert Wright, pewne przedmioty, budynki, miejsca mogą budzić emocje. Łatwo wtedy na przykład uznać stary budynek, w którym popełniono morderstwo, za nawiedzony, emanujący złą siłą, zamieszkany
przez zło, co właściwie nie jest twierdzeniem błędnym, ponieważ zło nie jest niczym innym
jak czymś, co niesie cierpienie, zagrożenie28. Hood podkreśla, że niewielu ludzi odważyłoby
się założyć sweter będący własnością mordercy czy spać w łóżku, w którym ktoś umarł.
Dzieje się tak, ponieważ omawiany proces nie przebiega odwrotnie, tzn. negatywne nie
przestaje być negatywnym poprzez kontakt z pozytywnym. To stosunek nierównoważny.
Złem można się zarazić. Jest to myślenie wynikłe z mechanizmu leżącego u podstaw biologii, wiadomo bowiem, iż są trucizny, których dotknięcie wystarczy, by spowodować śmierć29.
Pisząc o uczuciu obrzydzenia trzeba dodać, że kultura masowa bardzo często dostarcza emocji aktywując poprzez wyobrażenia ducha mechanizmy wywołujące reakcje
wstrętu. Duch staje się zatem aktywatorem mechanizmu obrzydzenia. Pobudza ewolucyjnie ukształtowane systemy, przedstawiając potencjalne źródła zakażeń i chorób. Odrazę
w widzu wywołać może np. chore ciało (ropa, krew, rany świeże lub zakrzepłe) albo, często towarzyszące duchom, węże, pająki, gryzonie, roznoszące groźne choroby.
Chcąc wzbudzić w odbiorcy emocje, kultura masowa sięga po coraz ,,obrzydliwsze” obrazy. Pojawia się wiele produkcji przepełnionych okrucieństwem, przesyconych
krwią i ludzkim cierpieniem, które fascynują widzów. Dzieje się tak, ponieważ konsumenci kultury masowej potrzebują coraz silniejszych ,,dawek”, nowych, ,,udoskonalonych”
treści. Świadectwem są horrory z lat 60., które wywołują na twarzy współczesnego widza
pobłażliwy uśmiech. Współczesny konsument nastawiony jest na odbiór tzw. hiperbodźców, bodźców, których siła została zwielokrotniona. Za ich pomocą potęgują się ewolucyjne lęki (np. wykorzystując strach przed pająkami, stosuje się zabiegi, w efekcie których pająki przybierać mogą monstrualne rozmiary, umożliwiające im polowanie na człowieka lub też rozmnażać się w niewyobrażalnych ilościach). Dziś media wykorzystują te
elementy, by trzymać widza w napięciu i pobudzać, aktywować narkotyczne działanie,
zwiększając przy tym oglądalność.
Jednym z takich motywów jest śmierć, tajemnica od zawsze napawająca człowieka
przerażeniem. Współczesne mass-media są nią przesycone.
Śmierć, towarzyszące jej brutalne obrazy, przedstawienia duchów czy okrutne akty
zemsty pojawiają się tak często w kulturze masowej, ponieważ są odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców na tego typu produkty. Niemiecki socjolog Norbert Elias w swojej książce Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu wyjaśnia dokładnie genezę tego
zjawiska. Elias uważa, że pierwotnie nasi przodkowie zaspokajali popędy spontaniczne,
było to nie pozbawione dzikości zaspokajanie potrzeby agresji. Agresywne zachowania –
okrucieństwo, zadawanie bólu innym, mordowanie, potrzeba udowodnienia swojej wy26
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ższości poprzez siłę fizyczną – były pierwotnie źródłem przyjemności. Człowiek cywilizowany nie może zaspokajać swoich potrzeb w taki sposób, w jaki czynili to jego przodkowie. Dziś wszystkie wyżej wymienione popędy, będące źródłem przyjemności, zostają stłumione, podlegają społecznej kontroli. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z konsekwencjami,
sankcjami. Czynom niegdyś powszechnie akceptowanym dziś nadaje się miano zbrodni,
wiążą się z potępieniem społecznym, są zachowaniami niemoralnymi i patologicznymi.
Spontaniczne wyrażanie uczuć stało się domeną dzieci i nie jest akceptowane u dorosłych. Emocje są tłumione, mechanizmy popędów zostały podporządkowane społecznym
nakazom, wspólnym normom zachowań30. Nadal jednak trwa konflikt między tendencją
do zaspokajania tych popędów a ograniczającymi ją normami społecznymi. Człowiek nadal tworzy swoje ,,iluzje wojny”31. Są nimi sportowe zmagania czy brutalne filmy. Instynkt
walki i popęd agresji w wyniku ograniczeń, niemożności zaspokojenia w sposób bezpośredni, przenoszą się do sfery wizualnej, zostają zaspokojone poprzez obserwację, identyfikowanie się z agresorem lub ofiarą.
Pisząc o tych agresywnych upodobaniach odbiorców masowych treści, trzeba koniecznie wspomnieć o Davidzie M. Bussie, który badając ewolucyjne mechanizmy rządzące ludzką skłonnością do przemocy doszedł do niezwykle ,,uduchowionych” wniosków. Wyniki swoich badań zawarł w popularnonaukowej książce z zakresu psychologii
ewolucyjnej Morderca za ścianą. Dostrzegłszy, że człowieka fascynuje morderstwo, a dokonywanie go w sferze marzeń jest działaniem bardzo powszechnym, Buss stawia i skutecznie broni swojej tezy, według której skłonność do zabijania jest adaptacją. Morderstwo rozwiązuje wiele problemów ewolucyjnych, których źródłem byli m.in. rywale32. I tak,
pozbywając się groźnego wroga można, było ochronić się przed atakiem z jego strony lub
śmiercią, pozyskać terytorium lub partnera. Wnioski Bussa brzmią niczym zapowiedź
horroru: Zabójcy są wśród nas. To ludzie podobni do ciebie i do mnie. Możesz ich spotkać
tuż za ścianą, w sąsiednim domu albo w najbliższej okolicy. Nieważne, gdzie mieszkasz.
Żadne miejsce na ziemi nie jest całkowicie bezpieczne33 (automatycznie rodzą się skojarzenia z motywem drapieżnego ducha).
Buss stawia zatem tezę, że ludzki umysł jest ,,zaprogramowany” na zabijanie34. Jeśli
uznamy, że źródłem krwawych filmów jest dokładnie taka sama potrzeba, jaka wywołuje
nasze ,,krwawe fantazje”, pozwoli to spojrzeć na ,,mass-ducha” z nowej perspektywy.
Zwłaszcza, że – jak wykazały jego badania – sytuacje, w których pojawia się obawa przed
śmiercią, są zgodne z sytuacjami, w jakich dokonano morderstwa. Wyobrażenia duchów
bazują na tych mechanizmach, przez co są tak skuteczne i tak trwale zachowały się w naszej pamięci, nadal wywołując tak silne emocje.
Skoro omówione zostały już mechanizmy generujące zapotrzebowanie masowego
odbiorcy na obrazy ukazujące śmierć, duchy, warto pokusić się o przykłady zaczerpnięte
z kultury masowej, które potwierdziłyby te założenia. Kultura masowa często ukazuje
ducha jako drapieżnika i agresora. Analizując ten typ przedstawień pod kątem psychologii ewolucyjnej zwrócić uwagę należy na cztery kwestie. Pierwsza dotyczy przyczyny agresji tej istoty. W kulturze masowej działania i zachowania złych duchów przepełnione są
agresją i drapieżnością. Przerodzenie się w drapieżnika może być spowodowane żądzą
zemsty, „głodem” krwi, szaleństwem i rozpaczą, może wynikać z naruszenia granic jego
30
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terytorium. Druga kwestia związana jest ze sposobem ataku. Duchy najczęściej atakują
z zaskoczenia, mogą też bezszelestnie przemykać w oddaleniu, w czym przypominają
osaczające ofiarę, polujące zwierzę. W trakcie „polowania” przyjmują różne strategie,
np. często „bawią się” ofiarą, czerpiąc przyjemność z jej przerażenia i cierpienia.
Trzeci, istotny problem, dotyczy przedstawienia, jakim jest bardzo częsty w mediach
duch dziecka. W kulturze masowej często wykorzystuje się ten motyw. Zjawy nie zawsze są
łagodne i zagubione, często stanowią przeciwieństwo swojej dziecięcej, niewinnej natury
(np. upiorna i okrutna dusza dziewczynki z horroru Ring). Budzi to tym większe emocje, że
opieka oraz ochrona dzieci to jeden z biologicznych imperatywów. Buss również w tej kwestii doszedł do interesujących wniosków, dostarczając kolejnych argumentów wyjaśniających przyczynę atrakcyjności motywu dziecięcych zjaw w masowych treściach. Pisząc o ewolucji Buss nawiązuje także do jej wkładu w adaptację do zabijania dzieci, która to skłonność
przejawiała się m. in. w momencie, gdy kolejne dziecko jest dla rodziców ciężarem i uniemożliwia opiekę nad starszym potomstwem lub kiedy niemowlę rodzi się chore lub zdeformowane. Niezwykle istotnym czynnikiem jest to, czy dziecko jest dzieckiem biologicznym
czy przybranym. Martin Daly i Margo Wilson prowadzili badania, które wykazały, że dzieci
mieszkające z co najmniej jednym przybranym rodzicem częściej padają ofiarą zabójstw,
niż dzieci mające biologicznych rodziców. Wyjaśnia się to ewolucyjną niechęcią do inwestowania w potomstwo rywala. Ponadto badania wykazały, że silny strach niemowląt przed
obcymi ludźmi jest mechanizmem obronnym, chroniącym przed zabójstwem, a jego zadaniem jest wywołanie reakcji powstrzymującej u rodzica. Strach u niemowląt częściej wywołują mężczyźni niż kobiety, którzy, jak wykazują statystyki, częściej są skłonni do tego procederu35. Informacje te pozwalają zrozumieć, dlaczego współczesna kultura masowa nierzadko wykorzystuje motyw okrucieństwa, tortur, jakich zaznały dzieci mieszkające w sierocińcach, by wzbudzić w widzach silne emocje.
Czwarty problem nawiązujący do przedstawień ducha jako drapieżnika i agresora dotyczy posiadanych przez niego atrybutów. Duch agresor posiada takie atrybuty zwierzęce jak
np. kły, pazury, czerwone oczy. Wzbudza lęk, przybierając zwierzęce postawy, zastyga w bezruchu, by nagle zaatakować lub skrada się nisko przy ziemi. Wydaje groźne dźwięki, ryki czy
warknięcia. W ,,wyposażeniu” ducha-agresora znajdują się także atrybuty ludzkie, które budzą
w widzu przerażenie poprzez negatywne konotacje. Mogą to być narzędzia służące do bicia,
cięcia, kłucia i rąbania, relikty przedmiotów dawniej służących do tortur.
Przedstawione powyżej teorie, poparte popularnymi w kulturze masowej ,,fascynującymi” przykładami, dowodzą, iż wyobrażenia mass-ducha wykorzystują czułość ewolucyjnych systemów i wywołują silne emocje, co jednocześnie stanowi o wartości tych idei, a w przeniesieniu na grunt kultury masowej – atrakcyjności. Współcześnie zaobserwować można ,,wszechobecność” motywów nadprzyrodzonych w masowych treściach. Idee duchów stają się atrakcyjne dla kultury masowej, która wykorzystuje ich moc przyciągania uwagi, traktuje jako narzędzie do zdobywania odbiorców.
Ponieważ dziś szczera wiara w duchy stała się atrybutem osób niepoważnych, i taka
postawa zagraża ich pozycji społecznej, naturalna skłonność umysłu, nieakceptowana
w świecie rzeczywistym, znalazła swoje schronienie w świecie fikcji, przedostała się
do kultury masowej i jako ,,fikcja”, forma ,,niewinnej” rozrywki, może egzystować,
nie narażając nikogo na społeczne konsekwencje.
Zwracając uwagę na rolę mechanizmów ewolucyjnych w procesie powstawania idei
istot nadprzyrodzonych, skupiłam się jednocześnie na ukazaniu znaczenia środowiska i społeczeństwa w powstawaniu przedstawień duchów. Nie trudno dostrzec biologiczne i społecz35
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ne podstawy tych idei, które ,,wpasowując się” w panujące warunki środowiskowe i społeczne,
sprzyjają przystosowaniu się jednostek i ich przetrwaniu. Wpływ idei ducha na życie społeczne (na wzajemne relacje członków grupy czy też przekaz norm) jest znaczący i nadal aktualny.
Można także zauważyć, że popularność ducha, rozpatrywana w odniesieniu do życia społecznego, może prezentować stan współczesnego człowieka, manifestując zarówno jego poczucie
zagrożenia, jak i potrzebę ustalenia pewnych zasad społecznego ich egzekwowania.
Uważam, że słuszne wydają się tu rozważania Dawkinsa na temat możliwości odbierania świata. Dawkins posługuje się metaforą czadoru, pozwalającego odbierać świat w takim zakresie, w jakim pozawalają na to ukształtowane przez ewolucję zmysły, układ nerwowy. Dlatego każdy gatunek, zależnie od sposobu życia, jaki wiedzie, będzie postrzegał świat
tylko za pomocą tych zmysłów, które są potrzebne do jego przetrwania36. Przenośnia Dawkinsa wyjaśnia, dlaczego nasze interpretacje mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale
są przedstawione w taki sposób, by były przystępne i łatwiejsze w odbiorze. Stąd wynika
zresztą owa ,,masowa” ucieczka w ezoteryczny świat, która zainspirowała mnie do głębszego przyjrzenia się temu problemowi. Duchy będą zatem niczym innym, jak: ,,zdarzeniami,
organizmami, przedmiotami, strukturami, schematami”, przetłumaczonymi na język umysłu. Postrzegamy świat tak, by to, co odbieramy, było użyteczne, a sięgając po konkretne
idee i wyobrażenia dostarczamy psychice tego, co jest jej akurat potrzebne, by zobrazować
przeczucia, zasygnalizować ich istnienie. Zależnie od zwierzęcia różny będzie jego umysłowy model świata. Dlatego też tak trudno sformułować prawa, przewidzieć przebieg zjawisk
w świecie, w którym „nie działają” reguły, do których jesteśmy przyzwyczajeni (np. trudna
do pojęcia jest fizyka kwantowa, stąd po przetłumaczeniu na ,,język umysłu” atom przedstawiany jest jako zbiór krążących wokół siebie kulek).
Przedstawienia ducha stanowią zatem swoistą metaforę mechanizmów ewolucyjnych, kształtującą się pod wpływem codziennego doświadczenia, instynktownych zachowań, nieświadomych reakcji, intuicji, które tworzą zaszyfrowany obraz świata, co odzwierciedla się zarówno w złożoności wyobrażeń, jak i w tworzeniu samych pojęć tych istot.
Analizując kwestię przedstawień ducha dostrzegamy, jak szeroki zasięg obejmują choćby
same jego definicje (np. definicja oparta na relacji duch-powietrze).
Na zakończenie chcę odnieść się właśnie do tej relacji, która pozwoli uświadomić,
jak głęboko tkwią w nas te idee i jednocześnie przybliży do metaforycznej odpowiedzi na
pytania: czym są dla nas duchy i dlaczego są nieustannie obecne w naszym życiu? Otóż,
człowiek doświadczając powietrza, opierając się na tych trudnych do pojęcia właściwościach, tworzy antynomie: martwe/żywe, puste/pełne, obecne/nieobecne, i na nich wznosi
definicję ducha. Jego niezwykłość wynika z jednoczesnego spełnienia tych warunków.
Powietrze, duch, znika i pojawia się, wie i widzi więcej, ponieważ jest wszędzie. Wyraz
„duch” stosuje się w odniesieniu do poglądów i tendencji panujących w jakimś okresie,
gdyż ma zdolność do przenikania, wnikania, a więc przejmowania właściwości, stawania
się częścią czegoś, oznacza zatem zdolność przejmowania jakichś zasad, reguł itp. Oddech to wędrówka powietrza w głąb ciała, do centrum. Źródło życia jest w środku, dlatego duszą nazywa się np. rdzeń żelazka, rdzeń niczym dusza emituje ciepło, energię. Przysięga się na duszę, ponieważ jest to coś najcenniejszego, co człowiek posiada – życie.
Wyrazem tym określa się także psychiczną stronę człowieka, coś co jest, ale czego nie
można zobaczyć, a jedynie doświadczyć. Emocje, uczucia mogą zatem na jego podobieństwo być spokojne lub przybrać postać gwałtownej wichury. Pojęcia te odnoszą się do tej
niematerialności, przenikania, obecności, sposobu pojawiania się itp. Można doszukiwać
36

R. Dawkins: Bóg urojony. Przeł. P. J. Szwajcer. Warszawa 2007, s. 484-502.
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się mnóstwa takich związków. To codzienne doświadczenie pozwala dalej definiować,
tłumaczyć to, co nieznane. Tak np. powstaje religijne pojęcie duszy, ducha: Powietrza
doświadczamy bowiem podobnie jak własnego ja – w sobie37. Podstawy wiary w duchy można
wyjaśnić cytując Jolantę Brach-Czainę: Nie myślę o zawsze możliwym ukrywaniu, tylko
o nieprzekraczalnej niewidoczności. I wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co niewymawialne mimo podejmowanych prób oznajmienia. Chodzi o życie wewnętrzne, rzeczywistość
każdemu najbliższą, najbardziej bezpośrednio daną i trudno dostępną”38, i dalej: ,,Nauczyłam się też od powietrza, że najważniejsze jest to, co doświadczane, chociaż niewidoczne.
Odczucia. Myśli. Zagapienia. Wybuchy energii. Trwanie39.
Być może zawarta jest tu częściowa odpowiedź na pytanie, dlaczego tak trudno nam
zrezygnować z obcowania z duchami, a kultura masowa, wykorzystująca mem ducha wciąż
święci triumfy: Nie mogę oddzielić siebie od wewnętrznej osoby, ani odciąć od powietrza40.

DUCHY I LUDZIE. O NIEKTÓRYCH MOTYWACH KULTURY MASOWEJ
Z PUNKTU WIDZENIA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ – Streszczenie
Artykuł porusza problem powszechności motywów ducha w kulturze masowej oraz rosnącego zapotrzebowania współczesnych odbiorców na treści „niesamowite”. W oparciu o raporty z badań oraz publikacje przedstawicieli psychologii ewolucyjnej, zwrócona zostaje uwaga na elementy składające się na obrazy duchów oraz towarzyszących im zjawisk, jakie z upodobaniem wykorzystują producenci kultury masowej, by za ich pomocą pobudzać ewolucyjnie
ukształtowane mechanizmy i wywoływać emocje. Zestawiając wyniki odkryć naukowych z przykładami zaczerpniętymi z filmu, literatury, Internetu, autorka stara się ukazać biologiczne
uwarunkowania wiary w duchy i ujawnić powody niezmiennego zainteresowania, jakie im towarzyszy. Omówione także zostają przyczyny popularności przepełnionych przemocą treści
masowych, poprzez które ich twórcy sięgają do najgłębszych ewolucyjnych lęków.
GHOSTS AND PEOPLE. ABOUT SOME MASS CULTURE THEMES
FROM THE PERSPECTIVE OF EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY – Summary
The article raises the problem of the universality of ghosts themes in the mass culture
and increasing demand of modern consumers for “amazing” contents. Basing on research reports and publications of the evolutionary psychology representatives, the author analyzes the
elements of the images of ghosts and accompanying them phenomena, which are widely used
by the mass culture producers to stimulate evolutionarily created mechanisms and induce
emotions. Comparing the results of scientific discoveries with some examples from the film,
literature and Internet, the author tries to show biological determinants of belief in ghosts and
reveal the reasons of the constant interest that accompanies it. She also analyzes the reasons
of the popularity of the mass contents filled with violence, through which their creators reach
to the deepest evolutionary fears.
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J. Brach-Czaina: Szczeliny istnienia. Warszawa 1992, s. 25.
Tamże.
39
Tamże, s. 29.
40
Tamże.
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MAGDALENA MROWIEC
OD INTERTEKSTU DO MEMU – EWOLUCJA MOTYWU
„CZŁOWIEKA ŚMIECHU” W PRZESTRZENI KULTURY
Nie wiedziano, w jaki sposób powstał ów cud zaraźliwej
wesołości; jedni sądzili, że jest to zjawisko naturalne, inni
– że uformowano je sztucznie.
Wiktor Hugo, Człowiek Śmiechu

Absurdalność buntu przeciw złu

„Barkilphedro biegły był w sztuce poddawania myśli, potrafił zręcznie dokonywać
w świadomości innych lekkiego nacięcia, w które wszczepiał swoją własną ideę”1 – ten memetyczny już na pierwszy rzut oka cytat dotyczy jednego z najbardziej niegodziwych bohaterów przedostatniej powieści Wiktor Hugo. Chodzi oczywiście o Człowieka śmiechu
(książka została napisana w 1869 roku, Hugo miał wówczas 67 lat). Podły, pełen resentymentu dworak Barkilphedro staje się motorem ponad połowy akcji utworu właśnie dzięki
zdolności zasiewania w umysłach innych ludzi swoich idei, które bohaterowie – niezależnie od prezentowanej inteligencji czy statusu społecznego – traktują później jako swoje
własne najgłębsze myśli i uczucia.
Fabuła tej niesłusznie dziś nieco zapomnianej powieści przykuwa uwagę; Gwynplaine został porwany w dzieciństwie przez comprachicos (specjalizowali się oni w uprowadzaniu dzieci i deformowaniu ich ciał poprzez trzymanie ich w różnych dzbanach, by
potem takie „potwory” sprzedawać cyrkom lub objazdowym pokazom dziwadeł), a następnie porzucony przez nich na brzegu morza. Ma on na twarzy, uczyniony ręką fachowców groteskowy, mimowolny uśmiech, który może powściągnąć jedynie na chwilę i to
najwyższym wysiłkiem woli. „Dwa rodzaje drgania warg udzielają się otoczeniu: śmiech
i ziewanie”2, pisze świadom subtelności różnych „wirusów społecznych” Hugo – i dlatego
też Gwynplaine swoim wymuszonym sztucznym grymasem wywołuje atak nieopanowanej wesołości u innych. A zaraz później paraliżujący lęk, zwłaszcza u kobiet. Wskutek
zawikłanej intrygi obdarzony „bydlęcą mordą” Gwynplaine okazuje się być wygnanym
angielskim arystokratą, pożądanym przez perwersyjne księżniczki, który objąwszy swoje
dziedzictwo jako „Lord ubogich”, stacza się w coraz głębsze nieszczęścia do samounicestwienia włącznie.
O czym więc jest ta książka? W istocie jej głównym tematem jest absurdalność
buntu przeciw złu. Autor Nędzników z gryzącą ironią (Jacek Wegner mówi wręcz o „pa1

W. Hugo: Człowiek śmiechu. Przeł. H. Szumańska-Grossowa, wstęp J. Wegner, obj. M. Żurowski. Warszawa 1992,
s. 260.
2
Tamże, s. 164.
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roksyzmach ironii”3, od których kurczy się ta powieść i nie sposób nie przyznać mu racji)
opisuje mechanizmy rządzące dwiema, przenikającymi się sferami: zdegenerowanym światem angielskiej arystokracji, równej w prawach królom, i małym światkiem cyrkowców,
kuglarzy i innych „ludzi luźnych” oraz biedoty, ich publiczności. Odbiór tak znakomicie
skonstruowanej powieści do dziś jest żywy. Jak pisze w swej recenzji jeden z anonimowych użytkowników Sieci, „fascynujące jest, że pomimo upływu ponad dwustu lat od ukazania się Człowieka śmiechu czyta się ją jak instruktaż poruszania się zarówno po małym,
jak i wielkim świecie. Zamiast kuglarzy mamy artystów, a zamiast parów, lordów i biskupów – polityków i duchownych wszelakiej maści”4.
Wiktor Hugo to w końcu znakomity znawca człowieka i świata, a także – jak się
okazuje – wirusów społecznych, które ten świat drążą i konstytuują. Nawet gdy mowa
o erotyce, Hugo ucieka się do „wirusowych” metafor: o wzbudzaniu pożądania w Gwynplaine’ie przez zdegenerowaną księżniczkę Jozjanę mówi: „i obłęd ten udzielał się w końcu, zarażał”5. Takim wirusem jest także sposób reagowania na sytuację kryzysową, która
uderza w daną społeczność – wyłonienie w jej łonie kozła ofiarnego, a następnie oczyszczenie wspólnoty przez krew ofiary bądź jej symboliczne wykluczenie, np. wygnanie6.
Ośrodkiem mechanizmu kozła ofiarnego staje się okaleczony Gwynplaine, gdy jako
przywrócony do praw angielski par staje przed Izbą Lordów. Pragnie stać się „adwokatem ubogich”, który „rzuci w twarz rzeczywistość tym patrycjuszom wykarmionym złudzeniami – i zadrżą, bo prawdę będzie mówił, i przyklasną mu, bo wielkim będzie”7. Ten
wzniosły plan zostaje ironicznie zderzony z brutalną rzeczywistością wyższej izby parlamentu i jej przedstawicieli – jeden po drugim przyjmują oni płomienną przemowę Gwynplaine’a, skontrastowaną z jego groteskowym wyrazem mechanicznie uśmiechniętej twarzy, oraz jego samego gromkim, zaraźliwym śmiechem i okrutnymi docinkami. W ten
sposób bohater zostaje wykluczony ze środowiska arystokracji, a do dawnego świata kuglarskiego jego powrót jest także niemożliwy. „Śmierć społeczna”, jak to opisał Claude
Lévi-Strauss, już wkrótce pociągnie za sobą także fizyczną8.
„Wieczny śmiech – cóż za ciężar dla ramion człowieka!”, konkluduje w pewnym
momencie narrator powieści. Oszpecona na rozkaz króla, chcącego zmienić koleje sukcesji jednego ze swych lordów, twarz Gwynplaine’a jest oskarżeniem wymierzonym
w ludzkość, we własne społeczeństwo oraz w mechanizmy, które nim rządzą: „Przedstawiam sobą ludzkość całą. Człowiek jest kaleką (…) – zrobiono mu tę samą, co mnie krzywdę. Zniekształcono mu prawo, sprawiedliwość, prawdę, umysł, rozum, jak mnie oczy, nozdrza i uszy; jak i mnie, wlewano mu do serca cuchnące błoto złości i bólu, a na twarzy
położono mu maskę zadowolenia”9. Groteska łącząca ze sobą cierpienie i śmiech, komizm oraz grozę – w ten sposób jedynie można mówić prawdę o człowieku. Gorzką, ironiczną, świadomą swej bezradności prawdę. Prawdę, w której odpowiedzialność za losy
innych i ogromne emocjonalne zaangażowanie muszą towarzyszyć ironicznemu dystansowi wobec świata – te sprzeczne perspektywy łączy ze sobą masca ridens Gwynplaine’a,
umożliwiająca wyrażenie diagnozy pełnej: tragiczno-komicznej, śmieszno-wzniosłej.
3

J. Wegner: Wstęp. [w:] Wiktor Hugo: Człowiek śmiechu, dz. cyt., s. 7.
Recenzja dostępna pod adresem: http://pl.shvoong.com/books/117744-cz%C5%82owiek-%C5%9B miechu/.
5
W. Hugo, dz. cyt, s. 305.
6
Por. na ten temat klasyczna praca R. Girarda: Kozioł ofiarny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1991.
7
W. Hugo, dz. cyt., s. 269.
8
Por. opis tego fenomenu w C. Lévi-Strauss: Czarownik i jego magia. [w:] Tegoż: Antropologia strukturalna. Tom I. Przeł.
K. Pomian. Warszawa 2000, 150–161.
9
Tamże, s. 278.
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„C z y t a ń c z y ł e ś k i e d y ś z d i a b ł e m w b l a d y m ś w i e t l e k s i ę ż y c a ? ”

Miasto Gotham zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy.
Joker w filmie Batman Tima Burtona, 1989
Fascynujący motyw twarzy, która stała się maską, rozprzestrzenił się w literaturze,
a nawet trafił do kultury popularnej i tu zyskał zupełnie nowy status. W roku 1928 słynny
reżyser filmu niemego Paul Leni nakręcił adaptację filmową pt. Człowiek, który się śmieje,
w której niezapomnianą kreację stworzył Conrad Veidt. Postać Gwynplaine’a grana przez
niego w tym filmie była bazą dla Billa Fingera (scenarzysty komiksu) i Boba Kane’a (odpowiedzialnego za rysunki w Batmanie) do stworzenia wizerunku postaci Jokera (wymyślonej przez Jerome’a Robinsona) – filmowego antagonisty Batmana.

Rysunek 1: Konrad Veidt w filmie Człowiek śmiechu na podstawie Hugo oraz zeszyt komiksowy z serii Batman
poświęcony postaci Jokera pod tym samym tytułem

Co ciekawe, zeszyt komiksowy, w którym po raz pierwszy Batman styka się z postacią Jokera, nosi wiele mówiący tytuł A man, who laughs (Człowiek śmiechu). Tytuł
odwołuje się do filmu z Veidtem, który jest przecież ekranizacją powieści Hugo. Znakiem rozpoznawczym komiksowego szaleńca-bandyty jest tzw. jad Jokera (Joker venom),
która to zabójcza toksyna pozostawia ofiary z groteskowym, wstrętnym uśmiechem
na twarzy. Joker powtarza tu więc gest oprawców Człowieka Śmiechu, ale także tego,
co stało się z nim samym podczas kradzieży w zakładach chemicznych. Wpadł wówczas
do kadzi z chemikaliami, a następnie został przekształcony przez współczesnego comprachico – doktora Davisa – pokątnego chirurga będącego na usługach przestępców,
równie precyzyjnego w stwarzaniu kolejnej masca ridens, jak powieściowi oprawcy
Gwynplaine’a10.
Zwróćmy uwagę na dynamikę przemian tego memu w wersji filmowej: pierwiastek
demoniczny, typowy dla protagonistów niemieckiego ekspresjonizmu filmowego (ten temat omawia szczegółowo Siegfried Kracauer w głośnej publikacji Od Caligariego do Hitlera11), pojawia się w Człowieku śmiechu Veidta, natomiast moment kulminacyjny diaboliczność osiąga w sugestywnej postaci Jokera, odgrywanej przez Jacka Nicholsona (cho10
Porównanie doktora Davisa do comprachico wychwyciła Monika Sznajderman w eseju Co się kryje pod tą maską? Zły
błazen w kinie masowym. [w:] Tejże: Błazen. Maski i metafory. Gdańsk 2000, s. 135–136.
11
S. Kracauer: Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego. Przeł. E. Skrzywanowa i W. Wertenstein.
Gdańsk 2009.
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dzi oczywiście o film Batman w wirtuozerskiej reżyserii Tima Burtona z 1989 roku). Nicholsonowski Joker jest nie tylko diaboliczny – prowadzona przez niego postać nawiązuje
do Człowieka Śmiechu także swoim wpisywaniem się w Bachtinowską karnawalizację
oraz nasycone niepokojącą radością budowanie świata na opak. „Czy tańczyłeś kiedyś z
diabłem w bladym świetle księżyca?” – pyta uwodzicielsko swe ofiary ten wyszczerzony
w budzącym grozę uśmiechu osobnik i zaprasza nas do swojego okrutnego tańca śmierci,
w którym role często się odwracają, a dobrze bawi się jedynie prowadzący ów szatański
pląs, sam diaboliczny Joker.

Rysunek 2. Jack Nicholson jako filmowy Joker w produkcji Batman Tima Burtona, 1989
„Why so serious?”

Na tym jednak krążenie memu Człowieka Śmiechu w postaci kinowego Jokera się
nie kończy, lecz w zaskakujący sposób fluktuuje dalej. W 2008 roku Christopher Nolan
kręci Mrocznego rycerza, kolejną odsłonę przygód człowieka-nietoperza. Co interesujące,
reżyser rezygnuje tu z konwencji komiksowej na rzecz obrazowania realistycznego, pomieszanego ze stylistyką kina noir (rzecz jasna, w pełnym rozmachu hollywoodzkim stylu). Kluczową postacią tego filmu jest właśnie Joker, zinterpretowany w nowatorski sposób przez zmarłego przedwcześnie znakomitego australijskiego aktora, Heatha Ledgera.
Nowy Joker jest zupełnie odmienny od kreacji Nicholsona, nie pragnie karnawalizacji,
ludycznego „świata na opak”. Kreowany przez Ledgera przestępca jest wcieleniem czystego chaosu, żądzy niszczenia, którego nie obchodzi, czy destrukcji ulega gmach sądu
czy mafijny syndykat12. „I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie? Jest sprawiedliwy” –
zwraca się do jednego z bohaterów, a widzowie stają się świadkami tego, jak gorliwie
będzie on tę specyficzną sprawiedliwość zaprowadzał. Jest w tym podobny do średniowiecznych wyobrażeń Śmierci, jednającej stany i wszelkie ziemskie różnice w swym porywającym tańcu.
To właśnie nawiązanie tego wcielenia Jokera do postaci Człowieka Śmiechu ma
najbardziej „źródłowy” charakter. I nie chodzi tu tylko o twarz nowego Jokera, której
12
Por. na ten temat M. Kempna: Mroczny rycerz, biały rycerz i klaun zagłady. „artPapier” 2009, artykuł dostępny pod
adresem http://artpapier.com/index.php?pid=2&cid=3&aid=1527.
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niedbały, choć teatralny makijaż eksponuje poranione usta, wycięte w niepokojący uśmiech,
będący także skutkiem cierpienia i okaleczenia (w filmie nie dowiadujemy się jakiego –
krwawa masca ridens jest wpisana w konstrukcję tej postaci, oddaje jej najgłębszą istotę,
nie jest to okaleczenie nabyte, ale przypisane na zasadzie atrybutu). To właśnie antagonista Batmana okazuje się być ironicznym lustrem, w którym przegląda się skorumpowane,

Rysunek 3. Heath Ledger jako filmowy Joker z filmu Mroczny rycerz

podatne na zło społeczeństwo Gotham City. Społeczeństwo na czele z jego opoką, nieskazitelnym prokuratorem Harveyem Dentem, który po spotkaniu z Jokerem staje się
bezwzględnym bandytą o wiele mówiącym pseudonimie Two Faces. Jak pisze w swoim
artykule Magda Kempna, Joker jest tym, którego „strategię można scharakteryzować jako
nieustanne zdzieranie masek, za którymi ukrywa się prawdziwa istota społeczeństwa i tworzących je jednostek”13. Częścią tego pragnienia jest chęć zerwania maski z twarzy Batmana, a także konfrontacja Bruce’a Wayne’a z niechcianymi skutkami jego działań, takimi jak przypadkowe ofiary ludzkie.
Podobnie czyni z własnym społeczeństwem i – szerzej – ludzką naturą Gwynplaine
z powieści Hugo, bezpardonowo pokazujący sprężyny nakręcające od środka mechanizmy społeczne. Obaj są przy tym także śmiertelnie poważni, mimo raz po raz zadawanego
swym ofiarom przez Jokera pytania: „Why so serious?” („Czemu tak poważnie?”) i obydwaj puentują tę śmiertelną powagę grymasem złowieszczego, wymuszonego śmiechu.
Człowiek Śmiechu, Joker – takie krzywe zwierciadła stawiają przed nami artyści, pragnący pokazać nam nas samych lepiej, ostrzej, wyraźniej.
Mem Człowieka Śmiechu-Jokera, z okrutnym uśmiechem na ustach wywracającego zastany porządek lub zaglądającego pod podszewkę społeczeństwa, na dobre zadomowił się w kulturze popularnej (komiks, kino i telewizja, gry komputerowe, świat
Sieci). Pójdźmy teraz drugą ścieżką, śledząc wybrane nawiązania literackie, które znów
doprowadzą nas do kina oraz z powrotem do Sieci – tym razem pozornie w odniesieniu
do przyszłości. Pozornie, bo – jak pewnie nie trzeba nikogo przekonywać do prawdziwości słów Mrożka, zwłaszcza, gdy odnoszą się do dziedziny sztuki – przyszłość to dziś,
tyle że jutro.
13

Tamże.
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„Znam tę powieść i inne”

Powiedzieliśmy zatem o rozprzestrzenieniu się motywu człowieka śmiechu oraz
własnej twarzy jako naddanej obcą siłą maski w charakterze aluzji literackiej. Znakomitym przykładem intertekstualnego odwołania do Człowieka śmiechu na niwie literackiej
jest aluzja doń, zawarta w balladzie Bolesława Leśmiana pt. Lalka14. Przywołany tu tytuł
utworu Hugo wpisuje się w rozważaną w wierszu opozycję żywego i mechanicznego;
na tej granicy, według Henri Bergsona, rodzi się śmiech, będący reakcją na widok giętkiego życia ulegającego mechanicznej sztywności15. Lalka w swoim monologu sytuuje się po
stronie martwego i mechanicznego, które cierpi z powodu własnej martwoty oraz tęskni
za życiem (rodzi się więc, trawestujące Kartezjusza, pytanie: czuje, więc żyje?). Niczym
człowiek śmiechu zmaga się z odróżnieniem tego, co własne, od narzuconego jej z zewnątrz – w tym wypadku przez bawiącą się nią dziewczynkę oraz przez swoich twórców:
Mam stały wyraz twarzy, niby Człowiek Śmiechu.
Znam tę powieść i inne. Ta sama dziewczynka
Uczyła mnie czytania, jak się uczy grzechu,
I jestem pełna wiedzy, jak do listów skrzynka.

Lalka z pewną rezygnacją przyjmuje na siebie los analogiczny do historii Człowieka Śmiechu, lecz w drugiej części wiersza znów to ona i jej cierpienie stają się głosem
krytyki wobec współczesności, w której „baśń wyszła już z mody”, opierającej się na merkantylnych (aż do prostytucji włącznie) i wąsko pojętych utylitarnych wartościach. Ale
cierpienie pokaleczonej upływem czasu Lalki także jest coś warte w innej ekonomii niż
ludzka – w ekonomii zbawienia. Dlatego Lalka w końcowych strofach ośmiela się prosić
o odkupienie (słowo to jest dwuznaczne, bo przecież leży wówczas poniszczona na sklepowej wystawie!) przez tego, „co nie za nią umierał na krzyżu”.
Motyw Człowieka Śmiechu podejmuje także jeden z najsłynniejszych autorów amerykańskiej prozy, Jerome David Salinger, w swoim opowiadaniu pod tym samym tytułem
oraz – szerzej – w całej swojej twórczości. W noweli Salingera Człowiek śmiechu16 student, zwany przez chłopców Wodzem, opowiada im w czasie zbiórek tworzonej przez
nich drużyny Komanczów historię, będącą kontaminacją detektywistycznych zagadek,
opowieści o superbohaterach czy Robin Hoodzie oraz… losów samego Człowieka Śmiechu. Tytułowy bohater z opowieści Wodza także ma zdeformowaną twarz (porywacze
okaleczyli mu ją za pomocą imadła, gdy rodzice nie zgodzili się zapłacić za syna okupu).
Historia, w trakcie której to Wódz (w oczach chłopców) staje się stojącym poza prawem, lecz szlachetnym i dzielnym Człowiekiem Śmiechu, tak naprawdę jest opowieścią
o końcu niewinności. Człowiek Śmiechu zdziera maskę z makowych płatków i umiera, nieśmiałego w gruncie rzeczy Wodza porzuca piękna dziewczyna z dobrego domu, a dziesięcioletni Komanczowie wracają do domów nieszczęśliwi. Również najsłynniejsza powieść
Salingera Buszujący w zbożu także jest, już mniej bezpośrednio, powiązana z Człowiekiem
śmiechu Hugo – obie są opowieściami o absurdalności buntu przeciw złu, w obu też główni
bohaterowie przechodzą bolesną edukację, w trakcie której dowiadują się, jak urządzony
jest świat i co potrafi uczynić z idealistami. W każdej z tych historii jest nieodmiennie „kopiowany” i przetwarzany główny mempleks „Człowiek Śmiechu”. Jest nim zasadnicza nie14

B. Leśmian: Lalka. [w:] Tegoż: Poezje zebrane. Oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz. Toruń 2000, s. 341–342.
H. Bergson: Śmiech. Esej o komizmie. Przeł. S. Cichowicz, przedm. S. Morawski. Kraków 1977, s. 57.
16
J.D. Salinger: Człowiek śmiechu (The Laughing Man, 1949). [w:] Tegoż: Dziewięć opowiadań. Przeł. A. Glinczanka, K.
Zarzecki. Warszawa 2007.
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zgoda między wnętrzem „wrażliwca”, mającego wgląd w istotę świata (zwłaszcza godnego
naprawy świata społecznych relacji) a negatywnym odbiorem tej postaci przez przedstawicieli krytykowanej społeczności. Najczęściej reagują oni na nowych Gwynplaine’ów agresją
i żądzą ich usunięcia, łatwiej bowiem odnowić poczucie wspólnoty wokół krwi kozła ofiarnego niż dokonać namysłu nad krytyką systemu i podjąć działania naprawcze.
„Wymyśliłem sobie na to sposób: będę udawał głuchoniemego”

I właśnie poprzez utwory J. D. Salingera motyw Człowieka Śmiechu dociera do najsłynniejszego serialu anime wszystkich czasów, gdzie przestaje być prostym nawiązaniem
intertekstualnym, a staje się memem. Mowa o pierwszej części serii Ghost in the Shell:
Stand Alone Complex, w której goszczą ci sami bohaterowie, co w pełnometrażowym filmie anime Masamune Shirow Ghost in the Shell, choć serial nie jest jego kontynuacją.
Oryginalnie film pełnometrażowy stał się inspiracją dla twórców Matriksa, a w tok sensacyjnej fabuły są wplecione rozważania o relacjach duszy, ciała, cyberciała i zsieciowanego
umysłu (cybermózgu) w realiach rzeczywistości niedalekiej przyszłości.
Serial (w reżyserii Kenjiego Kamiyamy) opowiada historię Sekcji 9., tajnej komórki
Bezpieczeństwa Publicznego, która zajmuje się przestępstwami mającymi miejsce w Sieci.
Jest rok 2030, prawie każdy ma już podłączony do globalnej Sieci cybermózg. Jest on zintegrowany z mózgiem biologicznym, przez co (wraz z narządami zmysłów) jest narażony na
atak hackerski czy atak wirusa, tak jak najzwyklejszy komputer. Dlatego sekcja pod dowództwem wykonawczym pięknej pani Major Motoko Kusanagi ma pełne ręce roboty, o
czym przekonujemy się z odcinka na odcinek (te z nich, z których każdy ma oddzielną fabułę, są określone jako stand alone). Najtrudniejsza do rozwikłania okazuje się tajemnicza
sprawa Człowieka Śmiechu, nad którą członkowie sekcji pracują aż przez 12 z 26 części (są
to odcinki typu complex).
Człowiek Śmiechu jest najwyższej klasy hackerem, który pewnego pięknego poranka 2024 roku postanawia przy użyciu broni przytkniętej do skroni szefa wielkiej korporacji Serano Genomics zmusić go, by zgodnie z obietnicą „powiedział prawdę przed
kamerami”. Następnie hacker-porywacz znika za logo Człowieka Śmiechu (por. rys. 4),
którego częścią jest cytat z Buszującego w zbożu: „Wymyśliłem sobie na to sposób: będę
udawał głuchoniemego”17. Czym ma być owa „prawda”, której prezes w końcu nie ujawnia – oto zagadka, którą rozwiąże dopiero Sekcja 9.
Tak naprawdę, jak wskazuje Piotr Dymmel18, historia pokazywana w serialu jest
echem prawdziwych wydarzeń sprzed 40 lat w stosunku do czasu akcji – to właśnie w 1984
– „orwellowskim” roku, został porwany prezes spożywczego koncernu Glico Ezaki, Katsuhisa Ezaki, przez nigdy nie ujawnionych sprawców, którzy podpisywali się jako Potwór
o 21 Obliczach. Japończycy jednak na zawsze zachowali w pamięci dramatyczne wydarzenia, skrupulatnie utrwalane przekazami telewizyjnymi, zamykające się w pamiętnych ujęciach, na których widać okup wciągany do otworu studzienki kanalizacyjnej.
Natomiast osiem lat wcześniej społeczeństwo japońskie musiało zmierzyć się z innym potworem: monstrualnym skandalem korupcyjnym w japońskich liniach lotniczych,
w wyniku którego posadę premiera stracił Kakuei Tamaka. Jak wspomina Kenji Kamiyama, reżyser i scenarzysta Stand Alone Complex, był to prawdziwy wstrząs – afera wybucha
w trakcie budowy nowego ładu moralnego społeczeństwa, zszokowanego jeszcze wojenną
hekatombą. Jak pisze Piotr Dymmel w swej wnikliwej recenzji, „świat nadal obracał się
17

J. D. Salinger: Buszujący w zbożu. Przeł. M. Skibniewska. Warszawa 1998, s. 134.
P. Dymmel: Nowa era rozpaczy, czyli buszowanie w cyfrowym zbożu. Sprawa człowieka śmiechu, dostępne na: azunime.net/
artykuly/arid,13,s,ghost-in-the-shell-stand-alone-complex-aughingman,artykul.html [dostęp: 1 października 2011].
18
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po dotychczasowej trajektorii, wprawiany w ruch siłą społecznej nikczemności, przyzwolenia na prywatę, chciwości i cynizmu rządzących. Oba opisane tu zdarzenia (i wiele innych)
stanowiły niezrozumiały i niezawiniony w ogólnym odczuciu cios, wymierzony znękanemu
wojenną zawieruchą społeczeństwu ze strony cynicznego świata, wulgarne fuck you19 nagryzmolone na świeżym tynku mozolnie odbudowywanego gmachu społecznego optymizmu i szczytnych celów”20. Oto klasyczny przykład emergencji, potencjału społecznej frustracji, w wyniku której musiał narodzić się Człowiek Śmiechu – jedyna w swoim rodzaju figura
zbiorowej świadomości, w pojedynczym losie opisująca klęskę społecznej niewinności.
Przedstawiony w omawianej anime Człowiek Śmiechu okazuje się być potomkiem
Holdena Caulfielda, bohatera Buszującego w zbożu, próbującego rzucić wyzwanie cynicznemu światu, broniąc przy tym słabszych (tych, którzy „nie mają w swojej talii żadnego
asa”) i przez całe 26 rozdziałów książki otrzymującego za to ciosy z najróżniejszych stron.
Osią misternej intrygi w Ghost in the Shell jest zahaczający o najwyższe kręgi władzy skandal
związany ze śmiertelną i bolesną chorobą – stwardnieniem cybermózgowym, które może
dotknąć każdego z wszczepionym łączem do Sieci. Odkryto na nie szczepionkę, która nie
tylko chroni przed straszną chorobą („AIDS XXI wieku”), ale i cofa jej skutki, lecz wskutek knowań wysokich urzędników, ich cynizmu, zazdrości i korupcji jest ona leczona nieskuteczną kuracją przy użyciu mikromaszyn. Są one produkowane przez firmę Serano
Genomics, prezesa której Człowiek Śmiechu usiłował przekonać do ujawnienia prawdy
w imię przyzwoitości oraz ochrony życia umierających na stwardnienie.

Rysunek 4. Hacker Człowiek Śmiechu grozi prezesowi Serano i znika za logo z mottem z Salingera

Bohater rozsiewa wokół siebie jako memy motywy zaczerpnięte z Buszującego w zbożu
oraz z opowiadania Człowiek śmiechu Salingera – przykłady można by mnożyć, niech po19
Ów napis fuck you, widniejący w jednym z odcinków na poręczy schodów opuszczonego muzeum książki, to odwołanie
do Salingera. Na końcu swej dwudniowej odysei po Nowym Jorku Holden trafia do szkoły swej siostry Phoebe, gdzie ktoś
wyrył ten napis na ścianie. Wściekłość i żal Holdena na ten widok mają charakter nie tyle purystyczny (sam bohater używa
dość mocnego – jak na lata czterdzieste – języka, choć raczej nie przy dzieciach), ile… memetyczny. Holden martwi się, że
„Phoebe i inne maluchy zauważą ten świński napis i zaczną sobie łamać głowy, co też może znaczyć, aż w końcu któryś
zepsuty bachor wytłumaczy im – oczywiście na swój bzdurny sposób – a potem dzieciaki będą o tym rozmyślać i może gryźć
się co najmniej przez kilka dni”. Holden z trudem zmazuje napis (bojąc się, że zostanie przyłapany jako ten, który go
napisał, a więc rozprzestrzenił mem), ale jak wiemy – takie umysłowe wirusy rządzą się własną dynamiką i gdy Holden
schodzi inną klatką, znowu zobaczy drugi świński napis na ścianie. Funkcji ostrych wulgaryzmów u Salingera jako memów
przenoszących nie bunt przeciw systemowi, ale ludzką pustą żądzę destrukcji i brak poszanowania dla tego, co kruche
i wartościowe, nie sposób w tym miejscu szerzej omówić.
20
P. Dymmel: Nowa era rozpaczy...

MAGDALENA MROWIEC. Od intertekstu do memu...

61

służy nam zań rękawica łapacza należąca do jednego z chorych dzieci (w powieści należąca
do zmarłego brata Holdena, piszącego na niej wiersze Alika). W serialu zostało na niej
wypisane motto powieści: fragment, gdy Holden mówi o tym, że chciałby być strażnikiem
w zbożu (jest to odwołanie do oryginalnego tytułu książki Salingera Catcher in the Rye, spolszczonym na Buszującego w zbożu21), ratującym dzieci bawiące się na polu przed upadkiem w
otchłań. Jednak szlachetne działania Człowieka Śmiechu kończą się fiaskiem, czyli jego zamachem na prezesa Serano, aktem przemocy, który ma wymusić na biznesmanie publiczne
wyznanie prawdy. Zamach się nie udaje, prezes milczy, a nowy Człowiek Śmiechu nie zabija
skorumpowanego technokraty, lecz odchodzi rozczarowany, by zniknąć w odmętach Sieci
(czyli stać się „głuchoniemym”, jak Holden z powieści Salingera, który zwątpił w ludzi).
A jednak usunięcie się i zostawiona po sobie pustka okazują się być znaczące. Przecież bohater nie znika całkowicie – pozostawia po sobie memiczny ślad kodu: wizerunek
uśmiechniętego chłopca w bejsbolówce22. Ten znak rozprzestrzenia się w kierunku zupełnie przeciwnym niż chciałby jego pierwotny użytkownik (wszak Aoi, bo tak ma na imię
nasz bohater, zhakował go przecież z zasobów jakiegoś grafika) oraz cytowany za nim
Salinger. Logo Człowieka Śmiechu zaczyna służyć ciemnym machinacjom polityków
i wysokich urzędników korporacji, podszywających się pod hakera i szantażujących firmy,
by dorobić się na ich akcjach, łapówkach oraz pomocy rządowej.
Logo uśmiechniętego chłopca rozprzestrzenia się także jako znak towarowy oraz
symbol „bycia cool”, „łamiącym system w imię zasad” – rzecz jasna, w obu odsłonach
przynoszący masę pieniędzy produkującym go korporacjom (szczególnie ironiczny wydźwięk ma umieszczenie logo Człowieka Śmiechu na kubku kawy Starchild, który to znak
jest oczywiście aluzją do wielkiej sieci Starbucks). W ten sposób motyw zaczerpnięty z
literatury przestaje mieć status aluzji literackiej, a staje się oficjalnie memem, ewoluującym według własnych praw, doskonale sprawdzającym swoją fitness w najróżniejszych
kontekstach ponowoczesnego społeczeństwa sportretowanego w serialu.

Rysunek 5. Aramaki nieświadomie rysuje logo -- wpływ memu

Co ciekawe, temu memowi ulegają również – i to od samego początku – chłodne,
posługujące się rozumem i zaawansowaną techniką „stare wygi” Sieci: członkowie Sekcji 9.
Na samym początku, kiedy twórca Sekcji, przemyślny Aramaki, wspomina sprawę Człowieka
21
Siostra głównego bohatera, ośmioletnia Phoebe, źle zinterpretowała tytuł ballady Roberta Burnsa Comin’ Through the
Rye (co można przetłumaczyć właśnie jako „Buszujący w zbożu”), rozumiejąc go jako Catcher in the Rye („Strażnik w zbożu”
– i to jest dosłowny tytuł powieści Salingera), dzięki czemu Holden stworzył sobie obraz siebie jako samotnego obrońcy
gromady nieświadomych niebezpieczeństwa dzieci bawiących się w zbożu na samej krawędzi klifu.
22
Zwraca na to uwagę także Piotr Dymmel w cytowanej recenzji.
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Śmiechu sprzed sześciu lat, mimowolnie rysuje na kartce jego logo – jest to typowy, natrętny
przykład działania memu (który przy okazji pomaga Aramakiemu skupić się na sprawie).
Podobnie zachowuje się Togusa – najbardziej „ludzki” z członków Sekcji, bo poza
łączem w ogóle nie zcyborgizowany, zatem najsilniej podatny na emocje. Gdy w toku
śledztwa spotyka prawdziwego Człowieka Śmiechu, myśli, że jest w stanie narysować jego
portret pamięciowy. To, co powstaje zamiast twarzy młodego Aoi, widzimy na rysunku 6.
Sam Togusa najpierw wnikliwie czyta Buszującego w zbożu, następnie rysuje jego logo
na lustrze, przeglądając się w nim jednocześnie, co jest wstępem do stania się kolejnym
jego naśladowcą. Oto po rozwiązaniu Sekcji stoi, w widocznej opozycji do tłumu, gotów
do dokończenia Sprawy Człowieka Śmiechu – zamordowania senatora odpowiedzialnego w większości za „całe to czarne bagno korupcji”.

Rysunek 6. Portret pamięciowy hackera narysowany przez Togusę

Również sama Major – wskutek cyfrowego połączenia swojej pamięci z mózgiem
Aoi – staje się Człowiekiem Śmiechu, który dopiero jest w stanie doprowadzić jego dzieło
do końca, mobilizując prezesa Serano do zeznań w sądzie. Na następnej grafice widzimy
kelnera, nad którym na czas rozmowy z jednym z kluczowych dla sprawy urzędników
przejął władzę Człowiek Śmiechu, hakując jego cybermózg.

Rysunek 7. Kelner zhakowany przez Człowieka Śmiechu

W końcu mem Człowieka Śmiechu wychodzi poza świat serialu i wkracza do naszej
rzeczywistości. Przyjrzyjmy się współczesnemu naśladowcy Aoi, próbującemu do perfekcji
odtworzyć pierwowzór – rysunek 6. Także i u nas logo Laughing Mana stało się niezłym
znakiem towarowym – koszulki z jego wizerunkiem oraz jego mutacjami sprzedają się w środowiskach fanowskich jak świeże bułeczki. Dostępne naturalnie głównie poprzez Sieć.
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Grymas Człowieka Śmiechu rozprzestrzenia się dalej, pchany siłą memetycznej
zarazy – na rysunku nr 9 widzimy zdjęcie modelki z najnowszej kolekcji (jesień/zima 2011/
12) Ziada Ghanema23. W pełnych fantastycznego rozmachu czarnych, quasi-gotyckich,
lecz jednocześnie zwiewnych sukniach i pelerynach, występują modele i modelki, mający
na pobielonych twarzach namalowany czarną kredką uśmiech przypominający Conrada
Veidta, czy w ogóle charakteryzację filmów doby niemieckiego ekspresjonizmu. Wyrazisty znak ikoniczny, ukazujący uśmiech jako niepokojącą, groteskową maskę, rozprzestrzeniający się w różnych systemach semiotycznych kultury (literatura, film i animacja, moda,
grafika, sztuka użytkowa i design etc.) udowadnia niesłychaną zdolność dostosowania
(fitness) tego memu do coraz to nowych kontekstów.

Rysunek 8. Laughing Man naszych czasów

Na koniec warto zastanowić się krótko, co ten serial próbuje nam powiedzieć o nas
samych? Jak pisze w swoim artykule Kazimierz Krzysztofek, internet znajduje się obec-

Rysunek 9. Modele z inspirowanej gotykiem kolekcji Couture 2011/12 projektanta Ziada Ghanema mają namalowany grymas Człowieka Śmiechu w mrocznych barwach
23

Za wskazanie tej kolekcji dziękuję doktor Antoninie Szybowskiej.
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nie w krytycznym punkcie swojego rozwoju: „przestaje być już tylko medium komunikacji,
a staje się konkurencyjnym środowiskiem społecznym, które wytwarza nowe instytucje, nowe
kultury”24. Kwestią czasu jest chyba, kiedy stanie się środowiskiem głównym – w każdym
razie już teraz mocno ingeruje w tzw. „real”. Powoli nasze umysły stają się „cybermózgami”
(w myśl Technopolu Postmana, są przerabiane na modłę maszyny poprzez częste obcowanie z nią), a nasze ciała stają się „cyberciałami”.
Informacja jest wszystkim. Im więcej akumuluje się wiedzy, pisze także Krzysztofek, tym bardziej złożone stają się struktury społeczne, generujące nieprzewidywalne zjawiska (emergencje), za które nikt nie ma ochoty brać odpowiedzialności. Tymi emergencjami często „kierują” memy i ci, którzy chcą je wykorzystać do własnych celów (często wzmożonej, coraz łatwiejszej do ukrycia i dogłębniejszej kontroli – ten temat również
jest istotny w Ghost in the Shell). Natomiast nam – nieustannie „buszującym w cyfrowym
zbożu” – coraz trudniej się tym memom przeciwstawić, gdyż one infekują nas coraz subtelniej, coraz bardziej masowo i są coraz wyżej zorganizowane. Człowiek Śmiechu w ostatecznej rozmowie z Major na określenie tej sytuacji używa słowa „rozpacz”.
Kusanagi jako odtrutkę przed roztopieniem się w bezkształtnej masie zsieciowanych
mózgów podaje „zwykłą ludzką ciekawość”. Tak, i może właśnie ciekawość, dociekliwość
i samoświadomość jest właśnie cudowną szczepionką na niechciane wirusy umysłu. Gdy bowiem wirusy te są przyjmowane refleksyjnie, trudniej im się przyjąć. Albo przynajmniej
można wybrać mem, który nas opanuje – tak jak Aoi wybrał mem Człowieka Śmiechu,
Holdena Caulfielda, strażnika w zbożu, strzegącego niewinnych, a przy tym ironicznego
lustra społeczeństwa. Spójrzmy na uśmiech Gwynplaine’a, Jokera, Laughingmana i dajmy
się mu uwieść lub nie, ale warto pamiętać o wszystkich odcieniach tych twarzy-masek oraz
niesionych przez nie znaczeniach, kopiowanych ciągle w płodnym podglebiu popkultury,
testujących swoją fitness na coraz szerszym gronie nowych, uśmiechniętych nosicieli.
* * *

Zmieniający się kontekst nieustannie sprawdza stopień dostosowania memu Człowieka Śmiechu – owej masca ridens jako wyrazu sprzeciwu wobec nieczystych mechanizmów władzy oraz dystansu wobec niesprawiedliwych układów społecznych. Na naszych
oczach mamy do czynienia z kolejną odsłoną tych charakterystycznych przemian.
Gdy ikona świata komiksu, scenarzysta Alan Moore, wraz z rysownikiem Davidem
Lloydem stworzyli na początku lat 80. komiks V jak Vendetta (sfilmowany potem przez
braci Wachowskich), nawet nie przypuszczali, jak wielką popularność uzyska wymyślony
przez nich znak ikoniczny (ilustracja poniżej) dwadzieścia lat później. Owa maska głównego bohatera, odwołującego się do legendarnego Guya Fawkesa, który próbował wysadzić brytyjską Izbę Lordów w 1605 roku, w komiksie staje się symbolem samotnej walki
z nieludzkim, bliskim faszyzmowi systemem – przefiltrowaną przez artystyczną wrażliwość twórców wizją Wielkiej Brytanii za rządów „żelaznej” Margaret Thatcher. Dziś charakterystyczna, na poły teatralna, na poły fikcyjna, ta niepokojąca, uśmiechnięta maska
Guya Fawkesa reprodukowana jest w daleko szerszym kontekście.
Od kilku lat w Sieci rozwija się hakerski ruch tzw. „Anonimowych” – nazwa wzięta
od nieistniejącego, potencjalnego internetowego użytkownika-anonima, którą członkowie ruchu potraktowali jako znak realnej osoby, oznaczającej właśnie ich – „Anonymous”. Ruch przeciwstawia się cenzurowaniu Internetu oraz wszelkim mechanizmom, które
zagrażają (często nieświadomym niebezpieczeństw) internautom: infiltrowaniu Sieci przez
24

K. Krzysztofek: Społeczeństwo w dobie internetu: refleksyjne czy algorytmiczne? [w:] Re-internet. Społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Red. Łukasz Jonak i inni. Warszawa 2006, s. 37.

MAGDALENA MROWIEC. Od intertekstu do memu...

65

korporacje lub rządy, wykorzystujące później w różny sposób zdobyte informacje, nadmiernej kontroli nad obywatelami itp. Członkowie ruchu faktycznie pozostają anonimowi, ukrywając się za maską zaczerpniętą z V for Vendetta (Rys. 11), pomimo znacznego
zasięgu terytorialnego dokonywanych przez nich ataków hakerskich (dotknęły one kraje
Europy, zwłaszcza Hiszpanię, Izrael i wiele innych).

Rysunek 10. Maska Guya Fawkesa na okładce komiksu V for Vendetta Alana Moore`a i Davida Lloyda

Rysunek 11. Osoby, które pojawiły się jako Anonimowi podczas marszu w Los Angeles, w 2008 roku

Z nową siłą mem uśmiechniętego ironicznie anarchisty rozprzestrzenia się w ogarniętym falą recesji zachodnim świecie. Protestujący przeciw potentatom działającym w
branży finansowej, którzy – abstrahując od wartości rynkowej i oddając się piętrowym
spekulacjom – doprowadzili do globalnego kryzysu, młodzi ludzie okupują Wall Street
w uśmiechniętych maskach Guya Fawkesa (Rys. 12). Coraz więcej grup „Oburzonych”
(także najszerszy ruch hiszpański) powiela ten gest, w wyrazisty sposób eksponując swój
sprzeciw wobec niesprawiedliwości, która dotyka niewinnych.
Mem rozszerza się z epidemiczną prędkością, czerpiąc pożywkę z narastających
nastrojów niezadowolenia i społecznego gniewu. Samotny Człowiek Śmiechu zamienia
się tu w kierujący się własną dynamiką, zamaskowany tłum, wciąż jednak jako całość sytuujący się na marginesach oficjalnego nurtu i stojący w opozycji do niego. Niezależnie
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więc od zmieniającego się kontekstu (feudalizm odmalowany przez Hugo, społeczeństwo
doby powojennej Salingera czy futurystyczna wizja cywilizacji kreowana przez twórców

Rysunek 12. Okupujący Wall Street młodzi ludzie przybrali maski Guya Fawkesa

Ghost in the Shell lub też świat dzisiejszy), jest coś żywotnego w geście nakładania na
udręczoną niesprawiedliwością twarz wyszczerzonej w ironicznym uśmiechu maski.
A paradoksalną tożsamość tego znaku ikonicznego – mimo ciągłej zmienności jej wariantów – jest w stanie wytłumaczyć i opisać (a nawet częściowo przewidzieć rozwój
dynamiki jej przemian oraz rozprzestrzeniania) właśnie memetyka, co świadczy o rosnącej sile tej młodej dziedziny.

OD INTERTEKSTU DO MEMU – EWOLUCJA MOTYWU
„CZŁOWIEKA ŚMIECHU” W PRZESTRZENI KULTURY – Streszczenie
Artykuł został poświęcony zbadaniu przeobrażeń i przystosowań tego specyficznego
mempleksu w kulturze współczesnej. Śledząc ewolucję tego kompleksu znaczeń jako systemu
nawiązań do książki Victora Hugo pod tym samym tytułem (m.in. w utworach m.in. Salingera,
Leśmiana, w dziełach filmowych, a także w japońskiej anime oraz we współczesnych fenomenach socjologicznych), autorka używa w pracy metodologii spod znaku teorii memetycznych.
To one – dzięki pojęciom takim jak ewolucja, fitness (dostosowanie) oraz mem – uwalniają od
roszczeń aksjologicznych, a pozwalają skupić się na znaczeniach generowanych przez ikoniczno-literacko-filmowy mem Człowieka Śmiechu oraz jego ogromnej nośności w kulturze.
FROM INTERTEXT TO MEME – THE EVOLUTION OF “THE MAN
WHO LAUGHS” MEME IN THE CULTURAL SPACE – Summary
This article raises the problem of the transformations and adaptations of this specific memeplex in the modern culture. Tracking the evolution of this complex of meanings as the system of
connections to Victor Hugo’s book The Man Who Laughs (in the literary works of Salinger, Leśmian, in the movies, but also in Japanese anime and in the contemporary sociological phenomena), the author of this work uses memetic methodology. These memetic theories – thanks to such
definitions as evolution, fitness (adaptation) and meme – give her an opportunity to resign from
axiological claims and allow her to focus on the meanings generated by the iconographic, literary
and film meme of “The Man Who Laughs” and its great bearing capacity in the culture.

AGATA ROK
EWOLUCJA MEMU „CZARNEJ WDOWY” W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ,
CZYLI O URBAN LEGENDS W SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIWIA
Trochę faktów…1

Boliwia, według różnego rodzaju statystyk, jest najbiedniejszym krajem Ameryki
Południowej. Fakt ten może nieco zaskoczyć, bowiem kraj ten obfituje we wszelkiego
rodzaju bogactwa naturalne – sól, lit, złoto, srebro oraz wiele innych minerałów, drewno
i, przede wszystkim, krzewy koki. Posiada też jedne z najpiękniejszych zakątków kuli ziemskiej, ewenementy na skalę światową, np. Salar de Uyuni (ogromna pustynia solna), Jezioro Titicaca (najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie) czy dżungla amazońska w
dorzeczach rzeki Mamoré. Mimo to turystyka w Boliwii wciąż raczkuje. Kraj ten bardziej
przyciąga poszukiwaczy przygód i zapalonych podróżników niż przeciętnego turystę, który
chciałby poznać bliżej Amerykę Południową.
Boliwia jest też jednym z dwóch państw Ameryki Południowej, które nie mają dostępu do morza (utraciła go w roku w 1884 na rzecz Chile). Graniczy z Brazylią, Paragwajem, Argentyną, Chile i Peru, dlatego też często nazywana jest „sercem Ameryki Południowej”. Zróżnicowanie geograficzne oraz klimatyczne Boliwii jest ogromne. Większa
część kraju znajduje się na tzw. Altiplano, czyli płaskowyżu, którego przeciętna wysokość
wynosi ok. 3750 m.n.p.m. Klimat Altiplano, w związku z ogromną wysokością, ciśnieniem oraz mniejszą zawartością tlenu, jest niezwykle surowy i chłodny.
Jednak w południowo-wschodniej i centralnej części kraju, której przeciętna wysokość wynosi od 0 do 500 m.n.p.m., panuje klimat tropikalny, wilgotny i gorący. Przez cały
rok temperatury oscylują w granicach 30 stopni, ale temperatura odczuwalna jest dużo
wyższa w związku z wilgotnością powietrza, która miejscami sięga nawet 80%. Warunki
te powodują, że fauna i flora tych miejsc są niezwykle bujne. Taki właśnie klimat panuje
w mieście, w którym spędziłam rok i którego legendy miejskie stanowią przedmiot przedstawionych tu dociekań.
Santa Cruz de la Sierra

Jak czytamy w przewodniku po Boliwii wydanym przez „Lonely Planet”:
The Bolivian Oriente is not what you generally see in Bolivian tourist brochures. This tropical region, the country’s most prosperous, has a palpable desire to differentiate itself from Bolivia’s renowned highland image. It has
an odd mixture of conservatism, cosmopolitanism, and provincialism2.
1
Wszelkie informacje na temat geografii i historii kraju zaczerpnęłam z następującej pozycji: K. Armstrong, A. Mulic,
P. Smith: Bolivia, Lonely Planet Guidebook. Singapur 2010.
2
„Wschód Boliwii generalnie nie jest tym, co można ujrzeć w boliwijskich broszurach turystycznych. Ten tropikalny region,
najbogatszy w całym kraju, ma też widoczną chęć odróżnienia się od rozsławionego obrazu Boliwii jako kraju górskiego. Mamy
tu dziwną mieszankę konserwatyzmu, kosmopolityzmu i prowincjonalizmu”. (tłum. własne) Tamże, s. 261.

68

TEKSTY z ULICY nr 13 Zeszyt memetyczny

Boliwia generalnie jest krajem niezwykle zróżnicowanym pod względem kulturowo-socjologicznym, ale różnice te są szczególnie widoczne, kiedy porównujemy „ubogi”
Altiplano z „bogatym” departamentem Santa Cruz, a szczególnie z jego stolicą, będącą
zarazem największym miastem kraju – Santa Cruz de la Sierra. Ale urbanizacyjny boom
to w tym mieście zjawisko stosunkowo nowe, sięgające swym początkiem lat 50-tych XX
wieku. Przedtem, jak dowiedziałam się z rozmów z moimi znajomymi (a oni z kolei wiedzieli to od swych rodziców i dziadków), miasto to niewiele różniło się od La Paz i innych
miast boliwijskich, uchodzących za niezbyt bogate. Przeciętnemu turyście trudno w to
uwierzyć, kiedy przechadza się po centrum lub po dzielnicach biznesowych, chociaż i tak
nie można porównywać Santa Cruz z kolosami europejskimi lub południowoamerykańskimi, takimi jak brazylijskie São Paolo, czy argentyńska stolica Buenos Aires. To tak,
jakby porównywać maleńką bieszczadzką wioskę z Warszawą. Przepaść jest ogromna.
Niemniej jednak miasto jest dumne ze swoich wieżowców, luksusowych osiedli mieszkaniowych, restauracji i hoteli, a jego mieszkańcy zdają się jakby nie zauważać faktu, iż
Santa Cruz de la Sierra, podobnie jak i cały departament, ciągle posiada małomiasteczkową atmosferę3.
Santa Cruz de la Sierra jest też najbardziej zaludnionym miastem Boliwii i, w odróżnieniu od innych miast, gdzie populacja jest mniej więcej jednolita, mamy tu do czynienia z ogromną (jak na Boliwię) różnorodnością. Urbanizacyjny boom lat 50. wiązał się
bowiem z migracją nie tylko ludności z obszarów wiejskich departamentu, ale także
z obszarów Altiplano (tzw. kollas, w odróżnieniu od cambas, czyli „rdzennych” mieszkańców miasta), a nawet z innych krajów, szczególnie Niemiec i Kanady. Jak w swoim artykule Mitos de Antaño y Contemporáneos zauważa Dorian Zapata Rioja, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Nur w Santa Cruz de la Sierra:
Es ineludible que Santa Cruz contemporánea ha sufrido cambios estructurales en cuanto a espacio urbano y
crecimiento demográfico. La ciudad ha vivido un proceso muy fuerte de migración intra-Estado boliviano, así
como también de migración extranjera. De esta manera, se nos presenta una ciudad con un mapa cultural inmenso
en pluralidad y diferencias, donde parecería muy difícil encontrar espacios identitarios comunes. Esto no podría
ser de otra manera. Si miramos a nuestro alrededor, avistaremos que en nuestra ciudad conviven grupos de pertenencia
que están sustentados en identidades más que diversas (...)4.

Autor chce przez to powiedzieć, że w Santa Cruz w obrębie jednej wartości kulturowej mamy do czynienia z ogromną różnorodnością reprezentujących ją grup, np. w zakresie
religii dochodzi do wymieszania katolików, chrześcijan i muzułmanów. Obok siebie współegzystują bogaci cruceños (mieszkańcy Santa Cruz de la Sierra) i biedni imigranci z Altiplano, ludzie silnie przywiązani do tradycji i ci, którzy mają bardziej otwarte podejście do
świata i uważają się za jego obywateli. W mieście obserwuje się ogromną różnorodność w
zakresie muzyki, kuchni, stroju, która prawie nie istnieje w innych częściach kraju. Widać
więc, że pomimo wyżej wspomnianej atmosfery „małego miasteczka”, Santa Cruz może
pretendować do miana miasta kosmopolitycznego, otwartego na świat i na nowe trendy.
3

Tamże, s. 261.
D. Zapata Rioja: Mitos de Antańo y Contemporáneos. [w:] Semanario Uno, nr 398, 25.02.2011 – 03.03.2011, Santa Cruz
de la Sierra, Boliwia “To oczywiste, że współczesne Santa Cruz przeszło zmiany strukturalne w zakresie przestrzeni miejskiej oraz wzrost liczby ludności. Miasto przeżyło bardzo silny proces migracji wewnątrz Boliwii, ale także migracji z innych
krajów. Naszym oczom ukazuje się więc mapa miasta ogromnie zróżnicowanego kulturowo, gdzie ciężko byłoby znaleźć
wspólne przestrzenie tożsamościowe. Jeżeli rozejrzymy się dookoła, dostrzeżemy, że w naszym mieście współegzystują
pewne grupy zjawisk, które reprezentowane są przez różne tożsamości kulturowe.” (tłum. własne)
4

AGATA ROK. Ewolucja memu „Czarnej Wdowy”...

69

Oczywiście problem rasizmu i niechęci do „obcych” jest tu niezwykle silny, a mieszkańcy
miasta od lat domagają się autonomii i odcięcia od reszty kraju, co zresztą spotyka się
z przychylnością obecnego prezydenta kraju, Evo Moralesa, który przeznacza duże fundusze na rozwój miasta i regionu. Z tego powodu mieszkańcy departamentu Santa Cruz nie
cieszą się sympatią wśród pozostałych Boliwijczyków, którzy z kolei oskarżani są przez cruceños o odbieranie im pracy oraz dezorganizację miasta (kollas żyją według nieco innego
systemu zasad niż mieszkańcy bogatego Santa Cruz). Problem ten zasługiwałby na odrębną
rozprawę, tutaj jedynie pobieżnie zarysowałam sytuację polityczno-ekonomiczno-społeczną
miasta, co uważam za niezbędne do dalszych moich rozważań.
Widać więc, że Santa Cruz jest niezwykle wdzięcznym obszarem do badania tego,
co współcześni badacze nazywają legendą miejską, plotką, pogłoską, właśnie z powodu
tego zróżnicowania społecznego i kulturowego, ale także dlatego, iż Santa Cruz jest jedynym tak naprawdę boliwijskim miastem w „zachodnim” tego słowa rozumieniu, a jednocześnie zachowuje tradycyjne formy przekazu i światopoglądy swych mieszkańców, co nie
oznacza wcale, że legenda miejska – mimo nazewnictwa – egzystuje jedynie na obszarach
zurbanizowanych.
La Viudita

Hernando Sanabria Fernández jest chyba najwybitniejszym badaczem folkloru departamentu Santa Cruz. Poświęcił się badaniu lokalnych tradycji i legend, czego ukoronowaniem stała się niewielka, jednak ciesząca się niezwykłą popularnością i wielokrotnie
wznawiana, książeczka zatytułowana Tradiciones, leyendas y casos de Santa Cruz de la
Sierra5. Oto, co czytamy w recenzji tej pozycji autorstwa Marcelina Péreza na stronie
internetowej wydawnictwa La Hoguera:
Son retratos de una bella época, con personajes de este y del otro mundo, con calles polvorientas y noches
oscuras, propicias para la aventura galante y encuentro con la viudita. Los personajes son nuestros, parte de
nuestro acervo cultural.
La tradición es el espíritu de la raza es la resonancia de siglos adentrándose en la intimidad de las almas. Estas
tradiciones y leyendas de Sanabria no son agua de paúro, son agua pura de manantial6.

Autor recenzji, jak widać, wyszczególnia tylko jedną legendę: Spotkanie z Wdówką,
chociaż Sanabria poświęca jej jedynie dwie strony w swym zbiorze. Dlaczego? Czyżby
legenda o Wdówce była szczególnie istotna dla mieszkańców Santa Cruz de la Sierra?
Zanim odpowiem na to pytanie, muszę najpierw zaprezentować samą opowieść. Ogólnie
można powiedzieć, że jest to historia tajemniczej kobiety, która nocami przechadza się
po ulicach Santa Cruz de la Sierra, szukając pijanych mężczyzn, którzy udaliby się z nią
w ustronne miejsce. Kiedy para już tam dociera, kobieta znika, a mężczyzna zasypia. Rano
budzi się i zdaje sobie sprawę, że znajduje się na zupełnym pustkowiu, wśród bagien
i pokrzyw, a po kobiecie nie pozostał żaden ślad. Skruszony wraca do domu.
Na wstępie swego opracowania Hernando Sanabria Fernández zaznacza, że:

5

H. Sanabria Fernández: Tradiciones, leyendas y casos de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra 2008.
„Są to portrety pięknej epoki, z postaciami z tego i innego świata, z zakurzonymi ulicami i ciemnymi nocami, sprzyjającymi dzielnej przygodzie i spotkaniu z wdówką. To są nasze postaci, część naszego dziedzictwa kulturowego. Tradycja jest
duchem wyścigu, jest rezonansem poprzednich wieków w intymności dusz. Te tradycje i legendy, spisane przez Sanabrię, nie
są wodą ze stawu (wodą brudną), ale wodą czystą, przejrzystą”. (tłum. własne). http://www.lahoguera.com/index.php?option=com_content&view=article&id=481&catid=5&Itemid=8
6
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En otros países de la América española y en el nuestro, aparte del Oriente, se dice simplemente La
Viuda, así en forma simple y sin afijos ni sufijos que añadan o quiten magnitud, calidad y aprecio del
sujeto, o, para decirlo más adecuadamente, la sujeta. Acá decimos La Viudita, no ciertamente con
la intención de empequeñecerla o rebajar la, sino como expresión de que, pese a todo, nos cae simpática y,
por tal razón, nos place nomrarla en diminutivo7.

Tak więc legenda ta jest powszechnie znana w całej Ameryce, ale jedynie w Boliwii, i to w dodatku tylko we wschodniej części kraju, różni się nazewnictwem od innych jej
wariantów. Kim jest tajemnicza Wdówka?
Zgodnie z opisem Sanabrii jest to kobieta, która pojawia się to tu, to tam, nigdy
wcześniej niż przed wybiciem północy. Zawsze ubrana na czarno, nosi długie, staromodne
spódnice, natomiast jej bluzki są zawsze bardzo obcisłe, eksponując dorodny biust. Głowa i
twarz przykryte są czarnym materiałem, co uniemożliwia określenie jej wieku. Nikt nigdy
nie widział jej twarzy. Na wszelkie próby odsłonięcia oblicza przez natrętnego adoratora
reaguje bardzo stanowczo – albo gwałtownie się wyrywa, albo jeszcze szczelniej zakrywa
swoją twarz. W opowieści Sanabrii znajdujemy ciekawy opis tego dziwnego nakrycia głowy:
Llevaba en la cabeza un mantón cuyo embozo le cubría la frente y aquello que podían ser orejas y carillos8.

Coś, co mogłoby być uszami i policzkami? Brzmi interesująco i tajemniczo, ale na
temat jej wyglądu tyle tylko pisze Sanabria, nie wyjaśniając, co dokładnie miałby skrywać
szal. W dalszej części artykułu referuję anglojęzyczny wariant tej opowieści, co być może
rozjaśni nieco obraz, przedstawiony przez boliwijskiego folklorystę. Wariant ten pochodzi z portalu www.boliviabella.com, przeznaczonego dla turystów odwiedzających ten kraj
i chcących zdobyć nieco informacji na temat historii, kultury, sztuki itp.
Tajemnicza kobieta zachowywała się jak dama, miała wyrafinowane maniery i sposób poruszania się. Zjawiała się zawsze w miejscach, gdzie zbierali się mężczyźni, aby wspólnie
oddawać się rozrywkom, czyli piciu alkoholu i dyskusjom politycznym. Wśród takiej grupy
zawsze znajdował się jeden, któremu alkohol wybitnie nie służył i który co jakiś czas oddalał się od towarzystwa, aby oddać się innym, bardziej intymnym czynnościom. Właśnie ci
mężczyźni stawali się ofiarami Wdówki. Dyskretnie zbliżała się ona wtedy do takiego delikwenta, zaczynała z nim flirtować, a nawet od czasu do czasu pozwalała się dotknąć.
W wersji Sanabrii, a także w licznych jej opracowaniach, nie znajdujemy żadnej informacji
na temat rozmów, które Wdówka prowadziła z mężczyzną. Może to oznaczać dwie rzeczy –
albo Wdówka w ogóle się nie odzywała, albo też rozmowy te dotyczyły spraw, które z racji
swej intymności (boliwijskiej) nie powinny ujrzeć światła dziennego. Ale nawet przy drugim
założeniu, możemy łatwo się domyślić, czego one dotyczyły. Tak więc para oddawała się
flirtowi, mężczyzna był coraz bardziej rozochocony. Wdówka sprawiała wrażenie coraz chętniejszej nocnych igraszek z nieznajomym. Tak kuszeni mężczyźni, docierali (prowadzeni
oczywiście przez kobietę) do odludnych miejsc Santa Cruz: las Soledades del Tao, el Islerío
de la pampa del Lazareto czy la Poza de las Antas...
Warto też dodać, że Wdówka zawsze wybierała bardzo skomplikowaną drogę, wielokrotnie zawracała, zmieniała kierunek i podążała mało uczęszczanymi ścieżkami. Tak
7
„W innych krajach Ameryki Łacińskiej, a także i w naszym, za wyjątkiem wschodu, mówi się po prostu Wdowa, właśnie
tak, w prostej formie, bez żadnych afiksów czy sufiksów, które dodają lub odejmują wielkości, wartości lub uznania
przedmiotowi (el sujeto jest rodzaju męskiego, la sujeta – rodzaju żeńskiego, różnica nie do przełożenia na język polski).
Tutaj mówimy Wdówka, oczywiście nie dlatego, że jest ona mniejsza lub niższa, ale jako wyraz tego, że, mimo wszystko,
darzymy ją sympatią i z tego powodu wypada nam użyć tu zdrobnienia”. (tłum. własne) H. Sanabria Fernández: Tradiciones, leyendas y..., s. 81.
8
„Nosiła na głowie szal, który przykrywał jej czoło i coś, co mogło być uszami i policzkami”. Tamże, s. 81.
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więc ów „biedny” imprezowicz, nawet gdy miejsce, do którego trafiał, było mu znane, nie
był w stanie tego stwierdzić, także z powodu znacznego upojenia alkoholowego. Sanabria
ani słowem nie wspomina o tym, co działo się po przybyciu pary na miejsce. Mówi jedynie, że nie odbyło się nic okrutnego lub niesamowitego. Mężczyźnie, znajdującemu się w
stanie halucynacji (nie wiadomo, czy pod wpływem ilości wypitego alkoholu, czy też pod
wpływem czegoś, co Wdówka mu wcześniej podała), wydawało się, że znajduje się w przytulnych pokojach razem z piękną kobietą. Na tym opis wydarzeń nocnych się kończy. I tu
dochodzimy do kulminacyjnego punktu całej historii.
Wraz z pierwszymi promieniami słońca malaventurado (pechowiec) odzyskiwał przytomność i, ku swemu zdziwieniu i przerażeniu, odkrywał, że to, co poprzedniego wieczoru wydawało mu się wytworną salą, okazuje się czymś zupełnie odmiennym. Oto znajduje
się na kompletnym odludziu, leżąc wśród kłujących krzewów i pokrzyw, w niedalekim
sąsiedztwie cuchnącego stawiku. Po Wdówce, oczywiście, nie ma śladu. Mimo że Sanabria na tym kończy swą opowieść, łatwo się domyślić, co było dalej. Po powrocie do miasta delikwent z pewnością zostaje zasypany tysiącem pytań od towarzyszy biesiady, którzy
przecież widzieli go odchodzącego z piękną nieznajomą (to, że nikt nie widział jej twarzy
nie wydaje się być istotne, wszak miała obfity biust), zazdroszcząc mu i przeklinając, że
„szczęśliwy los” nie trafił się właśnie im. Jeszcze bardziej upokarzająca sytuacja czeka go
w domu, gdzie zbulwersowana żona natychmiast odkrywa, że jej mąż spędził „upojną”
(w jej mniemaniu) noc w towarzystwie innej kobiety. Czy ów pecador y presunto conquistador (grzesznik i rzekomy zdobywca), jak określa nieszczęśnika Sanabria, przyznawał
się do tego, co faktycznie zaszło poprzedniej nocy, pozostaje tajemnicą.
Wersja anglojęzyczna tej opowieści zamieszczona na stronie www.boliviabella.com
jest zdecydowanie bardziej makabryczna. Po pierwsze, Wdówka zostaje tam opatrzona
przydomkiem „czarna”, co od razu przywołuje skojarzenie z pewnym gatunkiem pająka
(Latrodectus mactans), zwanym „czarną wdową” właśnie. Samice tego gatunku są dużo
większe niż samce, często zdarza się także, że samiec zostaje pożarty przez samicę, jeżeli
po ukończeniu kopulacji zbyt długo zwleka z odstąpieniem od samicy9. Co ciekawe, liczebność samic znacznie przewyższa liczebność samców i w związku z tym łatwiej natknąć
się na samicę, co jednak – przynajmniej dla innych owadów – z reguły kończy się źle, gdyż
tylko samice tego gatunku są jadowite; samce i młode osobniki są zupełnie niegroźne.
Istotny z punktu widzenie omawianej przeze mnie legendy, jest fakt, iż samice polują w
nocy, ponieważ nie lubią światła słonecznego (Wdówka także wychodzi na łowy dopiero
po północy). Mimo że w powszechnej opinii ukąszenie czarnej wdowy jest śmiertelne, nie
jest to prawda. Owszem, jej jad jest niezwykle silny, ale wstrzykuje go do ciała ludzkiego
w bardzo małych ilościach. Niemniej jednak dla innych gatunków owadów jest to dawka
śmiertelna. Legenda przedstawiona przez Sanabrię przywołuje także inną, znaną na całym świecie opowieść o „Czarnej Wdowie”, która znajdowała sobie bogatego mężczyznę,
wychodziła za niego, a po jakimś czasie zabijała go i dziedziczyła po nim majątek. Następnie w tajemniczych okolicznościach znikała i znajdowała sobie kolejną ofiarę. Wersja
boliwijska nie wspomina o jakichkolwiek stratach materialnych adoratora, można więc
przypuszczać, że wariant anglojęzyczny miesza wersję Sanabrii z nieco inną, znacznie
bardziej popularną opowieścią. Czarna Wdówka jest więc piękną kobietą, ubraną od stóp
do głów na czarno, z twarzą szczelnie owiniętą welonem. Pojawia się na ulicach miasta po
północy i „poluje” na pijanych mężczyzn. Następnie zabiera ich do swego domu lub do
9
Zjawisko nie tak rzadkie w świecie przyrody, a opisywane już w kontekście wyobrażeń mitycznych przez R. Caillois. Por.:
R. Caillois: Modliszka. [w:] Tenże: Odpowiedzialność i styl. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1967.
Wszelkie informacje na temat czarnej wdowy www.wikipedia.pl.
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innych odległych miejsc i tam zdejmuje welon. Oczom przerażonych mężczyzn ukazuje
się straszny widok – kobieta zamiast twarzy ma trupią czaszkę!!! W dodatku z jej ust
zaczyna wydobywać się świdrujący i przenikający do szpiku kości śmiech, co powoduje
zazwyczaj omdlenie adoratorów. Rankiem, kiedy odzyskują przytomność, okazuje się, że
znajdują się albo w cuchnącym bagnie, albo wśród kłujących krzewów. Tym samym obiecują sobie nigdy nie imprezować do późna
Można zauważyć wyraźne podobieństwa, ale i pewne różnice, między oboma wariantami tej legendy. Sanabria wprawdzie nie wspomina o czaszce, ale pisze o czymś, co
kiedyś mogło być uszami lub policzkami, i co samo w sobie przywołuje dość makabryczny
obraz. Wdówka z jego wersji nie śmieje się przeraźliwie, z całą pewnością nie okrada
swoich ofiar. W tym wariancie aspekt materialny w ogóle się nie pojawia. Widać więc, że
istotnym elementem legend anglojęzycznych jest strata materialna, która wydaje się być
dużo poważniejsza niż utrata czci przez mężczyznę, tak istotna w wydaniu boliwijskim.
Pewnym łącznikiem pomiędzy obiema wersjami może być postać La Pildority, tj. Pigułki,
także obecnej w urban legends Santa Cruz.
La Pildorita

W lokalnym wydaniu boliwijskiego dziennika „El Deber” niejednokrotnie możemy odnaleźć podobne nagłówki:
La pildorita amable con los taxistas fue a parar a la cárcel10.
Arrestan a pildorita implicada con el robo de motorizados11.
Ancianos víctimas de una pildorita12.
Ocho pildoritas y sus cómplices están presos13.

Kim są, pojawiające się także w mediach, te tajemnicze „pigułki”? Z doniesień
prasowych łatwo wywnioskować, że mamy do czynienia z kobietami–przestępczyniami.
Termin la pildorita został ponoć ukuty przez policjantów zajmujących się sprawami kradzieży (ale zdarzają się także cięższe przestępstwa), a następnie przechwycony przez brukową prasę boliwijską. Określenie „pigułka” pozostaje w związku z faktem, że tak właśnie nazywane kobiety przed dokonaniem przestępstwa zazwyczaj raczą swoje ofiary napojem, do którego wcześniej dosypują narkotyki lub środki nasenne14. Wyżej już cytowany przeze mnie Dorian Zapata Rioja jest zdania, że opowieści o La Pildoricie wywodzą
się z całą pewnością z legendy o La Viudicie.
La Pildorita (...) se ha convertido no solo en titular de muchos ejemplares de la prensa amarillista y policiaca,
sino también que ha llegado a convertirse en una especie de mito urbano15.
10

„Uprzejma dla taksówkarzy Pigułka została zatrzymana w areszcie”. (tłum. własne) http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20030226/seguridad_4.html
11
„Aresztowano Pigułkę zamieszaną w okradanie kierowców”. (tłum. własne) http://www.eldeber.com.bo/anteriores/
20030221/seguridad_3.html
12
„Staruszkowie ofiarami Pigułki”. (tłum. własne)http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20010728/seguridad_9.html
13
„Osiem Pigułek i ich wspólnicy osadzeni w więzieniu”. (tłum. własne) http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20030413/
seguridad_4.html
14
Swego rodzaju racjonalizację tych opowieści można odnaleźć w warunkach klimatycznych. Jako że temperatury w Santa
Cruz de la Sierra są wysokie i normalne jest, że obcy ludzie częstują się słodyczami czy napojami, fakt, iż taksówkarze lub
inne osoby akceptują tego typu oferty, nie wzbudza zupełnie podejrzeń.
15
„Pigułka przekształciła się nie tylko w tytuł wielu egzemplarzy prasy brukowej i policyjnej, ale stała się także rodzajem
mitu miejskiego”. (tłum. własne) D. Zapata Rioja: Mitos...
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W opowieściach ofiar Pigułek niejednokrotnie znajdujemy opisy, które wykazują
zaskakujące podobieństwo do legend o Wdówce – kobiety-Pigułki były ubrane na czarno, miały obcisłe bluzki, pozwalały sobie na flirty z mężczyznami. Tak było przynajmniej na początku pojawienia się tej opowieści. W miarę upływu czasu i zmieniających
się warunków socjo-kulturowych, Pigułki stały się po prostu normalnymi, ale niezwykle
pięknymi i zgrabnymi, kobietami (kobiet takich jest tu wiele, mieszkanki Santa Cruz de
la Sierra uchodzą za najpiękniejsze w całym kraju). Nie można jednak zaprzeczyć uderzającego podobieństwa obu opowieści. Różnice są skutkiem wielorakich transformacji, jakim uległo miasto w ostatnim pięćdziesięcioleciu, a z nim i mentalny obraz świata.
Jedną z istotnych różnic jest miejsce, do którego kobieta zabiera swoją ofiarę.
W przypadku Wdówki były to miejsca odludne, natomiast na Pigułkę można się natknąć w obrębie ścisłego centrum miasta i w miejscach uczęszczanych przez ludzi,
między innymi w Parku Miejskim, Parku Arenal czy nad rzeką Piraí. Być może jest to
dowód na to, że poziom przestępczości w ostatnich latach znacznie wzrósł, wiele kradzieży czy napadów zdarza się na ulicach każdego dnia, a szczególnie w porze nocnej
i nikt już nawet na to nie reaguje. Co więcej, prostytucja w mieście też jest zjawiskiem
powszechnym, nikt więc nie patrzy ze zdziwieniem na pijanego mężczyznę, udającego
się do parku wraz z piękną dziewczyną. W latach, kiedy legenda o Wdówce robiła
furorę, takie sytuacje nie były na porządku dziennym, toteż w celu wykonania kary
Wdówka musiała uprowadzić swą ofiarę w bardziej ustronne miejsce, z dala od ciekawskich oczu przechodniów.
W obu wersjach mężczyzna znajduje się w stanie odurzenia, jednak w przypadku
Pigułek częściej słyszymy o użyciu leków, narkotyków, czy środków nasennych. Nie wiemy, czego używała Wdówka do oszołomienia swojej ofiary, jeżeli oczywiście w ogóle czegoś używała? Można przypuszczać, że stosowała jakiegoś rodzaju zioła (homeopatia i stosowanie różnego rodzaju naparów i mikstur są w Santa Cruz, jak i w całej Boliwii,
szalenie popularne). Nie oznacza to jednak, że w różnych wariantach opowieści o Wdówce leki czy narkotyki się nie pojawiają, ale z pewnością nie tak często, jak dziś. Można to
tłumaczyć faktem, że dostępność do tego typu substancji jest w dzisiejszym Santa Cruz
znacznie łatwiejsza niż kiedyś. Aptekę można spotkać na każdym rogu, a leki, nawet te
najsilniejsze, nie wymagają okazania recepty. Z dostępem do narkotyków też nie ma większego problemu, mimo że jest to nielegalne.
Jednak najważniejszą, z punktu widzenia socjologicznego, różnicą, jest kara, która
spotyka chętnego do igraszek z nieznajomą. Podczas, gdy celem Wdówki było upokorzenie ofiary (co dla boliwijskiego „macho” było karą ostateczną), celem Pigułki jest korzyść
materialna. Dorian Zapata Rioja tłumaczy to następująco:
La Pildorita (...) no empuja al “pecador/conquistador” contemporáneo a un matorral con espinas o aguas nauseabundas como lo hacía La Viudita (aunque tranquilamente lo podría hacer), sino que más bien sus métodos de
mofa y “reprenda” a sus víctimas van más acordes a una sociedad urbana en ciertos sentidos moderna. En ese
plano, la “víctima” es reprendida con un castigo material; es privado de sus pertenencias, que parecen ser el centro
de la vida del individuo que existe en un hábitat capitalista y “moderno”16.

16
„Pigułka nie rzuca współczesnego grzesznika, rzekomego zdobywcy w kolczaste krzaki czy śmierdzące bagna, jak to
czyniła Wdówka (chociaż z całą pewnością mogłaby to zrobić), ale jej metody szyderstwa i nagany są dużo bardziej odpowiednie dla społeczeństwa miejskiego, pod wieloma względami nowoczesnego. Na tym poziomie ofiara jest ukarana stratą
materialną, zostaje pozbawiona swoich rzeczy, które zdają się być najważniejszym elementem życia jednostki, która funkcjonuje w środowisku kapitalistycznym i nowoczesnym”. (tłum. własne) Tamże.
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Jeśli jednak porównamy obie opowieści pod względem funkcjonalności społecznej, okaże się, że obie kończą się nie tyle ukaraniem konkretnej ofiary, ale i całego „starego” systemu, który przecież pod wieloma względami jest społeczeństwem macho, w którym to mężczyzna jest najważniejszy, a kobieta jedynie wykonuje jego wolę . W dzisiejszej Boliwii taka sytuacja w dalszym ciągu jest na porządku dziennym. I mimo że Santa
Cruz może poszczycić się mianem miasta postępowego i nowoczesnego, to i tu sytuacja
jest analogiczna do innych części kraju. Owszem, kobiety mają tu lepszy dostęp do edukacji, rynku pracy, mają możliwość rozwoju intelektualnego i kulturalnego, ale jednak
wiele z nich podąża drogą wytyczoną przez ich matki i babki – w bardzo młodym wieku
wychodzą za mąż i rodzą dzieci. Niejednokrotnie widziałam 17. czy 18. letnie dziewczyny z dwójką, trójką, a nawet czwórką dzieci, jadące autobusem wraz z mężem. To on
zajmował miejsce siedzące, podczas gdy one zazwyczaj stały, starając się utrzymać równowagę, a także uchronić dzieci przed upadkiem. Oczywiście, zdarza się, że boliwijska
kobieta gdzieś pracuje, ale z reguły są to rodzinne interesy, przeważnie handel, sprzedaż na targu czy w sklepie. Niewiele młodych kobiet wybiera karierę uniwersytecką,
stara się żyć niezależnie i realizować własne pragnienia (oczywiście przy założeniu, że
posiadanie męża i gromadki dzieci nie jest ich jedynym marzeniem). Wynika to też z
pewnością z faktu, że pewna część społeczeństwa Santa Cruz pochodzi ze wspomnianego już przeze mnie Altiplano, gdzie poziom edukacji, zdrowia i sytuacja kobiety są znacznie niższe niż w Santa Cruz, ogarniętym modą na piękne ciało, nieskazitelną twarz
i wyzywające ubrania. Wiele młodych dziewczyn poddaje się operacjom plastycznym
powiększania biustu, odsysania tłuszczu czy korekcie nosa. Zachowują się prowokująco
wobec mężczyzn, noszą obcisłe stroje i mocne makijaże. W jakimś sensie jest to krok
naprzód w stosunku do zaniedbanych kobiet z innych części kraju, ale czyż nie chodzi o
to samo, co kiedyś? O znalezienie dobrego i – przede wszystkim – bogatego męża?
W istocie w Santa Cruz nadal wszystko sprowadza się do mężczyzn i do ich pieniędzy.
Prawdopodobnie społeczeństwo Boliwii 60. lat temu nie było aż tak bardzo „zdegenerowane” moralnie i ślepo podążające za pieniądzem, ale czasy się zmieniły, a co za tym
idzie – również wartości. Kiedyś dla mężczyzny najważniejszy był honor czy duma, dziś
tę dumę i honor zastępuje gruby portfel.
Tak więc można powiedzieć, że La Pildorita jest współczesną wersją La Viudity.
Mem Wdówki przeszedł transformację, adaptując się do nowych warunków społecznokulturowych, ale sens legendy pozostał taki sam.
Uwagi końcowe

Mimo znacznej liberalizacji życia (w porównaniu z latami 50. ubiegłego wieku,
a także z innymi regionami Boliwii) społeczeństwo Santa Cruz jest w dalszym ciągu społeczeństwem patriarchalnym, w którym mężczyzna odgrywa ważniejszą rolę społeczną niż
kobieta. Jest to jednak równocześnie społeczność ulegająca silnym wpływom globalizacji.
Prostytucja i zdrady małżeńskie – oczywiście kiedy to mąż zdradza żonę, nie na odwrót –
były i są tu wciąż na porządku dziennym, w dodatku dostrzec można ich społeczną akceptację (ale nie aprobatę), a Latynosi nieodmiennie starają się utrzymać opinię namiętnych
kochanków i mujeriegos (kobieciarzy). Kobiety są przyzwyczajone do tego typu zachowań,
co nie oznacza, że nie zdarza im się głośno komentować ostatnich wyskoków własnych mężów
czy innych mężczyzn. Tak było 50 lat temu i tak jest teraz. Według mnie to właśnie tego
typu tendencje znalazły swoje odbicie w legendzie o La Viudicie. Mujeriego zostaje ukarany
przez kobietę, która rani jego męski honor i dumę. Te wartości kiedyś były dla mężczyzny
boliwijskiego najważniejsze. Kiedy zapytałam moich znajomych, dlaczego taka legenda w
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ogóle powstała, odpowiedzieli mi, że prawdopodobnie została ona stworzona przez kobiety,
aby pokazać ich mężom, co ich czeka, jeżeli dadzą się uwieść obcej kobiecie17. Czyli legenda
jest swego rodzaju memetyczną stabilizacją dawnego porządku, stanowi przestrogę dla tych,
którzy nie potrafią opanować swojej chuci. Inna sprawa, że mężczyźni w Santa Cruz zdecydowanie nadużywają alkoholu. Piją przy każdej nadarzającej się okazji, w myśl zasady „brak
okazji też jest okazją”. Częste biesiady mężczyzn tylko we własnym gronie są tutaj normą
(czego absolutnie nie można odnieść do tego typu spotkań kobiecych. Kobiety, jeżeli już spotykają się we własnym gronie, to żeby iść na spacer, wypić parę kubków yerba mate lub wymienić się przepisami kulinarnymi). A może legenda jest próbą zatrzymania mężczyzn w domu?
Zapewne była to kiedyś jedna z jej funkcji. Dzisiaj utrata czci najwyraźniej nie jest już dla
mężczyzn taka straszna jak kiedyś, dlatego powstała opowieść o Pigułce. Aktualnie to dobra
materialne są najważniejszymi wartościami w życiu i ich utraty najbardziej boi się współczesny cruceño. Być okradzionym – to samo w sobie jest już haniebne, ale być okradzionym
przez kobietę – to po prostu niedopuszczalna ujma na honorze każdego szanującego się macho. Kara w przypadku spotkania z La Pildoritą jest podwójna – materialna i moralna, co
wyraźnie wskazuje na to, że warunki życia się zmieniły, a opowieść dostosowała się do nich.
Oczywiście, należy też dodać, że o ile opowieść o Wdówce być może kiedyś traktowana była najzupełniej poważnie, to dziś – wraz z transformacją kulturowo-społeczną miasta i znacznym rozluźnieniem obyczajów – ludzie pozwalają sobie na zabawy z tą legendą.
„El Deber”, najważniejszy dziennik boliwijski, co jakiś czas drukuje żartobliwe wierszyki na
temat La Viudity, pisane przez dziennikarzy lub nadsyłane przez czytelników, okraszone
w dodatku prześmiewczymi rysunkami. Najsilniej eksponowanym elementem w tej „twórczości” jest przedstawienie reakcji rozsierdzonej żony: hetery z wałkiem do ciasta, czerwonej na twarzy i z otwartymi ustami, gotowymi do krzyku. Wygląda na to, że w Santa Cruz
współcześnie toczy się prawdziwa „walka na memy”.
Także La Pildorita doczekała się wielu satyr i prześmiewczych wierszyków, ale też
specjalnie na jej cześć popularny zespół Los Cambitas ułożył piosenkę zatytułowaną po
prostu La Pildorita. Opowiada ona historię starszego mężczyzny, który – odebrawszy wypłatę (znowu aspekt materialny!) – udaje się do baru na piwo. Tam spotyka dwie wyzywająco ubrane dziewczyny, które przysiadają się do jego stolika i które częstuje trunkiem.
Kiedy, już mocno pijany, udaje się do toalety, dziewczyny wsypują mu do piwa jakieś
środki, po których „biedaczek” traci przytomność. Budzi się rano, leżąc w pokrzywach,
bez butów, koszuli i zegarka. Ma puste kieszenie, zatem pierwsze swe kroki kieruje do
policjanta, który, śmiejąc się do łez, wyjaśnia mu, że padł ofiarą Pigułki. „Spłukany” mężczyzna wraca do domu, gdzie czeka na niego żona z patelnią i zaczyna go gonić po ogrodzie. Historia kończy się dla nieszczęśnika dość dramatycznie – żona decyduje się na
rozwód, a mężczyzna udaje się do domu swojej mamy, która przyjmuje go z otwartymi
ramionami (relacje między matkami a synami, a konkretniej – między teściowymi a synowymi są w Santa Cruz niezwykle skomplikowane). Cała akcja ma oczywiście miejsce
w Santa Cruz, w miejscach, które każdy, kto choć raz odwiedził to miasto, dobrze zna.
Piosenka ta jest wśród mieszkańców niezwykle popularna.
I na koniec…

Od mojego przyjaciela, który z kolei usłyszał ją od taksówkarza, usłyszałam taką
opowieść:
17

Dorian C. Zapata Rioja (wywiad z dnia 19.02.2011), Liliana Serrate Mendía (wywiad z dnia 5.03.2011), Daysi Padilla
Heredia (wywiad z dnia 12.04.2011).
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W luksusowej części Santa Cruz de la Sierra znajduje się ogromne pole golfowe.
Nie wiadomo z jakiego powodu, czy to z chęci nadania miejscu większego prestiżu, czy
też na skutek ekstrawagancji właścicieli, na polu tym znajdują się dwa niewielki oczka
wodne, w których hodowane są aligatory. Pewnego dnia miasto zostało zelektryzowane
wiadomością, że dwa z trzech hodowanych na polu aligatorów uciekły. Wygryzły dziurę
w ogrodzeniu i uciekły. Policja (!) długo ich poszukiwała, aż w końcu znalazła w jednym
z marketów, ukryte pod stołem, na którym sprzedawcy rozłożyli towar. Tak brzmiała
wersja oficjalna. Taksówkarz natomiast dodał, że słyszał od swojego znajomego, iż aligatory zostały złapane „na gorącym uczynku”, to znaczy w chwili schwytania były pochłonięte spożywaniem małego pieska. Tylko dlatego udało się je schwytać.

EWOLUCJA MEMU „CZARNEJ WDOWY” W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ,
CZYLI O URBAN LEGENDS W SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIWIA – Streszczenie
Autorka porusza tematykę legend miejskich we współczesnej Boliwii na przykładzie
Santa Cruz de la Sierra. Porównuje starą, ale wciąż znaną legendę o Wdówce (la Viudita),
z bardzo popularną aktualnie opowieścią o Pigułce (la Pildorita). Autorka dowodzi, że głównym motorem powstania legendy o Wdówce była ochrona moralności dawnego społeczeństwa
Santa Cruz, które w dużym stopniu było i jest społeczeństwem macho. Przeobrażenia społeczno-kulturalne Santa Cruz w ostatnich 50 latach stworzyły nowe środowisko dla memu Czarnej
Wdowy, w którym wyewoluował on do opowieści o Pigułce. Tezą główną tekstu są zdolności
adaptacyjne niektórych memów funkcjonujących w przestrzeni miejskiej, a jednocześnie ich
trwałość, widoczna w strukturze głębokiej.
EVOLUTION OF THE ”BLACK WIDOW” MEME IN THE URBAN SPACE –
ABOUT URBAN LEGENDS IN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA – Summary
The topic of this article are urban legends in modern Bolivia, in the city of Santa Cruz de la
Sierra. The author compares an old, but still well known, legend about the Widow (La Viudita)
with a very popular nowadays story about The Pill (La Pildorita). The author tries to prove that the
main reason of creating the legend about the Widow was protecting the morality of the old society
in Bolivia, which was and still is a macho society. The social and cultural changes in Santa Cruz de
la Sierra in the last 50 years have created a new environment for the Black Widow meme, in which
it has evolved to the story about the Pill. The main argument of this article are adaptative abilities
of some memes existing in the urban space, and also their durability which can be seen in the deep
structure.

EMILIA WIECZORKOWSKA
SACRUM 2.0. O (EWOLUCYJNEJ) ADAPTACJI ŚWIĘTOŚCI
DO KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
7 listopada 2011 roku około miliona Polaków nie należąc do stałych odbiorców,
zdecydowało dołączyć do siedmiomilionowego zwykle grona publiczności najpopularniejszej polskiej telenoweli TVP M jak miłość1. Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” mogłaby
stanowić temat przewodni kilku akapitów, które zresztą zamierzam sygnalizowanemu
zjawisku poświęcić, w tym miejscu natomiast, aby dalszy wywód był klarowny, chcę wskazać od razu na przyczynę bezpośrednią takiego zachowania: tragiczna śmierć jednej
z głównych bohaterek, młodej i nader atrakcyjnej matki trojga dzieci, kobiety, która mimo
niejednej przeszkody odnajduje spokój i szczęście w życiu. Odpowiedź dotycząca przyczyn milionowego wzrostu oglądalności tego właśnie odcinka (a i powód przywołania tej,
wydawać by się mogło błahostki, w niniejszym tekście) stanowi wyzwanie, jakie postanowiłam podjąć poniżej.
Niezwykle natężoną, choć jednocześnie krótkotrwałą popularność złożonego zjawiska kryjącego się za hasłem „śmierć Hanki Mostowiak” można uznać za swoisty fenomen z dwóch powodów. Pierwszy, natury formalnej – zwraca uwagę na tempo, zasięg
i sposób rozpowszechnienia się tego motywu (od razu rodzi się tu wielka pokusa użycia
terminu mem, świadomie jednak powstrzymam się od tego, by poddać całą kwestię szerszej analizie nieco później).

Rysunek 1: Porównanie liczby publikacji prasowych, internetowych i rtv dotyczących wybranych osób oraz postaci
Hanki w dniach 6-8 listopada 2011 roku2

Powyższe zestawienie pokazuje, że wydarzenie związane z fikcyjną postacią w pewnych
aspektach było wśród użytkowników mediów bardziej popularne niż wydarzenia rzeczy1

Dane za: B. Chaciński, Ku pamięci Hanki Mostowiak, w: www.polityka.pl, 8 listopada 2011.
Dane i grafika za: http://media2.pl/badania/85769-Hanka-Mostowiak-nie-zyje-W-mediach-fikcja-wygrala-z-rzeczywistoscia.html.
2
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wiste i ich bohaterowie. Portal internetowy media2.pl podsumowuje, że w przeciągu trzech
dni następujących po emisji odcinka, w którym ginie Hanka, media opublikowały ok. 200
materiałów nawiązujących do tego wydarzenia. Nie do oszacowania są natomiast publikacje/udostępnienia materiałów wśród aktywnych użytkowników Web 2.0.
Drugą przyczyną, dla której warto zwrócić uwagę na to serialowe zdarzenie, jestsposób, w jaki Polacy na nie zareagowali. Najprawdopodobniej po raz pierwszy w społeczeństwie polskim byliśmy świadkami tak intensywnego szumu medialnego3 i, że pozwolę
sobie na takie sformułowanie, szumu internetowego4 wywołanego przez śmierć fikcyjnej
postaci. Trudno przyjąć hipotezę, że Hanka faktycznie była przez internautów opłakiwana. Jednak reakcje na tę śmierć były niemal tożsame ze społecznymi środkami wyrazu
żałoby w sytuacjach autentycznych - wpisywano w komentarzach na forach wirtualne
świeczki „[‘]”, wypisywano hasła związane z pogrzebem bohaterki, etc.

Rysunek 2: Na portalu www.joemonster.org ukazał się artykuł Internauci w hołdzie Hance Mostowiak zbierający
różnego typu wirale związane z tą postacią. Tu czytelne nawiązanie do słów, jakie Barack Obama wypowiedział
10 kwietnia 2010 w akcie solidaryzowania się z Polakami po katastrofie smoleńskiej

Można odnieść wrażenie, że fikcyjna strata dostarczyła okazji do wyszydzenia publicznych form manifestacji żałoby, których współczesne społeczeństwo sieciowe może odczuwać przesyt. Ujmując kwestię przez pryzmat Bachtinowskiej teorii karnawalizacji kultury5, społeczeństwo otrzymało okazję, by bezkarnie sparodiować żałobę – oscylować pomiędzy powagą a śmiechem, wzniosłością śmierci a wulgarnością żartu. Reakcja, która w sytuacji faktycznej śmierci znanej powszechnie osoby może zostać odebrana jako niestosowna,
tu nie wzbudzi protestów, nie pociągnie ryzyka urażenia uczuć potencjalnych odbiorców.
Trzeba jednak przyznać, że poprzez owo pozorowanie powagi w oparciu o treści pojawiające się w okresach żałoby narodowej, niezbyt uważny odbiorca może ulec wrażeniu, że opłakiwana jest nie fikcyjna postać, lecz rzeczywista aktorka/osoba postać tę ucieleśniająca.
Dodatkowym aspektem są próby znajdowania winnego, komentarze parodiujące dochodzenia policyjne w sytuacjach tragicznych śmierci znanych osób. Z jednej strony w społecznych reakcjach widoczne jest zapotrzebowanie na wskazanie winnego tragedii, jak ta z 10
kwietnia 2010 roku, kiedy w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęła cała tzw. elita
3

Doszło nawet do tego, że jeden z polityków goszczący na antenie radia Tok FM, został poproszony o komentarz w sprawie
śmierci Hanki.
4
Używam sformułowania szum internetowy w odniesieniu do żywej reakcji użytkowników Web 2.0, aktywizujących się poprzez wpisy na portalach społecznościowych, umieszczanie i tworzenie wirali w przeznaczonych ku temu portalach.
5
Zob: M. Bachtin: Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A., A. Goreniowie.
Warszawa 1975.
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polityczna Polski. Z drugiej jednak strony równie duża grupa internautów zdaje się szydzić
z tematu, przejawiając oznaki przesytu, którą to sytuację dobrze ujmuje jeden ze współczesnych badaczy zbiorowych zachowań społecznych, Paul Marsden, kiedy pisze:
Nasze przeładowane nadmiarem informacji mózgi obezwładnione są tysiącami pasożytniczych wirusów umysłu,
które rozprzestrzeniają się z prędkością światła, w porównaniu z którą tempo rozprzestrzeniania się HIV wydaje
się ślimacze6.

Czytelnik zaznajomiony z memetycznymi ujęciami kultury bez wątpienia zgodzi
się na uznanie „śmierci Hanki Mostowiak” za swoisty wirus umysłu. Przytoczony przeze
mnie cytat silnie akcentuje wymiar czasowy rozpowszechniania się treści tego typu, jak te,
które opisałam powyżej. Niewątpliwie znaczenie ma tu użycie takiego, a nie innego kanału komunikacyjnego – Internetu, co jest o tyle ciekawe, że cała sprawa dotyczy serialu
telewizyjnego. Swoistość Internetu polega na tym, że jako medium otwarte daje użytkownikom możliwość interakcji między sobą, dystrybucji treści stworzonych przez siebie,
a także modyfikacji treści innych użytkowników. O ile w przypadku telewizji mówić możemy co najwyżej o odbiorcy, co sugeruje bierność w przyjmowaniu komunikatów, to tu
bardziej adekwatnym terminem będzie użytkownik – dopuszczający możliwość jego czynnego udziału w przetwarzaniu treści, a także jej kreowania i reagowania na nią. To medium, jak żadne inne, pozwala informacji rozpowszechniać się analogicznie do epidemii –
popularne portale społecznościowe tworzą platformy współdzielenia danego tekstu nie
tylko poprzez fakt, że opublikowany przeze mnie na mojej „tablicy” dotrze on potencjalnie do wszystkich moich znajomych. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że jeśli
choćby kilku z nich „pożyczy” daną treść (czy też „ukradnie”, jak określa się to swoistą
gwarą użytkowników) co znaczy tyle, że skopiuje ją i umieści „ u siebie” – udostępni ją
nowej puli odbiorców, która cały mechanizm prawdopodobnie powtórzy itd. Tym samym
wirus/treść się replikuje. Ten system działania na dobre jest już wykorzystywany jako
narzędzie marketingowe wielu agencji PR.
Sprawy przyjmują taki obrót oczywiście pod warunkiem, że ów tekst, który ma zostać rozpowszechniony, spełni pewne wymogi – będzie posiadał cechy, które uczynią go
atrakcyjnym i „chwytliwym”. Co takiego zatem posiada w sobie wirus śmierci Hanki Mostowiak, że przez kilka dni jej nazwisko nie znikało z nagłówków najpopularniejszych
polskich portali, jak gazeta.pl czy onet.pl? Dlaczego specjalistyczne portale podejmujące
tematykę mediów zwracały uwagę na szum wokół niej, a internauci, którzy w znacznej
większości nie stanowią targetu polskiej opery mydlanej przerzucali się humorystycznymi
wiralami i dowcipami związanymi z tą fikcyjną śmiercią? Opisane przeze mnie wcześniej
mechanizmy ośmieszania, to w moim odczuciu próba trywializacji sacrum, i to sacrum
występującego tu w różnych postaciach. Uściślijmy jednak: sacrum nie jest tu z założenia
powiązane z którymś z systemów religijnych, a raczej zgodnie z propozycją Eliadego
i jego teorii, jest rozumiane jako wydzielona w opozycji do profanum, sfera przejawiania
tego, co dana grupa społeczna uznaje za świętość. W odróżnieniu od fenomenologicznego opisu sacrum Rudolfa Otto, który zwraca uwagę na irracjonalność doświadczenia religijnego, a tym samym jego niedostępność dla percepcji ludzkiego rozumu7, Mircea Eliade opisuje owo szczególne zjawisko na zasadzie negatywnej, nazywając i definiując wszystko
6
P. Marsden: „Wirus kraksy” i śmierć Diany. Memetyka jako nowy paradygmat rozumienia zachowań zbiorowych. [w:] Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska. Katowice 2009, s .168.
7
R. Otto: Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Przeł. B. Kupis.
Warszawa 1968.
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to, czym sacrum nie jest. Analogicznie jednak do Otto, uznaje świętość za pojęcie aprioryczne, niepodlegające wyjaśnieniu samo w sobie. Rumuński religioznawca skupia się na
analizowaniu przejawów sacrum „w przedmiotach, które stanowią integralną część naszego
świata „naturalnego”, „świeckiego”8. Właśnie rozróżnienie świata świeckiego i świętości
jest w jego teorii najbardziej znamienne. Sfera sacrum zostaje przeciwstawiona sferze
profanum, to, co święte przeciwstawione temu, co zwyczajne, codzienne. Człowiek religijny styka się jednocześnie z dwoma porządkami – sacrum i profanum; przenikają się
one wzajemnie w jego życiu. Jeśli zatem zaobserwujemy czytelne nawiązanie do któregoś
z systemów religijnych, odbędzie się to jedynie na poziomie konkretnych przejawów świętości. Należy też dopowiedzieć słów parę o ścisłej korelacji sacrum z tabu, które pod wieloma względami może być z sacrum tożsame. Dokładniej rzecz ujmując, jeśli przyjmiemy
rozumienie tabu jako wszystkiego tego, co ma dla danej grupy społecznej rzeczywistą
wartość9, wszystkiego, gdzie przejawia się moc, a zarazem stanowić będzie sferę specjalnie przez tę grupę chronioną, zamkniętą dla niewtajemniczonych, będzie spełniało kryteria przypisywane sacrum. Tabu wobec tego będzie stanowiło dla nich sacrum, ale można
zaobserwować też mechanizm odwrotny: to, co święte, związane z transcendencją, bywa
często tabuizowane, obwarowane wieloma zakazami, niedostępne powszechnie
Z jakimi zatem przejawami sacrum mamy do czynienia w przywoływanym przeze
mnie przykładzie? Po pierwsze dotykamy sacrum związanego ze śmiercią i społecznym
odbiorem śmierci, przejawiającym się poprzez różnego typu akty żałobne. Jakkolwiek nie
mamy tu do czynienia z wyraźnym nawiązywaniem do wartości religijnych, samo opłakiwanie jest w moim odczuciu wartością pozostającą w niezwykle bliskiej korelacji z tym, co
powszechnie uznaje się za świętość śmierci. Bez względu na światopogląd, człowiek przeżywający stratę bliskiej osoby jest w pewnym sensie wyizolowany społecznie, często też
właśnie w takiej sytuacji odczuwa potrzebę zwrotu w stronę transcendencji. Drugi aspekt
sprawy ma wymiar patriotyczny: w propagowanych materiałach wiele jest takich, które
wywołują skojarzenia z katastrofą smoleńską, przywołują postaci i hasła nawiązujące do
szukania winnego tragedii. Można wobec tego wysunąć tezę, że to właśnie balansowanie
na granicy sacrum i profanum, trywializowanie i ośmieszenie poprzez skopiowanie zachowań powiązanych z nastrojem podniosłym gwarantuje w tym przypadku sukces. Co jeszcze? Niewątpliwie dowcip – wywołanie śmiechu w niebagatelnym stopniu przyczynia się
do rozpropagowania danego, że użyję gwary internetowej, „filmiku”10, obrazka okraszonego stosownym komentarzem, komiksu czy wreszcie hasła czy dowcipu słownego.
Przejdźmy jednak do problemu zasadniczego – hipotezy zaznaczonej w tytule niniejszego tekstu: sacrum ewoluuje adaptując się do kultury współczesnej (świadomie rezygnuję z użycia terminu ponowoczesność mając świadomość, że stanowiłoby to swoistą
deklarację i wymagało wyjaśnień; nie znaczy to jednak, że użycie to byłoby sprzeczne z
moimi założeniami). Dla odbiorcy – uczestnika kultury – wpisana w tę ewolucję zmiana
unaocznia się poprzez zmiany zachodzące w warstwie symboliki związanej z sacrum. Różnego typu symbole i systemy znakowe od zawsze były ściśle związane ze sferą sacrum,
pozwalały człowiekowi świętość okiełznać, usystematyzować. System znaków i symboli
uznać można za formę medium pomiędzy świętością a człowiekiem. Z natury swojej bowiem, jak już zostało powiedziane, świętość przejawia się w sposób trudny/niemożliwy
8

M. Eliade: Mity, sny i misteria. Przeł. K. Kocjan. Warszawa 1999, s. 133.
A. Raddclife-Brown: Tabu. Cambridge 1939; za: E. Przybył: Problem definicji sacrum, czyli o bezradności religioznawcy.
[w:] Europejczyk wobec sacrum. Wczoraj i dziś. Red. C. Kałużyński. Kraków 2005, s. 15.
10
a precyzyjniej: krótkiego materiału video, publikowanego najczęściej poprzez portal youtube.com
9
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do pojęcia. Wprowadzenie zmian w elementach składowych porządku sakralnego jest o
tyle kontrowersyjne, że u ich podstawy leży dążność do utrzymania ich w formie tradycyjnej. Tym bardziej prawdopodobne zatem, że modyfikacja, im bardziej dyskusyjna, tym
bardziej zostanie rozpowszechniona. Dla przykładu, trywializacja sacrum poprzez wpisanie śmierci fikcyjnej postaci w dyskurs patetyczny i podniosły okazała się skuteczną strategią popularyzacji tego tematu. Mówiąc językiem memetyki: mem śmierci Hanki stał się
memem bardzo skutecznym – masowo replikowanym, podlegał także licznym mutacjom.
Kwestia ta zostanie jednak rozwinięta w dalszej części.
Rola mediów masowych – z mediami cyfrowymi i on-line na czele – w kształtowaniu kultury współczesnej jest fundamentalna11. Także więc sfera sacrum w różnorodny
sposób przez media jest „przepuszczana” i modyfikowana. Celem dotarcia do współczesnego, zinformatyzowanego człowieka, który często i swój światopogląd buduje w
oparciu o to, co różnego typu media mu dostarczą, wszystkie niemal ruchy wyznaniowe
są czynnie obecne w Internecie poprzez prowadzenie stosownych portali, serwisów, nie
wspominając o mediach tradycyjnych. Nieprzebranym jednak źródłem przykładów na
to, jak sacrum odnajduje sobie miejsce w kulturze masowej, nie są instytucjonalne, odgórne działania, a oddolne formy aktywności użytkowników sieci 2.0. Tu prym wiodą
oczywiście portale społecznościowe, z których w Polsce największe znaczenie mają Nasza
Klasa oraz Facebook. Socjolodzy czy psycholodzy Internetu zainteresowali się nimi jako
społecznym fenomenem niedługo po tym, jak ludzie na masową skalę zaczęli zakładać
tam swoje profile12. W założeniu obydwa portale miały pomagać w odnajdywaniu znajomych ze szkoły czy uczelni i to miało być podstawą tworzenia się relacji między użytkownikami. Szybko jednak zaczęły pojawiać się podstrony innych instytucji, z edukacją
niezwiązanych, czy też grup osób skupiających się wokół wspólnych zainteresowań, posiadających podobne upodobania (począwszy od kulinarnych, po muzyczne, literackie
etc.), czy wreszcie wspólnych idei politycznych bądź religijnych. Ujmując zjawisko językiem Ervinga Goffmana i jego teorii tożsamości społecznej, aktor społeczny znajdzie tu
reprezentację niemal każdej istotnej dla siebie roli, jaką odgrywa w świecie realnym13.
Przeglądając listę znajomych i grup, do których należy dany użytkownik, można wnioskować o jego tożsamości. Oczywiście, należałoby zastanowić się, w jakim stopniu wiarygodne byłoby takie wnioskowanie, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak chęć manipulowania swoim wizerunkiem, autokreacja czy też bardziej generalny problem, na ile
wirtualny profil osobowy wykreowany za pomocą narzędzi Internetowych, ma swoje
przełożenie w tzw. realu. Skoro Facebook odgrywa tak ważną rolę w życiu wielu ludzi,
naturalną koleją rzeczy, także sacrum znalazło tu dla siebie miejsce. Po wpisaniu w pole
wyszukiwania frazy „Jesus Christ” wyświetli się lista ponad pięciuset rekordów z nią
powiązanych (program nie podaje precyzyjnej liczby, jeśli przekracza ona pewien próg).
Są one podzielone na kategorie: People ( więcej niż 500 profili osobowych), Group (ponad 500), Pages (160). Analogicznie do „dodawania do znajomych”, tu użytkownik
może posłużyć się następującymi narzędziami: „add as friend”, „become a fan”, „join
the group”. Przykładowo, stronę fanowską Chrystusa w języku angielskim subskrybuje
11
O istotności mediów cyfrowych niech zaświadczy fakt, że wszystkie liczące się stacje radiowe, telewizyjne, gazety codzienne i periodyki posiadają swoje wersje elektroniczne, a wielu odbiorców rezygnuje z korzystania z tradycyjnych form dostarczania informacji na rzecz mediów elektronicznych. Zob. np.: Nowe media a media tradycyjne: prasa, reklama, internet. Red.
M. Jeziński. Toruń 2009.
12
Zob. np.: D. Kirkpatrick: Efekt Facebooka. Przeł. M. Lipa. Warszawa 2011.
13
Z. Bokszański: Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005 (rozdz. VI: Tożsamość aktora społecznego w teorii Ervinga
Goffmana).
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ponad trzy miliony użytkowników Facebooka. Jak głosi informacja na profilu, istnieje
on, aby okazać chwałę i cześć Zbawcy14.

Nasuwa się pytanie: czy opisywane przeze mnie zjawiska kultu religijnego w portalach społecznościowych, które uznam za formę adaptacji religii do norm współczesności
wpływają destrukcyjnie na religię? Co właściwie oznacza „dodanie Jezusa Chrystusa do
znajomych”? Myślę, że odpowiedź na pytanie zależy od przyjętej perspektywy.
Niewątpliwie mamy tu do czynienia ze swoistą trywializacją symboli religijnych.
Poprzez włączenie do kręgu „znajomych”, osoby otoczone kultem stają się równoważne
wszystkim innym bliższym czy dalszym znajomym. Ma miejsce symboliczna desakralizacja. Sacrum staje się, by nawiązać do dyskursu Keena15, częścią Internetowego śmietnika,
do którego wrzuca się wszystko, w którym żaden z elementów nie ma wyższego statusu od
reszty. Tym samym, można by mniemać, że traci swoją sakralną moc, staje się znakiem
bez konotacji. Takie zinterpretowanie owych religijnych profili, wyeliminuje je z pola
przedmiotów (choć trafniejsze będzie określenie ich jako teksty kultury) związanych
z faktycznym kultem religijnym.
Sprawa wygląda jednak inaczej, jeśli przyjąć perspektywę osoby wierzącej, która
taką znajomość/takich znajomych posiada na swojej liście. Może się bowiem okazać, że w
przestrzeni profanum, wydzielony zostaje obszar noszący znamiona sacrum. Profile religijne są utrzymane bowiem w różnej konwencji. Są takie, gdzie twórca usilnie starał się
urealnić profil, nadając mu elementy charakterystyki osobowej, sprawić, by odwiedzający
profil użytkownik odniósł wrażenie, że to faktycznie znajomy, jak kolega z klasy (pisanie
informacji w pierwszej osobie: „zmartwychwstałem ☺”, „Opiekujemy się ludźmi i rodzinami z Nieba :)”); nie mniej jednak profil ma charakter bardziej sakralny. Po wejściu
wyświetlają się fragmenty Ewangelii lub modlitwy. Uwagę zwraca jednak przede wszyst14
15

źródło: http://facebook.com/Jesus.Christ.saviour
A. Keen: Kult amatora: jak Internet niszczy kulturę. Przeł. M. Benartowicz, K. Topolska-Ghariani. Warszawa 2007.
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kim zachowanie gości odwiedzających takie podstrony. Przy każdym z profili istnieje możliwość umieszczania zdjęć w galerii prywatnej. „Osoba” Jezus Chrystus Nasz Pan i Zbawiciel ma w galerii około czterdziestu obrazów o charakterze religijnym. Pod każdym
z nich znajdziemy umieszczone w ramach komentarzy wpisy osób odwiedzających. Znaczna
większość tych wpisów to modlitwy – w formie „zinstytucjonalizowanej”, rozpowszechnionej przez Kościół – ale też intymne frazy, w których osoby wierzące zwracają się do
Boga (Jezus tylko Jezus jest mym przyjacielem nie ma takiego jak Jezus, dziękuję tobie Jezu
za pomocną do mnie dłoń, że mi pomagasz w trudnych sytuacjach, wysłuchujesz mnie, kocham Cię za wszystko16). Wobec takiego traktowania „świętych” profili i podobizn Chrystusa tam umieszczonych wnioskować należy, że są one uznawane za miejsce, gdzie możliwy jest kontakt ze świętością. Obrazom tym nadaje się charakter dewocyjny, te galerie
to dla użytkowników jeszcze jedno miejsce czci. Zatem wierni widzą tu swoistą przestrzeń
sacrum. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy rzeczywiście mamy do czynienia z sakralizacją
tego wycinka cyberprzestrzeni. Idąc tropem Mircea Eliadego, możemy stwierdzić, że wykreowane zostało miejsce styczności człowieka z Bogiem. Poprzez wizualizacje jego osoby wierzący czują potrzebę adoracji i poświadczenia swojego oddania. Patrząc jednak
z takiej perspektywy, te cyfrowe obrazy nie będą swoim przeznaczeniem odbiegały od
tradycyjnych przedstawień na płótnie czy papierze. Jedyną zaś różnicą będzie tu większa
dostępność i upublicznienie. Może nie będzie zatem przesadne uznanie tego procesu
mediatyzacji sacrum za ewolucję formy przekazu do bardziej przystępnej i łatwiejszej
w rozpowszechnieniu? Z drugiej jednak strony – różnica polegająca na zwiększeniu dostępności jest niebagatelna: przechodzimy bowiem do formy mniej intymnej, treści dostępne są osobom mającym akces do mojego profilu, a to opcjonalnie (w zależności od
indywidualnych ustawień konta) mogą być albo wszyscy moi znajomi, albo też każda,
nawet zupełnie mi nieznana osoba.
W zaproponowaną przeze mnie problematykę – różnorodnych strategii, za pomocą
których sacrum jest dostosowywane, aktualizowane do współczesności – wpiszą się zapewne także różnego typu cyfrowe aplikacje ułatwiające kontakt ze świętością. Właściciele mobilnych urządzeń pozwalających na stały dostęp do Internetu (telefony z systemami operacyjnymi smartfon czy android) mogą ściągnąć na swój telefon Biblię w wersji
elektronicznej, czy też specjalną aplikację, która codziennie będzie użytkownikowi „serwowała” losowy cytat z Pisma Świętego. Wcześniejszym i nieco mniej zaawansowanym
technologicznie urządzeniem jest odtwarzacz MP3 w kształcie krzyża do powieszenia na
szyi. Niektóre witryny internetowe oferowały go z wgranym w pamięć Nowym Testamentem. O ile ułatwienie dostępu do tekstów jest bez wątpienia mechanizmem sprzyjającym
(a z memetycznego punktu widzenia korzystnie wpływającym na rozpowszechnienie memu
czy mempleksu chrześcijaństwa), bardziej dyskusyjne może być wykorzystanie najświętszego symbolu chrześcijan – krzyża – i nadanie mu nowej funkcjonalności. Czy bowiem
zadaniem symbolu nie ma być „jedynie” konotowanie znaczeń? W przypadku tego przedmiotu pojawia się też wątpliwość innego rodzaju: na ten produkt natknęłam się przeglądając jeden z najpopularniejszych serwisów humorystycznych Joe Monster.org – Niecodziennik satyryczno-prowokujący17. Osoby, które na ów przedmiot trafiły na tej witrynie,
najprawdopodobniej potraktowały go w sposób humorystyczny, jako satyrę na dewocję18.
16

źródło: www.nk.pl
http://www.joemonster.org/p/167342/cross_mp3
18
W pejoratywnym, powszechnym sensie określenia, zbytnie afiszowanie się swoją wiarą, często z zachowaniami świadczącymi o hipokryzji, według Słownika wyrazów obcych i wyrazów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, jest to przesadna
pobożność; gorliwe, manifestacyjne wypełnianie praktyk religijnych.
17
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Można jednak tam też znaleźć odnośnik do macierzystej witryny dystrybutora przedmiotu19, gdzie jego prezentacja ma całkowicie odmienny charakter od tej z Joe Monster.org:
Dystrybutor zamieścił informację, że produkt ten pozwoli nabywcy cieszyć się ulubioną
muzyką, ale też niezależnie od miejsca i czasu studiować Biblię. Sugeruje się też, że jest to
doskonały upominek dla każdego chrześcijanina. Otrzymujemy zatem jednoznaczny komunikat, dla kogo wzmiankowany przedmiot jest przeznaczony. Ten sam przedmiot figuruje w dwóch różnych miejscach przestrzeni wirtualnej, stanowią one jego kontekst. Na
podstawie tego kontekstu możemy wnioskować o odbiorcy oraz o tym, w jaki sposób
przyjmie on przedmiot-komunikat. Jak widać zatem, adaptacja symboli religijnych do
realiów kultury współczesnej może, ale nie musi, prowadzić do ich desakralizacji. Może
to być zależne od formy i miejsca prezentacji, sposobu wykorzystania danego symbolu.
Do grupy przypadków, w których będziemy mieli do czynienia z desakralizacją, i –
równolegle – z rozpowszechnieniem symboliki religijnej na masową skalę, należą reklamy wykorzystujące symbolikę religijną. Sytuacja jest tu poniekąd analogiczna do tej, której bohaterką stała się Hanka Mostowiak. Poprzez przemieszanie porządków, przeniesienie sacrum z kontekstu religijnego w zupełnie inny (fikcyjna śmierć czy reklama telewizyjna) dochodzi do trywializacji tego, co wywodzi się ze sfery świętości. Warto nadmienić, że hierarchowie kościoła katolickiego już dawno zajęli stanowisko wobec praktyk
powoływania się na religię w mass mediach, w tym w reklamie. Dokument Papieskiej Rady
Do Spraw Środków Społecznego Przekazu opublikowany w 1997 roku w Watykanie zwraca wprost uwagę na szkodliwe działanie reklamy:
(…) twórcy reklam komercyjnych wykorzystują czasem motywy religijne lub posługują się obrazami i postaciami
ze sfery religii, aby sprzedawać określone wyroby. Można to czynić w sposób nacechowany należnym szacunkiem i
nie budzący sprzeciwu, ale praktyka ta jest naganna i uwłaczająca, gdy traktuje religie instrumentalnie lub w sposób lekceważący20.

Zauważmy, że cytowany powyżej dokument ma charakter pouczenia, nie posiada wartości prawnej, jego egzekwowanie zatem pozostaje w sferze dobrego smaku i sumienia (w
zależności od stosunku do religii) twórcy. Nie określa też jasno granicy pomiędzy tym, co
„nacechowane należnym szacunkiem” a „lekceważącym sposobem traktowania”. Niemniej jednak za wyznacznik tego drugiego można uznać pozwy sądowe, wytaczane o obrazę uczuć religijnych twórcom tekstów, wykorzystujących symbolikę religijną w konfiguracjach nieadekwatnych. Najsłynniejszym bodaj przykładem jest zdjęcie autorstwa Oliviera Toskaniego, które stworzył na potrzeby kampanii reklamowej Benettonu – plakat
przedstawiający księdza i zakonnicę złączonych w pocałunku. Jak wiadomo, wzbudził on
wielkie kontrowersje w całej Europie. W Polsce złożone zostało doniesienie do prokuratury oskarżające projekt o obrazę uczuć religijnych. Billboard ze zdjęciem wisiał w Warszawie 28 dni, w Katowicach natomiast został zdjęty po kilku godzinach (sic!). Z pewnością przyczynili się do tego przedstawiciele środowiska katolickiego. Autor w bezpośredni sposób chciał wywołać kontrowersję, jednak celem jego ataku nie jest Kościół w rozumieniu wiary, a pewna instytucja, którą ocenia negatywnie. Uderza zatem nie w sacrum
jako Absolut, ale w przedstawicieli Absolutu, których postacie też niewątpliwie stanowią
tabu kulturowe21.
19

http://crossmp3player.com/
Dokument Papieskiej Rady Do Spraw Środków Społecznego Przekazu, Watykan 1997.
21
W listopadzie 2011 Benetton za sprawą zdjęcia Toskaniego znów wszedł w konflikt z Watykanem – zdjęcie-fotomontaż,
na którym papież Benedykt XVI całuje sie z wielkim imamem Ahmedem al-Tayyebem, pod groźbą procesu zostało wycofane z nowej kampanii „Unhate” promującej markę. Za: www.polskathetimes.pl
20
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Twórca zdjęć dla Benettona wykorzystuje elementy religii niezmiennie jednoznacznie konotowane z sacrum. Wiele jest jednak reklam, które – choć w zasadzie eksploatują
ten rodzaj symboliki – w rzeczywistości czerpią już z produktów kultury popularnej. Chodzi o reklamy wykorzystujące symbole i ornamentykę bożonarodzeniową. Dociekliwy odbiorca mógłby czytać je jako symbole odsyłające do narodzin Chrystusa, odnoszę jednak
wrażenie, że aktualnie doszło już do tak zaawansowanej dewaluacji tych symboli, napędzanej przez konsumpcjonizm okołoświąteczny, że chyba za późno na rozstrzyganie,
w którym momencie doszło do desakralizacji. Zauważmy, że nie tylko poszczególne elementy ale całe Boże Narodzenie paradoksalnie ulega coraz większej sekularyzacji, a składanie życzeń w sposób bezpośrednio nawiązujący do religii bywa w niektórych społeczeństwach uważane za niepoprawność polityczną22.
Na jakiej pozycji przytoczone przeze mnie w niniejszym tekście zjawiska stawiają
dziś sacrum? Z jednej strony – świętość dostosowywana jest do wymogów współczesności, aby była łatwiejsza w pojęciu, dostępniejsza, wymagająca mniejszego nakładu czasu
(co ważne w społeczeństwach, w których czas odmierza się w minutach). Człowiek wierzący jest otwarty na taką zmianę, o ile nie wstrząsa ona tym, co stanowiło jego pewnik
stałości, nienaruszalne tabu. Może się jednak okazać, że ekonomizacja sacrum (w aspekcie czasowym czy też dostępności i zbytu) będzie równie doceniona i usprawiedliwi zmianę. Co więcej, w dobie Web 2.0, to właśnie ten, który wcześniej był jedynie odbiorcą, staje
się producentem i inicjatorem zmian. Sam dokonuje poniekąd profanacji w rozumieniu
pewnego oswojenia, odarcia sacrum z mistycyzmu i niedostępności. Uznaje Boga za jednego ze znajomych. W takiej sytuacji nadal jednak pozostaje nie rozwiązanym zagadnienie, czy jest to swoiste poklepywanie Boga po plecach, a zatem desakralizacja, czy też
mamy do czynienia, czy „zbliżającym oswojeniem”, jakimś niezapośredniczonym kontaktem z tym, co zakazane i wyodrębnione?
Czy można mówić o udanych i nieudanych przejawach adaptacji/ewolucji sacrum?
Wszystko zależy od tego, co uznamy za sukces. Jeśli bowiem naszym założeniem będzie
utrzymanie sakralnego wymiaru danego tekstu kultury, może się okazać, że wiele jest
sytuacji, w których, na drodze dokonywanych zmian, doszło do trywializacji i utraty świętości. Jednocześnie ten sam tekst może być zaliczony do tych, które odniosły sukces, jeśli
spojrzeć przez pryzmat memetyki. Dany symbol rozpowszechni się, rozprzestrzeni niczym wirus. Reprodukcyjnie okazał się memem na tyle silnym, że zagwarantował sobie
przedłużenie istnienia. Jak jednak potraktować tę fundamentalną mutację, jakiej uległ?
Nie jest wszak już elementem mempleksu „religia”. Pociągnie za sobą sukces innych
memów z zupełnie innego obszaru (jak Święty Mikołaj w reklamie Coca-Coli). Może
jednak i religia będzie tu beneficjentem? Jak zostało powiedziane wcześniej, kontrowersja, wywołanie dysonansu jest strategią gwarantującą dużą atrakcyjność i powodzenie.
Może więc dojść do sytuacji, że przemieszanie dwóch kontekstów (religia + konsumpcjonizm) zwróci uwagę odbiorcy w stronę obydwu z nich?
Można zastanawiać się na ile, o ile w ogóle, zobrazowane zmiany określić można jako
ewolucję. Mam wrażenie, że przemawia za tym selektywna adaptacja, przystosowanie do środowiska naturalnego umysłowej aktywności człowieka. Odrzuca się cechy nieadekwatne, niewygodne, jak niedostępność, nietykalność sacrum, na korzyść wygody użycia narzędzi codziennie (w sferze profanum) używanych; nie muszę zapalać świeczki, mogę zrobić to wirtual22

Prezydent Stanów Zjednoczonych corocznie rozsyła ponadmilonowej rzeszy subskrybentów kartki świąteczne. Od 1992
roku nie ma w nich wzmianki o Bożym Narodzeniu – życzenia przyjmują formę Happy holiday season. Podobną politykę
przyjmuje wiele amerykańskich przedsiębiorstw. Za: http://www.bibula.com/?p=8
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nie; nie muszę nosić w torbie brewiarza, mam odpowiednią aplikację na swojej komórce.
Wreszcie: nie muszę się bać Absolutu, wszak mogę przyjąć go do grona znajomych.
Wyszedłszy od zjawiska ze sfery Internetu, mam tym większe poczucie zasadności
posługiwania się terminologią zaproponowaną przez kontynuatorów dawkinsowskiej teorii
memu. Myślę, że nie będzie przesadzonym stwierdzenie, że po raz pierwszy w polskiej
sieci zwrócono na taką skalę uwagę na mechanizm działania pewnej informacji jako memu
i jej rozpowszechnianie się na drodze analogicznej do procesów biologicznych. Owszem,
sam termin mem już od jakiegoś czasu pojawiał się w publikacjach internetowych na określenie podsyłanych sobie masowo przez użytkowników treści (obrazków, dowcipów, etc.).
Pierwszy raz jednak zwrócono uwagę opinii publicznej na proces powielania informacji,
który dokonuje się z jej udziałem. Pojawiły się w sieci portale internetowe typu: fabrykamemow.pl, memgenerator.pl, przy czym ten drugi pozwala nie tylko zapożyczyć i rozpowszechnić dany element, ale przede wszystkim stworzyć nową, opartą na własnej inwencji
użytkownika, mutację dostępnych już w sieci zdjęć czy komiksów.

Czyżby okazało się, że mem stał się dla internautów atrakcyjnym memem? Jakkolwiek większość z nich najprawdopodobniej używa tego terminu bezrefleksyjnie, nie widząc potrzeby dociekania jego genezy, trzeba przyznać, że strategia działania tego memu
okazuje się skuteczna, o czym świadczą choćby wspomniane przeze mnie portale i szybko
wzrastająca częstotliwość pojawiania się terminu. Pozostaje jedynie obserwować, jak dalej przebiegać będzie ewolucja zjawiska zwanego memetyką we współczesnej kulturze
popularnej.
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SACRUM 2.0. O (EWOLUCYJNEJ) ADAPTACJI ŚWIĘTOŚCI
DO KULTURY WSPÓŁCZESNEJ – Streszczenie
Tezą przewodnią niniejszego artykułu jest twierdzenie o stopniowej adaptacji elementów
sfery sacrum współczesnego człowieka do współczesnych form komunikowania, takich jak media
cyfrowe i portale społecznościowe. Użytkownicy Web 2.0 przyczyniają się niejednokrotnie do dewaluacji, profanacji symboli religijnych. Ma to miejsce także w mediach masowych, szczególnie
poprzez wykorzystanie tych symboli w reklamie i generalnie dla celów marketingowych. Do trywializacji sacrum dochodzi także poprzez nadanie cech świętości rzeczom, zjawiskom, należącym kiedyś do porządku profanum. Czy trywializacja jest formą adaptacji, czy rozpływania się memu sacrum w treściach codzienności? Dowodzi sprawności tego mempleksu, czy jego słabości? Tekst
stawia pytanie o fitness memów świętości, starając się uwzględnić różne punkty widzenia.
SACRUM 2.0. (EVOLUTIONARY) ADAPTATION OF SACRUM
TO MODERN CULTURE – Summary
The general problem of this article is a statement that the particular elements of the sacrum
order of modern man are adapted to the modern forms of communication, such as digital media
and social networks. The Web 2.0 users participate in devaluation, profanation of religious symbols. Using such symbols in advertisement or generally in marketing shows that the situation is the
same in the traditional mass media. Another way in which the sacrum is being devalued, is by
giving the features of sacrum to the things that belong to the order of profanum.
Can we consider a devaluation as a form of adaptation, or rather is it melting of the sacrum meme
in a substance of our everyday life? Does it testify a fitness or a weakness of this memplex? The
essay poses the question about a fitness of the sacrum memes by including various points of view.

MICHAŁ NOSZCZYK
KILKA UWAG NA TEMAT DALSZEGO CIĄGU EWOLUCJI,
ALBO O MNIEJSZOŚCIACH, KTÓRE NIE MAJĄ TELEWIZORA
Powiedzieć, że celem ewolucji (o ile ewolucja miałaby mieć jakiś cel) było wynalezienie telewizora, to – zapewne – popaść w nieumiarkowaną przesadę; powiedzieć to
dzisiaj, zakrawa dodatkowo na anachronizm – pojawiło się przecież sporo nowych wynalazków, które ten z 1897 (data opatentowania przez Jana Szczepanika telektroskopu) czy
z 1928 (kiedy w Londynie odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna) zdecydowanie przyćmiewają swoim blaskiem. Inna rzecz, że te nowe – jeszcze bardziej błyszczące niż telewizor wynalazki (choćby sieć, telefonia mobilna i telefon komórkowy, video-on-demand czy
– szerzej nawet – life-on-demand) – rozwijają, kontynuują te same pomysły i założenia,
które są fundamentem funkcjonowania telewizji jako systemu (tzn. wysokozaawansowanej, rozległej infrastruktury, pozwalającej szybko – najlepiej on-line – dostarczać różnego
rodzaju treści, dobra i usługi bardzo wielu potencjalnym konsumentom, niezależnie od
tego, jak bardzo są oddaleni od „centrum”, które zawiaduje całym tym bajzlem i jest
właścicielem masy towarowej oferowanej na sprzedaż; zaś że wszystko jest na sprzedaż,
wiedział już nawet Andrzej Wajda i to prawie pół wieku temu).
W 1977 roku Jerry Mander w Four Arguments for the Elimination of TV radził:
Trzeba się było pozbyć telewizji. Należałoby dodać: najlepiej – nazajutrz po jej wynalezieniu. Książkę Mandera przywołuję za Derrickiem de Kerckhovem, który zaznacza: Oczywiście, była to propozycja tak samo absurdalna, jak zakaz używania prądu. Mamy elektryczność i będziemy ją nadal mieli. Interaktywność zaś to drugi etap długofalowego programu
adaptacji ludzkości do sieci. Etapem pierwszym była telewizja1. Abstrahując od tego, że
Kerckhove używa jednego z ulubionych ewolucjonistycznych terminów (adaptacja), jego
uwaga brzmi prawie tak samo trzeźwo, jak tytuł analizy nowych możliwości, jakie przed
ludzkością otworzyło skonstruowanie kineskopu Color Bright 85 – Gdyby nie Edison,
telewizja byłaby oglądana przy świecach – pomieszczonej w 1970 roku w publikacji Kultura
jest naszym biznesem2.
Derrick de Kerckhove – wybitny uczeń McLuhana, nierzadko wypisujący wyjątkowe brednie – utrzymuje też że [g]ry wideo, wraz z całym towarzyszącym im przemysłem
telewizyjnym, uczą od dzieciństwa jak przejmować odpowiedzialność za to, co dzieje się na
ekranie3, że telewizja nie konkuruje z książkami, ale proponuje coś całkiem innego. Jest to
propozycja zbiorowej wyobraźni jako czegoś podlegającego konsumpcji, choć jeszcze nie
1
D. de Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego. Wstęp i oprac. W. Rowland. Przeł. A.
Hildebrandt i R. Glegoła (dodatek). Warszawa 2001, s. 39.
2
Cytat za M. McLuhan: Wybór tekstów. Redakcja E. McLuhan, F. Zingrone; przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa. Warszawa 2001, s. 76.
3
D. de Kerckhove: dz. cyt., s. 44.
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możemy brać w tym bezpośredniego udziału. Najistotniejszy czynnik, interakcja, czyli zdolność gwarantująca indywidualną autonomię w potężnym dążeniu do psychotechnologicznej
kolektywizacji, jest już zapewniona przez komputery, a zwłaszcza przez sieci komputerowe4
że [r]zeczywistość jest formą consensusu, podtrzymywaną nie tylko przez dobrą wolę i języki
społeczności, które ją dzielą, lecz również przez główny środek przekazu, jakiego używa dana
kultura. Sztuka wybucha wtedy, kiedy status quo jest zagrożone przez nową technikę5. Tą
samą, albo drugą, ręką autor Inteligencji otwartej jest jednak w stanie napisać o telewizji
kablowej iż, nie istnieje chyba żadna inna branża telekomunikacji, która złamałaby więcej
obietnic i zarobiłaby na tym więcej pieniędzy. Już w 1973 roku jej rzecznik prasowy twierdził,
że telewizja kablowa może stać się medium spraw lokalnych zamiast dystrybuować wstępnie
przygotowane programy konsumpcji masowej dla pasywnej widowni. Rzecz jasna, nic z tego
nie wyszło6, czy też potrafi dojść do wniosku – tą samą, albo drugą, półkulą mózgu – iż
[n]atychmiastowy sukces niektórych programów telewizyjnych wskazuje, że większość z nas
dzieli ze sobą ten sam obszar banału7.
Jeśli u skądinąd inteligentnych ludzi (de Kerckhove'a mam na uwadze) telewizja
wywołuje tyle zamieszania, to może w takim razie myśl, iż jej wynalezienie (a był to przecież milowy krok w marszu ku wynalezieniu w i r t u a l n o ś c i ) definitywnie zakończy naturalną historię (gatunków) i historię cywilizacji, wcale taka absurdalna nie jest?
Za fundamentalnym przekonaniem neoewolucjonizmu i memetyki (jeżeli cokolwiek z nich rozumiem), że dość dawno temu, jeszcze przed wynalezieniem telewizora,
weszliśmy w tę fazę ewolucyjnego rozwoju, w której już nie geny trzymają smycz8, stoi (tak
samo, zresztą, jak w ewolucjonizmie klasycznym, darwinowskim) wizja „mechaniczności”
i „homologiczności” wszystkiego. Żywymi izomorficznymi maszynami są indywidualne
egzemplarze poszczególnych gatunków (osobnicze odmienności mają, w gruncie rzeczy,
drugorzędne znaczenie dla funkcjonowania żywego urządzenia; mogą nabrać pierwszorzędnego znaczenia – jako mutacje – w selektywnym procesie dziedziczności; tak przekształca się gatunek; bywa nawet, że wyłania się nowy9). Uniwersalne (kosmicznie uniwersalne) są reguły genetycznego dryfu (i zarezerwowano pośród nich miejsce nawet dla
sytuacji katastrofy, gdyby coś, jakaś nieprzewidziana przez Ojca Założyciela – Darwina
Karola, znaczy się – nie-mechaniczna, a-regularna zmiana przytrafiła się po drodze).
Także kultura jest rozumiana „mechanicystycznie” (w klasycznym ewolucjonizmie jako
narzędzie – mocno wyrafinowane, co prawda; „redundantne” w pewnym sensie – konkurowania o zasoby, o partnerów, albo adaptacji właśnie; w neoewolucjonistycznej memetyce jako rozszerzenie maszyny genetycznej o memy, także jako społeczne rytuały, instytucje, urządzenia, ich przedmiotowe wytwory wreszcie, służące – bez wyjątku, tyle że mniej
czy bardziej skutecznie – tychże memów produkcji i dystrybucji).
Oczywiście – zarówno dziewiętnastowieczny, jak i dzisiejszy – redukcjonizm ewolucjonizmu (i memetyki) można objaśniać intencją czysto „naukową”: dążeniem do „odczarowania” świata, ograniczeniem apetytów poznawczych do tego tylko, co da się zmierzyć, zważyć, policzyć i poddać modelowaniu. Czy tak jest, czy też towarzyszy ewolucjoni4
D. de Kerckhove: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Wprow. i oprac. Ch. Dewdney; przeł.
W. Sikorski i P. Nowakowski. Warszawa 2001, s. 25.
5
Tamże, s. 169.
6
Tegoż: Inteligencja otwarta..., s. 182.
7
Tegoż: Powłoka kultury..., s. 36.
8
Wg określenia E. O. Wilsona: O naturze ludzkiej. Przeł. B. Szacka. Warszawa 1988.
9
a co, jeżeli gatunków – poza tą ewolucjonistyczną rekonstrukcją – nie ma?
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zmowi jawnie ideologiczna deklaracja – „nic więcej nie ma; niczym więcej nie jesteśmy” –
na scenie zostają geny, memy, maszyny, procedury; i nic więcej. Wśród urządzeń prym
jednakże wiedzie nie anachroniczna (i niskowydajna) kserokopiarka (ulubiony gadżet
Blackmoor10) a telewizor (i jego najnowocześniejsze mutacje). Może teraz to już maszyny, media, trzymają smycz, a ludzie są tylko do tego potrzebni, żeby się mogły (maszyny
nie ludzie) rozmnażać? Może już staliśmy się ich, mediów, serwomechanizmami – w co
McLuhan uwierzyć nie chciał, ale przed czym (z katolicką przebiegłością) jednak przestrzegał11. Nawet jeśli (jak przynajmniej niesie doksa), większe awarie zasilania – a już
dawno zapomnieliśmy o innych możliwych przyczynach niedostarczania sygnału telewizyjnego przez czas dłuższy niż kilkanaście sekund – skutkują rejestrowalnym wzrostem
poczęć, a później narodzin, nie oznacza to, że media (pod względem ewolucyjnym) działają przeciw sobie; po pierwsze, może właśnie w tym ujawnia się (ewolucyjna) mądrość
i przebiegłość maszyn, że czasami same sobie wyłączają prąd; po wtóre, jeśli ktoś ma
problemy z uprawianiem seksu (a to ciągle najprostsza droga do rozmnażania) leżąc na
prawym boku – bo wtedy nie widzi telewizora – zawsze może przestawić telewizor, albo,
co dużo łatwiejsze, zmienić biodro.
Nie ma sensu, zresztą, frustrować się dylematem, czy zmienić pozycję swoją czy
telewizyjnego odbiornika, bowiem mechanizm p e r m a n e n t n e g o d o s t ę p u (po to,
żeby niczego nie stracić z oczu nawet na moment, żeby nieustannie być wystarczająco
dobrze poinformowanym, żeby wszystko było zarówno on-line jak i on-demand) usprawniany jest (bo nie da się zatrzymać ani postępu ani ewolucji) z dnia na dzień. I przeraża
mnie nawet nie sama wizja tego mikroprocesora, który – wszyty gdzieś pod skórę – zapewni każdemu nieprzerwany i natychmiastowy dostęp do wszystkich telewizyjnych programów satelitarnych, wszystkich sieciowych poratli i wortali, całego zdigitalizowanego
kulturalnego dziedzictwa, zwolni z obowiązku pamiętania peseli, pinów i nipów, zastąpi
plastikowe prawo jazdy i karty płatnicze (bo to przecież – pod warunkiem, że nie grozi
szpetną infekcją – byłoby całkiem wygodne). Nawet nie to napawa mnie lękiem, że – na
skutek jakiejś awarii, albo ze względu na złośliwość bądź interesowność inżynierów – tego
chipa nie będzie dało się wyłączyć; nawet na chwilę, nawet na pięć minut. Najbardziej
przeraża mnie to, że tych, którzy przetestują pierwsi funkcjonowanie takiego bardzo osobistego interface'u, znajdzie się nie za ciężkie pieniądze albo pośród skazanych na dożywotnie więzienie, tylko że zgłoszą się na ochotnika (i to od razu zgłoszą się setki tysięcy).
Nie przyszło mi jednak do głowy, że taki implant zafunduje sobie jako pierwszy
akademicki profesor12, i to nie w imię męczeństwa na ołtarzu nauki, a właśnie z dumą,
przekonany, że w ten sposób rozszerza swoje ludzkie horyzonty, że ku temu nieuchronnie
zmierza człowieczy (i ewolucyjny) rozwój.
Czy da się cytować np. Baumana, może nawet te z niego fragmenty, które dowodzą,
iż główna odpowiedzialność za Zagładę spada na spartolony modernistyczny projekt racjonalizacji społeczeństwa, i nie zauważyć, że dzisiejsze s l o g a n y o h u m a n i z a c j i
t e c h n o l o g i i tak naprawdę maskują tylko hybrydyzację i dehumanizację człowieka?
Pewnie da się. Czy da się nie zauważyć, że genetyka i robotyka w jednym stoją domku?
I że ten domek – nawet jeśli zawiesi się nad nim szyld Konstruktywizm Społeczny – dziw10

Por. S. Blackmore: Maszyna memowa. Przedm. R. Dawkins; przeł. N. Radomski. Poznań 2002.
Bez interwencji artysty człowiek jedynie się adaptuje do swojej techniki i staje się jej serwomechanizmem. Oddaje cześć
Idolom swego Plemienia, Jaskini i Rynku. Marshall McLuhan: dz. cyt., s. 545.
12
Mam na myśli KevinaWarwicka, profesora cybernetyki z University of Reading w Wielkiej Brytanii, jak – nie bez zazdrości chyba – zwykli o nim mówić niektórzy, „jednego z pierwszych w dziejach ludzkości cyborgów”.
11
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nym trafem kieruje myśl ku wyjątkowo niekomfortowym ośrodkom zamkniętym na peryferiach Oświęcimia, na Kołymie, czy nieopodal Dachau. No, i tak można. Czy to jest
przypadek, że jednym tchem wypowiada się formuły telefonia mobilna i cyborgizacja komunikacji? No, nie jest. Czy (choćby mobilna) telefonia i (choćby satelitarna albo kablowa) telewizja mają inny, czy ten sam prefiks. Mają ten sam.
Ta niefrasobliwość, albo odwaga, albo wolność akademickiego dyskursu i technologicznych poszukiwań przygotowują (względnie: zostały przygotowane przez; sam
już nie wiem) coś jeszcze groźniejszego niż komunikacyjne chipy czy implanty: ich glebą
jest dokonująca się (a może już dokonana) głęboka internalizacja nowoczesnych i postnowoczesnych technologii. Coraz szerzej się kształtująca (a może już ukształtowana)
wewnętrzna gotowość do myślenia o nas samych w kategoriach projektowania siebie,
programowania własnej egzystencji, tuningowania wrażliwości, samomodernizacji, gotowości do auto-upgrade'u.
Coraz częściej też widzimy siebie jako ekran, na którym wyświetla się świat; albo
myślimy o sobie jako o fantomie wyświetlanym czy to na ekranie świata, czy innych
personalnych ekranach (bo przecież – przypominam: [r]zeczywistość jest formą consensusu, podtrzymywaną nie tylko przez dobrą wolę i języki społeczności, które ją dzielą, lecz
również przez główny środek przekazu, jakiego używa dana kultura.) Inteligencja się otwiera; rodzi się nowa (sieciowa) społeczność; odkrywamy nową (elektroniczną) rzeczywistość. Albo – używając nieco innego języka – zmieniamy kanał (w sobie), przełączamy
(się) na inne pasmo, otwieramy (się) na nowe częstotliwości. Całkiem jak w telewizorze. W tym kierunku idzie postęp, ku temu zmierza ewolucja (i tego nie da się powstrzymać; po co, w ogóle, to robić, skoro zarobione pieniądze są wprost proporcjonalne do
ilości złamanych obietnic).
O Strasznych skutkach awarii telewizora mogłem się przekonać na własne oczy już na
początku lat siedemdziesiątych, bo wtedy obejrzałem tak właśnie zatytułowany film Jaroslava Papouška, pierwszą z trzech komedii cyklu Ecce homo Homolka. Nie od rzeczy będzie zaznaczyć, że czeski reżyser zrobił ten obraz w niespełna dwa lata po tym, jak radzieckie (i polskie) czołgi przywróciły porządek na ulicach Pragi. Wtedy zastanawiałem się, czy
nie może to być (ten film; te skutki) przekonywającym przyczynkiem do tezy o nieuchronnej konwergencji ustrojów, konwergencji między ustrojami polityczno-ekonomicznymi
(socjalizmem i kapitalizmem, demokracją i ładem totalitarnym). Konwergencja w tym obszarze, wtedy, wydawała mi się jednak czymś mocno podejrzanym; telewizor w socjalizmie
ani niczego nie reklamował (nie trzeba było – to, co było, sprzedawało się bez reklamy) ani
nie dostarczał (a jeśli, to bardzo rzadko) normalnej rozrywki; telewizor był – w socjalizmie
– „twardym” narzędziem indoktrynacji; wręcz na paradoks zakrawało jedynie to, że ludzie
(po tej stronie muru, doskonale zdając sobie sprawę, do czego telewizja tutaj służy) powszechnie kupowali telewizory. Wtedy sądziłem, że w kolejce po telewizor socjalistyczny
człowiek ustawia się dlatego, iż choćby pięć centymetrów rozrywki (czy innej przyjemności)
warte jest więcej niż cały kilometr opresji (to prawo ma także swoją, lepiej znaną, ekonomiczną postać). Nie przyszło mi do głowy objaśnienie pewnie bardziej trafne (ewolucjonizmu nigdy nie darzyłem specjalnym zainteresowaniem), które darwiniście czy neo-darwiniście, czy memetykowi, nasuwa się od razu: prawa ewolucji są manifestacją zjawiska konwergencji cech. W ogonku po telewizory ludzie stawali tak samo jak w kolejce po masło, pod
ewolucyjnym przymusem: nie tyle może konkurując o pożywienie (bo telewizor ciężkostrawny), ale żeby załapać się do tego (pod- a może nad-) gatunku, który coraz bardziej
ostentacyjnie i coraz bardziej globalnie ilustrował regułę survival of the fittest.
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Dziś wiem (bo trochę dojrzałem od tamtego czasu i ewolucjonizm traktuję z trochę
mniejszym lekceważeniem), że realizowały się obydwie konwergencje naraz (dwa w jednym; dwie w jednej): konwergencja gatunków (człowieka socjalistycznego i człowieka
bez epitetu; czytaj: człowieka z telewizorem) i konwergencja ustrojów (demokracji i totalitaryzmu). Dziś widzę, że w wolnym świecie zmalał apetyt na wolność i zdecydowanie
obniżyła się cena wolności; widzę to gołym okiem. I wydaje się, że deflacja postępowała
wprost proporcjonalnie (a może nawet wykładniczo) w relacji do tego, jak w wolnym
świecie przybywało telewizji. Zauważyli to już nawet piosenkarze (Wolność? Po co wam
wolność? Macie przecież telewizję.13).
Czy w ogóle w naszym świecie, na tym etapie ewolucyjnego rozwoju, na którym żeśmy
się znaleźli, możliwe jest jeszcze życie bez telewizora? Teraz czas najwyższy, aby przejść do
tego, co zapowiadał tytuł. Cytując pewnego socjologa, którego cytować nie powinienem, bo
mogę zostać podejrzany (poniekąd, słusznie) o nadużywanie, albo wywołam alergię samym
jego nazwiskiem u kogoś, na kogo opinii z różnych względów bardzo mi zależy, można to
pytanie sformułować także nieco inaczej: Czy lepiej być tam, gdzie nie powinno się być,
a gdzie można coś ujrzeć (gdzieś indziej niż przed ekranem telewizora), czy też tam, gdzie być
się powinno, gdzie jednak nie ma już nic do zobaczenia (przed ekranem)?14
W dwudziestym wieku, i w naszej dekadzie, próby życia bez telewizora były podejmowane; prawdopodobnie będą podejmowane nadal. Podejmowano je zarówno w skali
masowej (narodów czy społeczności), jak i w wymiarze indywidualnym. Zacznę od tego
drugiego wymiaru; po prostu, zacznę od siebie.
Całe moje życie upłynęło w świetle (albo w cieniu; jak kto woli) kineskopowej
lampy (chociaż poczęty i zrodzony zostałem, kiedy rodzice nie mieli jeszcze telewizora). Z telewizora korzystałem na dwa sposoby: wybiórczy i zastępczy. Wybiórczo oglądałem w telewizji to, co wydawało mi się inetersujące albo co dostarczało mi rozrywki;
w związku z tym oglądałem bardzo dużo telewizji; bo mnie interesują bardzo różne
rzeczy i bardzo różne rzeczy mnie bawią. Zastępcza funkcja telewizora polegała na tym,
że kiedy ogarniały mnie uczucia wyjątkowej nudy, depresji albo bezsilności (a ogarniały
mnie często i na długo; nie tylko z tego powodu, że nie jestem, i już nie zostanę, samcemalfa) „puszczałem” sobie telewizor; mogłem się gapić w jego ekran całymi godzinami,
niezależnie od tego, co na nim migotało. W funkcji zastępczej telewizor robił mi najlepiej
wtedy, kiedy emitowali w nim programy dla rolników.
Jak się nietrudno domyślić, było to dawno temu, bo od wielu lat tego rodzaju audycji nie ma już w telewizyjnych ramówkach. Może dlatego dziś, w moim przypadku, zastępczą funkcję spełnia komputer: sieć i multimedia.
Oczywiście, ten przypadek nie ilustruje próby życia bez telewizora (mam telewizor
nadal, nawet podłączony do sieci kablowej i za telewizję kablową płacę co miesiąc abona13

Wolność. Po co wam wolność?
Macie przecież telewizję.
Wolność? Po co wam wolność?
Macie przecież Interwizję, Eurowizję
Wolność? Po co wam wolność?
Macie przecież tyle pieniędzy.
Wolność? Po co wam wolność?
I będziecie ich mieć coraz więcej.
Pierwsza zwrotka – i zarazem refren – piosenki Przemówienie z dnia siódmego roku bieżącego zespołu Kult z roku 1989.
Autor tekstu: Kazik Staszewski (Kazimierz Piotr Staszewski).
14
J. Baudrillard: Zbrodnia doskonała. Przeł. S. Królak. Warszawa 2008, s. 87.
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ment; spróbowałbym nie zapłacić kablówce!). Mój przypadek ilustruje raczej regułę dostosowania (mojego do zmieniających się mediów? zmieniających się mediów do mojej
ciągle tej samej potrzeby, tzn. potrzeby środka zastępczego, kiedy opadają mnie uczucia
wyjątkowej nudy, depresji albo bezsilności? a opadają nadal). Mój przypadek można też
analizować (ewolucyjnie), jako realizację mechanizmu konwergencji (między starymi
a nowymi mediami; np. między telewizją a siecią).
Moja mocno dorosła już córka nie ma telewizora. Kiedy na kilka dni przyjeżdża
z Krakowa, potrafi – niekiedy i godzinami – oglądać w telewizorze takie programy, że
włos mi się jeży na głowie, iż w ten sposób można trwonić czas. Zapewne robi to zastępczo (tak jak ja), bo jej życie też nie jest łatwe i pewnie tyle samo w nim, co w moim, stresów
(może nawet więcej). Mam niewiele starszą od córki znajomą, która też nie ma – bo nie
chce mieć – telewizora. Osobę inteligentną i wrażliwą (stąd może alergia na telewizję; bardzo inteligentna i bardzo wrażliwa jest też moja córka, nie muszę chyba tego dodawać;
ewolucjonista twierdziłby zapewne, że to sprawa genów; ja nie jestem ewolucjonistą). Ta
znajoma, tak jak moja córka, też jest doskonale zorientowana w tym, co jest, a co nie jest
trendy, co jest grane, a czego słuchać to straszliwy obciach, jaki rodzaj obuwia odmładza
o piętnaście lat i jakiego słownictwa używać należy, jeśli nie chcesz być całkiem passe.
Zatem można żyć bez telewizora. I można prosto (i ewolucyjnie) objaśnić cywilizacyjny fenomen dobrego poinformowania obu pań: i córka i znajoma mają stały dostęp do
internetu.
Jeśli chodzi o skalę indywidualną współczenych prób życia bez telewizora to więcej
przypadków chyba nie przychodzi mi na myśl. No, znam, ale albo z bardzo dawna, z podstawówki jeszcze, albo tylko z widzenia, kilku bezdomnych, alkoholików, meneli (o takich sposobach przeżywania życia bardzo pięknie pisał Philip Larkin w dwu wierszach
o Ropuchach15, chyba o tym śpiewa Lou Reed w Perfect Day16), którzy na pewno nie mają
telewizora, ale o nich nie mam nic do powiedzenia.
Zaś w skali masowej?
W skali masowej bez telewizora – przede wszystkim ze względu na nędzę – w naszym zglobalizowanym świecie (a że telewizja była jednym z najistotniejszych narzędzi
globalizacji, zaznaczać chyba nie muszę) żyją, albo żyły, całe narody, czy też duże albo
niewielkie autochtoniczne społeczności, wszystkie w regionach mocno od nas oddalonych i – z naszego punktu widzenia – egzotycznych: w Afryce, w południowoamerykańskim interiorze, na wyspach Pacyfiku, w niektórych (ale tylko niektórych) miejscach Azji.
Jeżeli żyją jeszcze nadal, to zdychają – z głodu; z powodu HIV; ze względu na, nie tylko
technologiczną, n i e k o m p a t y b i l n o ś ć . Cytowany nieco wcześniej Baudrillard w rozważaniach nad współczenym obrazem Holocaustu mówi: Żydów nie zmusza się już do
przechodzenia przez komory gazowe i krematoria, lecz przez ścieżki dźwiękowe i taśmy filmowe, kineskop i mikroprocesor. Ostatecznie to tam, w wymiarze estetycznym, następuje
zapomnienie i unicestwienie – dokonuje się w stylu retro, uzyskującym w tym wypadku wymiar masowy. Telewizja jako prawdziwe „ostateczne rozwiązanie”17. Nie jestem Żydem (nawet jeżeli wyglądam), ale to akurat nie ma żadnego znaczenia.
15
Por. P. Larkin: 44 wiersze. Wybór, przekład, wstęp i oprac.: S. Barańczak. Kraków 1991. Ropuchy s. 35, Ropuchy raz
jeszcze s. 63.
16
Utwór nagrany przez Lou Reeda po raz pierwszy na płycie Transformer, wydanej przez Simply Vinyl w 1972 roku.
17
J. Baudrillard: O uwodzeniu. Przeł. J. Margański. Warszawa 2005, s. 157.
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Dokonujący się (z ewolucyjną nieuchronnością) Endlösung narodów i społeczności, których nie stać na telewizor (i na parę innych rzeczy ważniejszych od telewizora),
obywa się bez cyklonu-B i krematoriów, także bez dodatkowych kosztów, które telewizje
musiałyby angażować w produkcje w stylu „retro” (budowa scenografii, kostiumy, zatrudnianie gwiazd i statystów). Jest przez telewizje rejestrowany, a czasami (nieczęsto, co
prawda) transmitowany on-line.
W trybie live możemy oglądać widowisko pod bardzo chwytliwym tytułem The Descent of Man (bo pamiętać trzeba, że angielskie descent ma nie jedno znaczenie, nie tylko
to, do którego odwoływał się Darwin).
Osobiście nadal głęboko wierzę, że lepiej być tam, gdzie nie powinno się być, a gdzie
można coś ujrzeć (gdzieś indziej niż przed ekranem telewizora), choć wiem też – to mi
nieubłaganie wynika i z telewizji i z ewolucjonizmu – że przeżyją (i będą się mnożyć) ani
lepsi ani gorsi; zwyciężą – i będą się mnożyć – nie ci, którzy powinni zwyciężyć; zwyciężą
ci, co zwyciężą.
Oczywiście (i mówię to 100% serio), właściwie z żadnym z wniosków, które wyżej
sformułowałem, ani się nie zgadzam, ani nie zamierzam się pogodzić.

KILKA UWAG NA TEMAT DALSZEGO CIĄGU EWOLUCJI,
ALBO O MNIEJSZOŚCIACH, KTÓRE NIE MAJĄ TELEWIZORA – Streszczenie
Nawet jeżeli jest coś takiego jak ewolucja, zwłaszcza zaś jeśli ewolucja jest procesem uniwersalnym, to dotykać nas musi także osobniczo, indywidualnie. Nieco podobnie jest z telewizorem: to artykuł handlowy o powszechnym, globalnym zasięgu i medium o globalnym oddziaływaniu, a przecież nabywamy go (albo nie nabywamy) i zasiadamy przed nim (względnie bojkotujemy
telewizję/telewizor) na własny, indywidualny rachunek. To wydaje się autorowi wystarczającym
usprawiedliwieniem ekstrawertyzmu a już z pewnością bardzo lirycznego tonu jego – mocno niezdyscyplinowanych – uwag o ewulcjonizmie, memetyce i mediach.
A FEW COMMENTS ON THE FURTHER COURSE OF EVOLUTION,
OR ON THE MINORITIES THAT DO NOT HAVE TV – Summary
Even if there is such a thing as evolution, and , in particular, if the evolution is an universal
process, it also has to touch each of us individually, personally. Somewhat similar is with TV – this
is a commercial item of common, global range and a medium of global impact, and yet we buy it (or
we do not) and we sit in front of it (or we boycott TV/TV set) on our own, personal account. For the
author, it seems to be a sufficient justification for extraversion, and certainly for a very lyrical tone
of his – strongly undisciplined – comments on evolutionism, memetics and media.

DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA
ROZWÓJ KULTURY A INWOLUCJA CZŁOWIEKA.
KILKA UWAG O AUTODOMESTYKACJI
Rzeczywiście kultura potrafi czasem zupełnie oszaleć,
przyczyniając się nawet do zguby tworzących ją społeczności1.
Jednym z pierwszych badaczy i teoretyków procesu ewolucji regresywnej był etolog i noblista Konrad Lorenz. Uznając za trafną teorię darwinowską, ale i konsekwentnie
odnosząc własne koncepcje do obserwacji fizjologii i zachowań w świecie zwierząt, z których wynikało, że istnieją liczne dowody zachowań szkodliwych dla zachowania gatunku
(np. dzieciobójstwo wśród lwów i langurów), stwierdził on, że selekcja naturalna – wbrew
klasyce darwinizmu – nie uprzywilejowuje tego, co jest korzystne dla gatunku, ale to, co
jest korzystne dla osobnika w chwili rozrodu. Taka selekcja przekazuje zatem przede
wszystkim wewnątrzgatunkowe informacje o cechach zwyciężającego w konkurencji, co
sprawia, iż w efekcie gatunek „nie dowiaduje się” niczego o świecie zewnętrznym, co
stanowi przecież niezwykle istotny warunek adaptacji. Skutki takiego działania sił doboru płciowego często bywają dla gatunków opłakane, wiodąc je ku ślepym, wysoce nieteleonomicznym zaułkom ewolucji. Ujmując to nieco inaczej, można powiedzieć, że doraźne
korzyści wynoszone z sukcesu rozrodczego poszczególnych osobników miewają często
długofalowe, fatalne skutki dla gatunku2. Rozpoznanie to przywiodło go do kolejnych
wniosków, pośród których najważniejszym dla naszych tu rozważań jest uznanie mylności przekonań wielu „starych” ewolucjonistów3 i nieskończenie wielu nowych technoi socjokratów oraz humanistów, że proces ewolucji jest predeterminowany i pozostaje
w najściślejszym związku z postępem. Proces ewolucji – stwierdzał Lorenz – nie zawiera
w sobie żadnego wbudowanego planu rozwoju, który prowadziłby w kierunku większego
udoskonalenia przystosowań, a tym bardziej nadawał rozwojowi tendencje „ku górze”4.
Z problemem tym, jak wiadomo, borykał się już sam Karol Darwin, na próżno usiłujący
wyjaśnić zarówno sobie samemu, jak i sobie współczesnym, iż ewolucja nie ma innego
celu poza życiem samym. Nie wykluczone, że trudności z tłumaczeniem nowej idei ruchu
materii ożywionej bez wpisanego weń progresu wynikały z faktu, iż (na co zwraca uwagę
m. in. Neil Postman5) idea postępu jest daleko starsza niż teoria Darwina i sytuuje się
1

E.O. Wilson: Konsyliencja. Jedność wiedzy. Przeł. J. Mikos. Warszawa 2002, s. 240.
Por. K. Lorenz: Odwrotna strona zwierciadła. Przeł. K. Wolicki. Warszawa 1977 oraz tegoż: Regres człowieczeństwa. Przeł.
A. D. Tauszyńska. Warszawa 1986, s.34.
3
Na przykład sir James Frazer, Edward B. Tylor, Herbert Spencer , Pierre Teilhard de Chardin i inni.
4
K. Lorenz: Regres…, s.34.
5
Zob. N. Postman: W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość. Przeł. R. Frąc, Warszawa 2001.
2
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pośród najsugestywniejszych praenotiones, które – wbrew temu, co można by podejrzewać – nie pozostają w związku z potocznymi mitologiami czy religią, ale wywodzą się
z oświeceniowego racjonalizmu. Racjonalizm zaś, prawie zawsze odwołujący się do jednostkowej, co prawda, ale przecież, empirii, a przy sposobności również do tzw. zdrowego
rozsądku, jest, był i zapewne nadal będzie największą przeszkodą w upowszechnianiu się
nowych koncepcji świata/natury, które racjonalności czasem przeczą. Dla większości z nas
– pisze Postman – postęp nie jest teorią, jest faktem [...] myślimy, iż możemy rozproszyć
wszystkie wątpliwości na temat postępu, telefonując, biorąc aspirynę lub lecąc do Londynu6.
Z tego też powodu (telefonu, aspiryny, samolotu) myślenie o ewolucji w kategoriach „ruchu dla ruchu”, a już w ogóle w kategoriach regresu nie tylko w czasach Darwina, ale i w
czasach współczesnych, napotyka na opór i niezrozumienie. Dzisiaj widoczne jest to zwłaszcza pośród orędowników/entuzjastów nowych technologii, informatyzacji, digitalizacji,
mediatyzacji pamięci i komunikacji, zatroskanych, co prawda, od czasu do czasu, skutkami rozwoju cywilizacji, ale nie porzucających myśli o postępie.
Nie zważający jednak na te idole nowoczesności (a raczej zważający z ewolucjonistyczną trwogą) Konrad Lorenz u kresu swego twórczego życia, doświadczonego także
dwoma wojnami, ustaliwszy jednoznacznie, że ewolucja z osiągniętego stadium rozwoju
może posuwać się dalej w dowolnym kierunku, idąc ślepo za pojawiającym się naciskiem
selekcji7, sformułował wspomnianą koncepcję ewolucji regresywnej. Przydał jej nadal nie
upowszechnione miano „sakulinizacji”, odnosząc się do nazwy skorupiaka Sacculina carcini , biologicznie spektakularnego przykładu zaniku wykształconych wcześniej organów
(oczu, odnóży i układu nerwowego). Lorenz przyjął, że sakulinizacja, nazywana też inwolucją, zachodzi wtedy, gdy specyficzne warunki środowiskowe sprzyjają przejęciu określonych funkcji życiowych danego organizmu/gatunku przez jego żywicieli/symbionty.
Chociaż wydaje się, że inwolucja najczęściej dotyczy pasożytów, zdaniem Lorenza obejmuje ona także symbionty, na przykład nasze zwierzęta domowe, wraz z udomowieniem
tracące dawne przystosowania do życia w stanie dzikim. Ewolucja regresywna warunkowana jest po prostu sprzyjającymi okolicznościami „nic nie robienia”, jakie stwarza danemu organizmowi pozostawanie w stałym związku z otoczeniem, gwarantującym przetrwanie
i rozmnażanie bez wydatkowania energii na utrzymanie własnych zabezpieczeń i przetworników informacji o środowisku. Może się zdarzyć każdej formie żywej, a nawet całym
ekosystemom. W takich warunkach adaptacyjnych, zwłaszcza długotrwałych/pokoleniowych, to „nic nie robienie” prowadzi do zaniku wcześniej istotnych instynktów i zdolności, aktualnie zbędnych. Prowadzi do nadmiernej specjalizacji8. Ciekawe, że ubytek informacji o szczegółach swojej przestrzeni życiowej jest dla Lorenza jednocześnie najwłaściwszą
definicją domestykacji, której wiele cech, jego zdaniem, przejawia także człowiek. Nasz
gatunek już obecnie wykazuje niezaprzeczalne objawy udomowienia pod względem fizycznym – pisze Lorenz – […] a regres swoiście ludzkich cech i osiągnięć przywołuje przerażające widmo nieludzkości9.
6

Tamże: s. 32.
K. Lorenz: Regres…, s. 35.
8
A ta, jak pokazuje choćby starożytny mit o Hefajstosie, ma swoją cenę – kulawość. Poza mitami, jak wynika z wiedzy
paleontologów i biologów, właściwie każdy wymarły gatunek był wysoce wyspecjalizowany. Kiedy z nieprzewidzianych przyczyn znikały ofiary – pokarm tych wyspecjalizowanych, nawet największe i najsprawniejsze z nich kończyły swój żywot.
Czasem wystarczało „tylko” ochłodzenie zdominowanego przez specjalistę otoczenia (najpewniej taka była przyczyna wielkiego wymierania amonitów). Przy życiu pozostawały tylko gatunki żyjące na marginesie ekosystemów, czyli – generalnie –
nie wyspecjalizowane, może zdezorientowane, i z tej racji aktywne?
9
K. Lorenz: Regres…, s. 38.
7
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Jakie objawy domestykacji człowieka wzbudzają w tym etologu tak głęboki niepokój? Pozostają one w związku z rozpoznanym przez genetyków, socjobiologów i psychologów ewolucyjnych filogenetycznym wyposażeniem człowieka, a obejmującym między
innymi potrzebę hierarchizowania, działania, współzawodnictwa, potrzebę reklamowania się, dominacji . Lorenz wylicza ich wiele, ale przede wszystkim zwraca uwagę na cechy
aktualnie selekcyjnie uprzywilejowywane przez kulturę: chęć posiadania, dążenie do osiągnięcia wysokiej rangi w hierarchii, zamiłowanie do porządku, gotowość do zbiorowego
entuzjazmu oraz do podporządkowania się i podatność na indoktrynację. Idąc tylko tym
tropem (a u Lorenza jest ich znacznie więcej), można przyjąć, że - jak w przypadku naszych zwierząt domowych – za sprawą pewnych tendencji selekcyjnych, dominujących
w kulturze, nasz gatunek traci z wolna sporą część informacji o sobie samym, uzyskując
niemal wyłącznie genetyczną informację o skutecznie przystosowanych i przeżywających.
Biologicznym tego efektem jest nadwartościowanie niektórych cech i równoczesne niedowartościowanie tych, które w wyścigu nie biorą istotnego udziału. Według Lorenza
powolnemu zanikowi ulega na przykład potrzeba twórczej zabawy, potrzeba piękna i harmonii, zadowolenie ze współdziałania. Aldous Huxley, autor Nowego, wspaniałego świata
typową dzisiaj postawę człowieka charakteryzuje następująco: Dajcie mi telewizję i hamburgery i – na miłość boską – nie zawracajcie mi głowy waszym gadaniem o odpowiedzialności i wolności10. Natomiast Lorenz, a z nim i Erich Fromm, są zdania, że życie w warunkach przymusu, jakie stwarza dzisiejsza cywilizacja, powoduje, iż tylko człowiek z całkowicie anormalnymi skłonnościami może uniknąć ciężkich zaburzeń psychicznych11. Jeśli,
dodatkowo, przyjmiemy ewolucjonistyczne stanowisko Lorenza, że Mniemanie, jakoby
rozwój kultury był sterowany mądrością i wiedzą umysłową, jakoby z rozumną niezawodnością kroczył drogą ku „wyższemu”, jest błędne12, to wnioski dotyczące regresu człowieczeństwa i zgubnych nieraz ścieżek kultury jawią się jako oczywiste.
Na marginesie warto nadmienić, że przynajmniej od 1976 roku, tj. roku wydania
Samolubnego genu Richarda Dawkinsa, za jednostkę ewolucji zaczęto uznawać już nie
gatunek, czy osobnika, ale gen. Przyjęcie perspektywy „chcącego się powielić, samolubnego genu” dobrze wyjaśnia rejestrowaną przez Lorenza szkodliwość licznych zachowań
reprezentantów danego gatunku, działających wbrew jego ewolucyjnemu sukcesowi. Od
czasu zaś pojawienia się Sociobiology: The New Synthesis Edwarda O. Wilsona (1975),
a dalej tegoż On Human Nature (1978), myślenie o wpływie filogenetycznego dziedzictwa
na zachowania ludzkie i kulturę, ale również myślenie o zwrotnym wpływie kultury na to
dziedzictwo znacznie się upowszechniło, zmieniając naukowy obraz naszego gatunku.
Zmieniła się także, szczególnie w obszarze nauk przyrodniczych, koncepcja samej kultury, przez memetyków na przykład nie traktowej wyłącznie jako adaptacja poznawcza, ale
– w ujęciach ortodoksyjnie dawkinsonowskich – jako ewoluująca infosfera, pasożytująca
na umysłowym wyposażeniu człowieka, a w ujęciach „zreformowanych”, bliższych socjobiologii – jako sfera symbiotycznie z nim koewoluująca. Oba te stanowiska dają się też
przedstawić z pomocą metafory, użytej przez Wilsona w pracy O naturze ludzkiej. Zgodnie z drugim, Wilsonowskim właśnie stanowiskiem, geny trzymają kulturę na smyczy13,
według pierwszego – to kultura ciągnie za smycz.
Stanowisko Konrada Lorenza w tych wszystkich przeobrażeniach koncepcji pozostaje jednak nadal wiodące, bo to jego badania i przemyślenia zbudowały podstawy nie
10

Cyt. za: tamże, s. 167
Tamże, s. 149.
12
Tamże: s. 48.
13
E. O. Wilson: O naturze ludzkiej. Przeł. B. Szacka, Warszawa 1998, s. 181.
11
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tylko współczesnej psychologii ewolucyjnej, ale też kogniwistyki14. Sama teoria ewolucji
regresywnej, natomiast, czyli sakulinizacji, mimo wielkiej teoretyczno-metodologicznej
nośności w postmodernistycznym dyskursie o końcu człowieka, końcu historii, wątpliwym postępie, wątpliwej innowacyjności, czy nawet kresie sfery społecznej jest nadal pomijana i niesłusznie odsuwana w cień. A jednak to Lorenz miał sporo racji, kiedy podkreślał, że Prędkość, z jaką się zmienia ludzki umysł i z jaką człowiek swoją techniką przerabia
własne środowisko w coś zupełnie odmiennego od tego, czym było do niedawna jest tak
wielka, że w porównaniu z tym rozwój filogenetyczny właściwie się zatrzymał15. Genetyczna
sakulinizacja człowieka natomiast postępuje.
Dlaczego? Ponieważ w wielu punktach rozwój kultury bywa podobny do rozwoju
gatunków roślin i zwierząt, a te, jak powiedziano wyżej, niejednokrotnie dla całkiem egoistycznych (samolubnych) celów lub z powodu chwilowych nacisków selekcyjnych, prowadzą całe rzesze do ubytku informacji o szczegółach swojej przestrzeni życiowej. Jak zaś
pokazują prace Jareda Diamonda, prowadzą także do zagłady całych społeczeństw i cywilizacji16. Bez względu zatem na to, czy przyjmiemy, że relacja pomiędzy człowiekiem
a kulturą jest relacją symbiotyczną, czy pasożytniczą, należy przyjąć do wiadomości, że
kultura nie musi kroczyć „ku wyższemu”, a jej ścieżki prowadzą czasem na manowce.
Może je stanowić na przykład zanik wcześniejszych zdolności i wyposażeń człowieka, również tych, które doprowadziły kiedyś do najściślejszego związku ze środowiskiem kulturowym. Siła tego związku sprawia, że od długiego już czasu nie uzyskujemy informacji
o środowisku zewnętrznym (nie konkurujemy już przecież z innymi gatunkami zwierzęcymi lub innymi grupami hominidów o przetrwanie i zasoby); selekcja zewnątrzgatunkowa
przestała działać. Nie istnieje również, a przynajmniej na razie nic o tym nie wiemy, zewnętrzna konkurencja dla kultury ludzkiej. W wyniku działań globalizacyjnych zdaje się
też dobiegać kresu konkurencja wewnątrzkulturowa – lokalne warianty kultur rozpuszczają się, upodabniają, zlewając w jedną, mondialną kulturę wysokowyspecjalizowanego
homo sapiens s. W tym ewolucyjnym procesie, przez wielu postrzeganym jako postępowy,
tkwi pewien ukryty paradoks – człowiek, bez którego kultura najpewniej by nie powstała,
który z jej pomocą zdominował całe środowisko naturalne, aby mu służyło, udomowił
sam siebie, całkowicie uzależniając się od swego symbionta, stał się the pet swej kultury,
jej ulubionym futrzakiem, który leżąc na kanapie cywilizacji nie potrafi już odżywiać się
samodzielnie. Dotyczy to także „odżywiania” przekarmionego, rozleniwionego umysłu,
popadającego w bezczynność, nie łaknącego już nawet chleba, tylko igrzysk.
Milcząca większość

[…] mimo naszej przygnębiającej niewiedzy o tym, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej,
możemy formułować pewne prognozy, jak ludzie będą się zachowywać w grupie. Innymi słowy możemy
tworzyć prognozy dotyczące zachowań społecznych nawet pomimo istnienia indywidualnej wolnej woli17.
Formułowany poza biologią, humanistyczno-społeczny obraz wspomnianej wyżej,
dominującej kultury, bez pardonu wypełniającej wszystkie dostępne jeszcze nisze, czyli
obraz kultury mondialnej (w tym kultury nowych mediów), przynajmniej w niektórych
14

Tamże, przypis 7, s. 16.
K. Lorenz: Regres…, s. 103
16
Por. zwłaszcza J. Diamond: Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało. Przeł. J. Lang, Z. Łomnicka,
J. Margański, M. Ryszkiewicz. Warszawa 2009.
17
Ph. Ball: Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika. Przeł. W. Turopolski. Kraków 2007, s. 15.
15
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ujęciach bliski jest diagnozom Lorenza. Na przykład wspomniana memetyczna teoria
kultury zdecydowanie potwierdza jej ślepe postępowanie za pojawiającymi się naciskami
selekcyjnymi. Przede wszystkim, zmienia też zdecydowanie dotychczasowe wyobrażenia
o roli ludzkiego podmiotu, gdyż zgodnie z koncepcją replikacji idei przyjmuje, że kultura
jest rekurencyjnym systemem otwartym, w którym coś takiego, jak twórca może spełniać
wyłącznie rolę „kondensatora” i pola mutacji idei18. Po wtóre, buduje wizję kultury jako
przestrzeni zmagań walczących o przetrwanie idei, gdzie ich (biologicznie rozumiana)
skuteczność wyraża się w zdominowaniu umysłów, a nie w pożytku dla jednostki i społeczeństwa. Podaje to w wątpliwość optymistyczne koncepcje entuzjastów nowych technologii, m. in. teorię inteligencji konektywnej Derrika de Kerckhove, wskazując na pasożytniczy i uzależniający charakter infosfery19, która – zgodnie z teorią memetyczną – nie
dąży wzwyż, ale szerzy się dla własnych, samolubnych celów. Tym samym dawne teorie
postępu, ludzkości „jako stada żurawi”, ulegają w niej istotnemu przewartościowaniu;
liczą się prawa doboru, prawa memów sprawniejszych w przetrwaniu/powieleniu.
Teoria ta zdumiewająco ściśle i w bardzo wielu punktach zbiega się z myślą wielu
filozofów społecznych – Jeana Baudrillarda, Michela Foucaulta, Richarda Rorty’ego,
Francois Lyotarda i Gillesa Deleuze. Głoszoną przez nich dominację świata idei nad
oczywistą jeszcze do niedawna esencją otaczających nas bytów (teraz ontologizowanych jedynie poprzez dyskursy) uznaje się aktualnie za najtrafniejsze rozpoznanie rzeczywistości kulturowej, a grę różnicy i powtórzenia, wyzbytą rozróżnienia między tym,
co kolektywne, a tym, co jednostkowe, przyjmuje za coraz lepiej udokumentowaną.
Koncepcja wielkiego agonu równoprawnych mikronarracji, replikowalności, horyzontalności i nomadyczności ludzkiej myśli, eksponująca dodatkowo myśli tej samozwrotność, zdolność do samorozsiewania się (dissemination) i transcendentalność zdominowała dzisiaj postawy epistemologiczne humanistów. Uznaje ona za poznawczo i metodologicznie dopuszczalne alienum idei, godząc się z Foucaultowską tezą, iż myśl może
myśleć20. Najwyraźniej widać to w dziele Deleuze’a, budującego teorię obrazu myśli –
noologię. Formy i struktury, powiada Deleuze, to tylko chwilowy depozyt an-archicznej, a-centrycznej, pozbawionej ładu, wędrującej i „przychodzącej kiedy ona chce” nomadycznej myśli, nad którą nie mamy władzy. Przepływa ona przez nas hieraklitejskim
strumieniem21, który jest uhonorowaną anarchią, chaosmosem. To zasada ewolucji,
tak samo obowiązująca myśl, jak całą przyrodę ożywioną, zasada mutacji i rekombinacji, w której decydujące znaczenie odgrywa przypadek oraz środowisko, czyli milieu
(jakby powiedział Deleluze), jest zasadą organizującą kulturę. Zygmunt Bauman widzi
ją jako wyuzdanie znaków; niekończącą się grę symulacyjną, dramat i groteskę politycznego menueta, niemoralny promiskuityzm wszystkich form22.
Tak postrzegana kultura, zgodnie zresztą z ustaleniami Lorenza, ma wpływ na sferę
społeczną (i jej ludzki „substrat”), niekoniecznie zgodny z oczekiwaniami wizjonerów
postępu, czy przekonaniami o dążeniu noosfery do punktu Omega23. Dobrze, choć swoim
18

Jakby nie patrzeć, taką koncepcję naukom humanistycznym zafundował już ongiś Carl G. Jung. Dzisiaj, za sprawą Bruna
Latour, Pierre’a Bourdieu, Michela de Certeau i innych koncepcja „pola” znowu wraca do łask.
19
Por. D. Wężowicz-Ziółkowska: Heterotrofizm, epidemiczność, symbiotyczność. O niektórych mechanizmach cyrkulacji
treści kulturowych. [w:] Pogranicza audiowizualności. Pod red. A. Gwoździa. Kraków 2010.
20
M. Foucault: Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. T. 2, przeł. T. Komendant. Gdańsk 2005, s.164.
21
Por. G. Deleuze: Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski. Warszawa 1998.
22
Z. Bauman: Socjologia i ponowożytność. [w:] Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią. Pod red.
H. Kozakiewicz, E. Mokrzyckiego i M. J. Siemka. Warszawa 1992, s. 16.
23
Por. P.T. de Chardin: Fenomen człowieka. Przeł. K. Walaszczyk. Warszawa 1993
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zwyczajem nieco „pokrętnie”, przedstawia go przywołany tu już Jean Baudrillard, przedstawiciel kolapsoidalnej koncepcji kultury. W jednym ze swoich licznych profetycznofinalistycznych esejów o znamiennym tytule W cieniu milczącej większości albo kres sfery
społecznej (Paris 2005)24, głosi on wizję śmierci kultury, spowodowaną implozyjnymi właściwościami jej odbiorców. Posiłkując się metaforą zaczerpniętą z fizycznych teorii wszechświata, a konkretnie teorii „czarnych dziur”, które Michio Kaku, profesor fizyki teoretycznej definiuje jako zapadnięte gwiazdy, z których nie wydostaje się żadne światło25, Baudrillard stara się scharakteryzować aktualny stan mas społecznych, zależnych, ale i warunkujących kondycję globalnej kultury. We wspomnianym eseju nie chodzi, oczywiście,
o odwołanie się do klasycznej (i jak pokazują monografie w rodzaju Ludu Margaret Conovan (Cambridge 2005)26, czy dociekania Lyotarda nad Kondycją ponowoczesną27), znacznie już wyeksploatowanej i zdemistyfikowanej kategorii szerokich mas społecznych, znanej dobrze z „opowieści wolnościowych”, odwołujących się do metafizycznie pojmowanego „ludu” – uniwersalnego podmiotu praktycznego, dążącego do emancypacji. Mówienie
o czarnych dziurach i masach społecznych w ujęciu Baudrillardowskim przenosi nas
w obszar nowoczesnej teorii wszechświata i czegoś, co można by nazwać fizyką społeczną,
w przestrzeń, z której nie może do nas dotrzeć żadna informacja(!). Czarne dziury bowiem, jak wynika z rozpoznań kosmologów, niczego nie emitują, na nic nie odpowiadają.
Nie emitują żadnego sygnału dodatniego, wysyłane w ich kierunku światło okrąża je po
orbicie, albowiem masa zapadniętej gwiazdy ma prędkość ucieczki równą prędkości światła. Mówiąc prosto, a chyba(?) też zgodnie z intencją Baudrillarda, szybkość „ucieczki”
mas społecznych przed produkcją/informacją kulturową jest równa szybkości emitowanych treści masowych. Nasycone energią bezczynne umysły mas pochłaniają bezzwrotnie
(choć zgodnie z koncepcjami fizyki, raczej „wyślizgują się”) całą informację, nie odpowiadając na żadne, wysyłane impulsy. Zdaniem Baudrillarda masy społeczne:
• zazwyczaj pełnią funkcję „masy”, czyli uziemienia – pochłaniają wszelką energię
elektryczną zawartą w sferze społecznej i politycznej, bezpowrotnie ją neutralizując
• nie promieniują, ale pochłaniają wszelkie promieniowanie z peryferyjnych
konstelacji państwa, historii, kultury, sensu
• są inercją, siłą bezwładu, potęgą zerową, neutrum
• nie mają historii, którą można by spisać, pozbawione są energii, którą można by
wyzwolić, brak im pragnień, które można by spełnić
• są pozbawione atrybutów, brak im predykatów, jakości i odniesienia
• są skupiskiem jednostkowych cząstek, odpadów sfery społecznej i medialnych
impulsów
• to nieprzenikniona mgławica, której wzrastająca gęstość wchłania wszelką
energię i wiązki świetlne z otoczenia, by zapaść się pod własnym ciężarem
• to nieprzejrzyste i ślepe złoże, które możemy poznać jedynie za pomocą statystyk
i sondaży
• ich obojętność jest ich jedynym czynem; ich jedyną pracą jest pochłanianie
i unicestwianie kultury, wiedzy, władzy i społeczeństwa
• nie są żadnym miejscem eksplozji – to obszar nieustannego pochłaniania i implozji.
24
Wyd. polskie: P. Baudrillard: W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej. Przeł. S. Królak. Warszawa 2006.
25
M. Kaku: Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar. Przeł. E. L. Łokas, B. Bieniok.
Warszawa 2004, s. 198.
26
Por. M. Conovan: Lud. Przeł. S. Szymański. Warszawa 2008
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Pomijając w tej chwili niekonsekwencje para-fizykalnego opisu masy społecznej,
widoczne w wywodzie Baudrillarda – m.in. w stwierdzeniach, iż masy pozbawione są atrybutów, które zaraz dalej są właśnie przez niego wyliczane (objętość, sprężystość, gęstość,
miejsce, złożoność, funkcja) – skupmy się na tezie głównej wywodu. Brzmi ona następująco: Próg masy krytycznej, oznaczający początek inwolucji sfery społecznej, został właśnie
przekroczony28. Jest to ważna teza dla naszych tu rozważań nad ewolucją regresywną
i ślepymi siłami selekcji, nie tylko zakłada bowiem istnienie relacji pomiędzy większością
a postępem w ewolucji, a ściślej – stanowi, iż nawet czysto statystycznie pojmowana większość ma wpływ na dynamikę procesu ewolucyjnego, ale w odniesieniu do ewolucji społecznej ustala (przyjmuje) także dodatkowo, że istnieje pewien rozmiar/wymiar(?) masy
społecznej, którego przekroczenie może prowadzić do regresu jej zasadniczych form
i funkcji, do zaniku sfery społecznej. Regres ten Baudrillard usiłuje opisać, odwołując
się do rozpoznanego przez kosmologię procesu życia i śmierci gwiazd. Przywołajmy
ponownie fizykę teoretyczną. Według niej: gwiazda jest produktem ubocznym dwóch sił
kosmicznych: grawitacji, która próbuje zgnieść gwiazdę, i syntezy jądrowej, która usiłuje
rozerwać ją jak bombę wodorową. Wszystkie różnorodne fazy w życiu gwiazdy są konsekwencją tego delikatnego stanu równowagi pomiędzy grawitacją i reakcjami jądrowymi.
Prędzej czy później, gdy całe paliwo nuklearne w masywnej gwieździe w końcu się wyczerpie, a gwiazda stanie się skupiskiem czystych neutronów, nic już nie będzie mogło przeciwstawić się potężnej sile grawitacji. W końcu zwycięży grawitacja i gwiazda neutronowa
zapadnie się w nicość29.
Co jest „paliwem nuklearnym społecznej gwiazdy”, a co siłą grawitacji? Baudrillard niezbyt jasno odpowiada na to pytanie. W każdym razie niezbyt jasno precyzuje społeczne siły grawitacji. Mówiąc jednak o „siłach bezwładu” – apatii i inercji mas – zdaje się
zakładać, iż to są właśnie owe grawitacyjne siły, ściągające, zasysające kulturową energię.
Daleko szerzej i bardziej szczegółowo omawia natomiast jej wytwarzanie, społeczną syntezę „jądrową”. Wiąże ją z informacją, a ściślej ze stałym bombardowaniem mas informacją (znakami) w zamkniętym obiegu input-output (wejście-wyjście). Uchyliwszy mocno nadwartościowany przez niego sztafarz kosmologiczny (najbardziej naukowy spośród
naukowych), a odwoławszy się do starej już i klasycznej koncepcji Marshalla McLuhana,
można przyjąć, iż rozpoznawany przez Baudrillarda, a charakterystyczny dziś dla kultury
masowej nadmiar informacji, wynikający z przewagi mediów gorących, przyczynia się
w sposób zasadniczy do wychłodzenia percepcji i hipnozy umysłów, spoczywających na
kanapach cywilizacji the pets – pojmowanych przez tego filozofa jako milcząca większość.
Masa społeczna uległa przechłodzeniu. Jest zimną rezerwą, zdolną wchłonąć i zneutralizować wszelką gorącą energię. Przypomina na wpół martwe systemy, w które wprowadzamy
więcej energii niż udaje nam się z nich uzyskać30 – stwierdza Baudrillard. Do czego zmierza
w swych ni to filozoficznych, ni to metafizycznych rozważaniach, kiedy pisze, że informacja dzisiaj nie in-formuje, a więc nie nadaje, jak kiedyś, formy i struktury życiu społecznemu, ale w coraz większym stopniu unieszkodliwia i neutralizuje „pole społeczne”, tworząc coraz więcej bezwładnej masy, nieprzenikalnej dla społecznych instytucji i treści samej informacji? Chociaż, jak powiedziano, droga rozpoznań współczesnej kultury i jej
ludzkiego substratu w wydaniu tego filozofa jest nieco „mgławicowa”, jego wnioski można by przedstawić następująco:
27

Por. F. Lyotard: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa 1998.
J. Baudrillarad: dz. czyt., s. 33.
29
M. Kaku: dz. czyt., s. 197.
30
J. Baudrillard: dz. czyt., s. 37.
28
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• nowoczesne cywilizacje funkcjonowały w oparciu o zasadę eksplozji i ekspansji,
obowiązującej na wszystkich poziomach
• przez długi czas trwał proces uwalniania energii społecznej i był to czas wzrostu
cywilizacji
• za sprawą stałego rozpędzania i rozpraszania energii, ten proces osiągnął
poziom niekontrolowany/uniwersalny
• współczesną kulturę pustoszy implozja, ponieważ nie potrafimy już, z racji utraty
dawnych skłonności umysłowych, opanować i zrównoważyć selektywnej eksplozji
informacji
• trwa pogłębiający się regres sfery społecznej, a jego ostateczny etap będzie gwałtowny – będzie katastrofą podobną śmierci gwiazd
Podsumowanie

Wyraźnie estetyzujące podejście Baudrillarda do skutków udomowienia człowieka
i płynących z nich efektów kresu sfery społecznej, nie tworzącej już na styku informacji
wewnątrzśrodowiskowej żadnych sensów, mimo mylącej nieco metaforyki, odnosi się
jednak do tych samych kwestii, które z wielką powagą i obawą rozpatruje także neoewolucjonizm. I podobnie jak on, dopatruje się gwałtownego zaniku moralnych i sensotwórczych funkcji w obiektach/przedmiotach cywilizacyjnych, jakie od zawsze stanowił
gatunek ludzki. Efektownie i na swój sposób „jarmarcznie” artykułowana przez Baudrillarda koncepcja domestykacji człowieka, przejawiająca się w wycofaniu, bierności,
inercji, bezzwrotnej energochłonności wielkich rzesz ludzkich wobec wzmożonej aktywności selekcyjnych sił kultury, mimo wszystkich swych mankamentów, głosi tę samą
prawdę, którą dostrzegają przyrodoznawcy (Lorenz) i memetycy: oto wraz z hiperaktywnością informatyczną mediów i technopolistycznych, zarządzających nimi elit, które
zgodnie z duchem postępu przejęły dominację (ślepy kierunek selekcji) nad kierunkiem ewolucji kultury, następuje głębokie i katastrofalne w skutkach zubożenie informacji człowieka o szczegółach jego naturalnej przestrzeni życiowej. Narzędzia dominują i głoszą, że są kulturą31, a ich twórca, schwytany w przez siebie założone ongiś wnyki cywilizacji i „nic nie robienia” podlega bezwolnie genetycznej sakulinizacji, hipnotycznie podążając ku swojej biologicznej degeneracji. Cywilizacyjny postęp okazuje się
mieć swoją drugą stronę – regres człowieczeństwa.

ROZWÓJ KULTURY A INWOLUCJA CZŁOWIEKA.
KILKA UWAG O AUTODOMESTYKACJI – Streszczenie
Ewolucja, szczególnie ewolucja człowieka, bywa często interpretowana jako teleonomiczny
proces „ku górze”, wznoszący nasz gatunek na coraz wyższe poziomy rozwoju. Jest to interpretacja
błędna. Badania biologów wyraźnie pokazują, że ewolucja, jako efekt sił doboru, tym właśnie siłom
ślepo ulega, dlatego jej efektem może być zarówno progres, jak i regres. Zależy, jakie siły selekcji

31

Por. N. Postman: Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Przeł. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa 1995.
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akurat dochodzą do głosu. Opierając się na ustaleniach Konrada Lorenza, autorka artykułu stawia
tezę, iż wraz z rozwojem kultury, która stała się jedynym środowiskiem selekcjonującym gatunku
homo sapien s., następuje regres człowieczeństwa, genetyczna sakulinizacja. Wynika ona z wielowiekowego ubytku informacji o szczegółach przestrzeni życiowej człowieka, chociaż kultura kojarzy się przecież z przyrostem informacji. Nadmiar informacji kulturowej działa jednak zwrotnie,
przekładając się na niedomiar informacji genetycznej – jedyne źródło naturalnej mutacji, której
człowiek już nie podlega.
THE DEVELOPMENT OF THE CULTURE AND HUMAN INVOLUTION.
FEW COMMENTS ABOUT AUTODOMESTICATION – Summary
Evolution, especially human evolution, is often interpreted as a teleonomical “upward”
process, rising our species to higher levels of development. This interpretation is incorrect. Biological studies clearly show that evolution, as a result of the selection forces, is blindly subjected to
these forces and that is why both progress and regress can be considered as an effect of the
evolution. It depends what kind of the selective forces act in this particular situation. Basing on the
claims of Konrad Lorenz, the author of an essay says that the development of the culture that has
become the only environment in which the selection of homo sapiens takes place, is followed by
the humanity regress, genetic saculinization. It is caused by the loss of information about the details of human living-space which has been lasting for centuries, even though the culture is associated
with the increase of information. Excess of information runs back causing the lack of genetic information – the only source of natural mutation, which a man is not a subject to anymore.
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From Editor
In 1995, the year when the magazine “Teksty z ulicy” (“Texts from the street”) was
brought into being, its first editor wrote: in “folk notebooks” we intend to publish “texts
from the street”, which include the rumors, sensations, news, contemporary myths and
legends, jokes and anecdotes, graffiti, keywords, chanting, shouting, toasts, greetings, sentences, maxims, nuggets and all other paroemiological expressions, horoscopes, foretells,
fortune chains and other texts and anti-texts present in social circulation”1. Since that
time, when the mission of the magazine was so firmly drawn up, has passed over 15 years.
“Teksty z ulicy” circulate under the same name, although the news desk has changed
along with the study of folklore, the resources of folklore themselves as well as their
bearers, even the streets at which the news were collected, those documenting the state of
“newly discovered genre of oral prose, called contemporary legend, urban legend, modern
myth, rumor legend etc”2. At the world’s vibrant arteries we observe the omnipresent
postmodernism, announcing not only the end of narration but also the end of speaking
subject, and the study of folklore, even the newest and the most contemporary, meaning
the one that does not insist on the street being a rural path and the subject – people
(therefore, close to the vision of the first editor of the magazine), seems to exist only in
anachronic programs developed by public high schools (private schools have instantly
changed onto market-oriented interests of their students).
Throughout eight years, between 1995 and 2003, “Teksty z ulicy” were solemnly
focused on its primary task – to publish accumulated in the area, updated texts of folklore, in accordance with the assumption that “The lack of local publications exposes the
weakness of discipline and recklessness of the folklorists […] what’s written down has to
be published”3. In 2004, a new news desk of “Teksty z ulicy”, with the aim to write the
magazine into wider culture-related context, came forward with changed vision of both
“texts” and “the street”, shifting records and inquiries of the authors of research on a
much wider area; namely, it came up with the idea based on the concept of “street” as a
metaphor of space taken into possession by moving, nomad-like by nature and governed
by its very own rules, thought. The result of the abovementioned struggle was No 8 of
“Teksty…” devoted to the reflections on identity, as including its clarification through
collective ideas, political hopes, rituals as well as geographical conditions, meaning the
1
D. Czubala: Słowo wstępne, „Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny”, Nr 1. Zredagowali D. Czubala i M. Czubalina,
Katowice 1995, s. 5.
2
Ibidem.
3
Ibidem, s. 6.
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Ukrainian volume, the effect of monthly journey through distant "streets" of Crimea. It
was also the breakthrough volume for the magazine. The question about the source of
beliefs and ideas of what is “own” and what is “foreign”, the question about the discrepancy, but, at the same time, the similarity of themes and narratives, legends, rumors, the
persistence of stereotypes, and finally, the idea of eco-cultural context has become a major topic of methodological reflection of the research team gathered around the magazine. It was no longer disputed that the weakness of the discipline lies not only in the
absence of local publications. The discipline required of a new, integrated with the achievements of other sciences, concept of a culturally diverse, yet similar stories, which can be
encountered on any street in the world. Where does the coincidence come from? How
about durability and widespread? Why did the peoples of Mongolia, Crimea, Poland,
Kazakhstan, Bolivia, Russia, despite cultural differences, develop the same narratives
weave? And why at all can not a man exist without stories?
Explanatory theory has become a priority. Since 2005, “Teksty z ulicy” have been
supplemented with a subtitle: “Memetic notes” and represent primarily the effects of
workshops devoted to exploring this new theory of culture, especially popular type of
communication theory, ie, determined by the unofficial, spontaneous thought. In the following volumes: 9, 10, 11, 12 attentive Reader of "Teksty..." shall find the stages of building up and maturing of a new, still very popular narrativum concept, which enables us to
understand the replication of certain ideas, but also its limitations, regardless of cultural
differences of backgrounds and sociotypes in which it finds its expression. Since 2005, "le
cahier du clan memetic" has consistently explored issues of human mind, determinism,
contingency, social influence, commonness of cultural messages (language, religion, entertainment), adaptationism and gene-cultures. It was also a period of rapid scientific
disputes, the formation of an interdisciplinary team, building transdisciplinary language
and the relative independence of the discipline. This period was also a two-year break in
printing out magazine (2009 and 2010). We are still developing this discipline, but in the
current, 13 issue of the magazine, after six years of struggle with a new theory of human
thought, we return to the debates established by the first editor that deal with universality, longevity, fecundity certain narrative threads. Currently, we are supported by almost
certain diagnoses of biology, evolutionary psychology and memetics in our understanding. They are illustrated by particular texts on the evolution of ideas of progress, the
sacred, entertainment, the theme of Human Laughter, the Black Widows, the Spirit, and
innovative new meme in the arts. Returns a record from the area, only now presented in
a different, epidemic / immunologic light. Asking, we are still looking for answers. I invite
you to a forum discussion www.memetyka.pl
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
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