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Od Redakcji

Chociaż, jak twierdzą niektórzy Autorzy zgromadzonych tu dociekań, memetyka
„po z górą 30 latach istnienia osiągnęła tylko to, że w humanistycznej «świadomości zbiorowej» jest często traktowana niemal na równi z parapsychologią”1, same memy, zwłaszcza te szerzące się w Sieci, mają się wyjątkowo dobrze. Zadziwiający to fenomen; w chwili, gdy refleksja naukowa nad ewolucją jednostek dziedziczności kulturowej zdaje się być
w defensywie, wycofując się z pierwotnie ambitnych planów i chęci zreformowania wszystkich nauk humanistycznych i społecznych, „zbliżając je metodologicznie do nauk przyrodniczych, a w szczególności do biologii ewolucyjnej”2, mem zdaje się triumfować nad tą
refleksją. Żyje własnym życiem, replikuje się w milionach kopii i sam siebie konstytuuje,
nie bacząc na rozterki uczonych. Czy jest to długofalowy skutek upowszechniania się teorii w obiegu pozanaukowym, czy efekt skutecznej adaptacji replikatorów do środowiska
e-kultury, czy wreszcie moment zmiany kulturowej, której systemową teorię starają się
budować badacze związani z memetyką, tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie termin
„mem” stał się dzisiaj oczywistością, do tego stopnia, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka używa go jako zastanego i zrozumiałego dla większości internautów, a jak – pośrednio – wynika z werdyktu tejże Fundacji3, jasnego również dla prawników, czuwających nad ochroną praw obywateli galaktyki, zwanej „galaktyką Internetu”.
Zespół badaczy zgromadzonych wokół „Tekstów z ulicy” już od 2005 roku śledzi,
mniej czy bardziej sekretne, życie memów, przyjmując istnienie jednostek dziedziczności
kulturowej za fakt, wbrew zresztą opinii większości humanistów, którzy (co ciekawe) akurat
w tym względzie objawiają wyjątkową solidarność i sceptycyzm.
Przedkładany Czytelnikowi, czternasty już tom czasopisma, w całości niemal odnosi
się do zasadniczych zjawisk komunikacyjnych, z jakimi mamy do czynienia w rzeczywistości
Web. 2.0., łącząc rozważania analityczne z próbami syntezy i namysłu metodologicznego.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że replikacja przynajmniej niektórych treści kulturowych
w tej rzeczywistości zachodzi podług zasad wywiedzionych ongiś przez Richarda Dawkinsa i memetyków, a także – że aktualnie tylko memetyka (lub zreformowana folklorystyka)
daje względnie solidne i dobrze już rozpoznane narzędzia, aby temu badaniu sprostać.
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
1

W. Borkowski, M. Jagielska, K. Łucznik, O potrzebie jednolitej i przyrodniczej teorii zmian kulturowych… patrz poniższy
tom „Tekstów z ulicy”.
2
Idem.
3
Zob. http://wyborcza.pl/1,75478,13112087,Helsinska_Fundacja_Praw_Czlowieka_broni_bohaterow.html.
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MAGDALENA MROWIEC
„MASZYNA MEMOWA” W NOWEJ ODSŁONIE,
CZYLI KSIĘGA WSZYSTKICH GODZIN HALA DUNCANA
Idee nie zrodziły się same, przyjacielu. Zostały wyhodowane.
Hal Duncan, Welin
Hal Duncan (ur. 1971), z wykształcenia i zawodu programista komputerowy, jest
szkockim autorem z pogranicza fantasy i science fiction, zaliczanym do nurtu tzw. new
weird, którego debiutancka powieść Welin1 (pierwsza część dylogii Księga wszystkich godzin) została przyjęta owacyjnie zarówno przez krytykę, jak i przez określone grono czytelników. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż – mimo że akcja zarówno Welinu, jak i Atramentu rozgrywa się faktycznie w alternatywnej rzeczywistości – technika pisarska Duncana więcej ma wspólnego z Jamesem Joyce’em (do inspiracji jego dziełami szkocki autor
zresztą sam się przyznaje2) niż z typowymi przedstawicielami gatunkowej science fiction.
Na czym jednak polega konstrukcja tej interesującej powieści, która sprawia, że można
ją określić jako osobliwą „maszynę memową”?
W toku skomplikowanej fabuły, przeplatanej trawestacją oryginalnego sumeryjskiego eposu o wyprawie Inany do Kur, krainy zmarłych, czytelnik zaczyna domyślać się
zasad kierujących rzeczywistością Welinu oraz losami bohaterów. Jest rok 2017, gdy nastoletnia Phreedom odkrywa, że świat został zaprogramowany według pradawnego kodu,
który przekształcił (i pozwala nadal przekształcać) zarówno samą rzeczywistość, jak i niektórych ludzi. Istoty te, zwane enkin (nazwa zaczerpnięta od „zgromadzenia starszych,
którzy w neolicie rządzili miastami i wioskami”3), dzięki darowi Mowy są w stanie wpływać na rzeczywistość, czyli tytułowy Welin. Natomiast krew władających Mową, uosabiająca kreacyjną moc języka, stała się Atramentem.
Pod wodzą Metatrona w czasach jeszcze neolitycznych grupa enkin utworzyła Przymierze, mające na celu utrzymanie status quo (czyli ich dyskretnej władzy nad Welinem).
Nie przeszkadza to jednak należącym do Przymierza bezlitośnie tropić tych znających
Mowę, którzy do grupy pod wodzą Metatrona wstąpić nie zamierzają, czyli rebeliantów,
głównych bohaterów powieści.
Najbardziej jednak w fabule Duncanowskiej dylogii interesujące jest to, co napędza zarówno akcję, samą rzeczywistość Welinu oraz bohaterów próbujących mimo wszystko
1

H. Duncan, Welin. Księga wszystkich godzin: 1. Przeł. A. Reszka, Warszawa 2006 oraz H. Duncan, Atrament. Księga
wszystkich godzin: 2. Przeł. Anna Reszka, Warszawa 2007.
2
Porównaj wywiad z Duncanem, w którym mówi on wprost „Bardzo pomogło mi także czytanie Jamesa Joyce’a. Starałem się jak najwięcej
skorzystać z jego doświadczeń, naśladować jego płynność”. Źródło: <http://katedra.nast.pl/artykul/1802/Wywiad-z-Halem-Duncanem>,
8.12.2012.
3
H. Duncan, Welin, dz. cyt., s. 176.
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wziąć swe losy we własne ręce. A motorem tym są… memy, stare jak świat, stare jak
„szympans snujący opowieści”4. W pierwszej części Księgi wszystkich godzin ich podstawową matrycą jest świat mitów starożytnego Sumeru, a także opowieści o Prometeuszu
i Io, w części drugiej – przede wszystkim Bachantki Eurypidesa oraz Bukoliki Wergiliusza
(lecz by oddać sprawiedliwość Duncanowi, trzeba przyznać, że – być może wzorem m.in.
Joyce’a – przywołuje on prawdziwy ocean memetycznych wzorców i nawiązań, od kultury
wysokiej poprzez popularną, legendę miejską, a nawet witryny internetowe5). Jednak jego
celem jest nie tyle przepisanie mitu na nowo, jak miało to miejsce w Ulissesie Joyce’a,
który napisał swoją monumentalną opowieść, by ukazać zdegradowaną podróż nowoczesnego, antyheroicznego Odyseusza jako „jeden dzień z życia” Leopolda i Molly Bloom6.
U Duncana mamy do czynienia ze stworzeniem z mitu swoistego algorytmu, który generuje zarówno bohaterów książki, jak i samą opowieść.
Czytelnik Welinu – także dzięki równolegle prowadzonemu wątkowi zejścia Inany do podziemi, przy konstruowaniu którego Duncan opiera się prawie całkowicie na
świetnych przekładach oryginalnego sumeryjskiego eposu – po pewnym czasie orientuje się, że Phreedom i jej brat Thomas nieświadomie powielają mityczno-memetyczny
wzorzec Inany zmierzającej do Kur, aby rozszerzyć swą władzę, umierającej tam, a następnie oddającej swego brata Dummuziego/Tammuza, by pozostał w państwie podziemnym zamiast niej. Jednak co ciekawe, gdy Inana-Anna-Phreedom już uświadomi
sobie tę symboliczną infekcję, która steruje losami jej i jej umierającego w każdej fałdzie7 Welinu brata, będzie próbowała ze wszystkich sił przejąć kontrolę nad realizowanym przez siebie scenariuszem, by „wygrać z mężczyznami w ich własną grę”8 (podobnie jak robiła to w męskim świcie neolitu ekspansywna bogini wojen i miłości, jaką była
sumeryjska Inana).
4

Koncepcje Pan narrans Stewarta i Cohena oraz Edwarda O. Wilsona zestawia D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we
współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008, s. 225–226.
5
Jedno z odwołań do przestrzeni internetu jest szczególnie interesujące pod kątem memetycznym. Wiąże się ono z zarysowanym soczyście
i jednocześnie subtelnie istotnym wątkiem homoerotycznym Księgi wszystkich godzin (sam Hal Duncan otwarcie przyznaje się do swojej
orientacji seksualnej). W pewnym momencie Puk, który jest jednocześnie Thomasem z innych warstw Welinu, ginie, bestialsko zamordowany przez dwóch homofobów o aryjskim wyglądzie. W powieści pada taki komentarz: „Ale bigoci zawsze uważali tych, których nienawidzą, za
moralnie zepsutych, jakby myląc własną estetykę odrazy i strach z krytyką etyczną, racjonalizowali swoje reakcje emocjonalne i z pasją
narzucali innym moralne przekonania, mianując siebie, subtelnie albo brutalnie, arbitrami rozumu. Na stronie internetowej pod adresem
www.godhatesfags.com jakiś nazistowski dupek Phelps zamieścił animację, na której Puk z gazetowej fotografii uśmiecha się wśród piekielnych ogni trawiących jego duszę potępioną na wieki, płomieni dużo gorętszych, możemy być pewni, niż papierosy, którymi dwaj mordercy
przypalali jego nagie ciało, podczas gdy on błagał o życie” (s. 170–171). Można by przypuszczać, że witryna GodHatesFags (co można
tłumaczyć jako: „Bóg nienawidzi pedałów”) i jej założyciel są tylko elementami fikcyjnego świata Welinu – okazuje się, że taka strona WWW
istnieje i skutecznie rozsiewa swe memy nienawiści. Książka Duncana staje się w ten sposób wnikliwym metamemetycznym komentarzem, w bezpardonowy sposób ostrzegającym przed niebezpiecznymi „wirusami umysłu”, piętnującym zagrożenie przy pomocy literackich „kontrmemów”.
6
Por. J. Joyce, Ulisses. Przeł. M. Słomczyński, Kraków 2002. Nie darmo Joyce powiedział na kartach tej historii o micie i bohaterze zdegradowanym, choć jeszcze tęskniącym za mitem, za transcendencją, że jego czasy „to wiek utrudzonego kurewstwa, po omacku szukającego
swego boga” (s. 264).
7
Welin – poddająca się programowaniu za pomocą Mowy i Atramentu struktura świata – dzieli się bowiem na fałdy, które można nazwać
alternatywnymi rzeczywistościami, ale słuszniej byłoby je postrzegać jako stale zmieniający się kontekst, który zmusza memy i ich powieściowych
hodowców do wciąż nowych przeobrażeń. Strukturalnie takie rozwiązanie fabularne może budzić skojarzenia także z role playing games (zarówno
w tradycyjnej formie gier fabularnych, jak i należących do świata cyberkultury komputerowych RPG), w którym bohaterowie – przybrawszy
pewne określone, archetypiczne role – mierzą się ze swoją misją we wciąż nowych warunkach. Tyle że konstrukcja Welinu jest bardziej przewrotna
– bohaterowie, realizując swe zadania w każdej z fałd, popychają Welin w określoną stronę, przepisując go na nowo i aktualizując „stare jak świat”
mity na własnych zasadach. Dzięki temu jest możliwa rekonfiguracja danej fałdy – a więc środowisko zmienia się pod wpływem testujących swoją
fitness organizmów (bohaterów). Zachodzi tu więc analogon procesu ewolucyjnego na płaszczyźnie ściśle memetycznej.
8
Por. H. Duncan, Welin, dz. cyt., s. 165, 234 i inne.
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Całą skomplikowaną akcję Welinu i Atramentu, w którą nie sposób zagłębiać się
w tym miejscu, można by podsumować jako toczoną na różnych frontach memetyczną
wojnę: o „rząd dusz”, o zachowanie stanu istniejącego, o własną niezależność, o namnażanie własnych, memetycznych replik etc. Duncan świadomie stosuje memetyczną metaforykę i nadaje związanym z nią określeniom przemyślane znaczenia. Oto jak jedna
z głównych postaci – Spring Heeled Jack9 – mówi o jednym ze swoich wrogów, a raczej
o tym, co nim steruje.
Nie on mnie jednak niepokoi, tylko wirus w jego głowie, nikczemne małe marzenie, mem, sterujące nim i próbujące zasiać swoje chore repliki w pustych mózgownicach dziwek przepełnionych nienawiścią i skurwieli zbyt
tępych, żeby zrozumieć, co się z nimi dzieje. Język żyje, przyjacielu, jest informacją, która ma cel i świadomość.
Nazwij ich bogami, nazwij demonami, współczesnymi archontami, ale wiedz, że te pieprzone umysłowe wirusy,
namnażające się w przemówieniach i pielęgnowane w gazetach, żywią się naszymi lękami i pragnieniami. Idee nie
zrodziły się same, przyjacielu. Zostały wyhodowane. Za każdym dobrym demagogiem stoi zła idea. Ja to wiem, bo
sam jestem mitem.10

Jak widać, pod sugestywnym piórem Duncana memy nabierają zupełnie animalnego czy też wirusowego charakteru – żywią się naszymi emocjami, pasożytują na naszych
umysłach niczym przywry w zwojach nerwowych mrówek11, powstają w wyniku celowej
hodowli, jak niektóre kultury bakterii siane przez człowieka. Także metafora ukuta przez
Dawkinsa o „samolubstwie” replikatorów idzie tu bardzo głęboko – memy sterują bohaterami i „usiłują zasiać swoje chore repliki” w umysłach tych, którzy są na nie mało odporni, bezrefleksyjnie przyjmując wszystko, co płynie z mediów i przemówień (nieliczący
się z konwenansami Jack używa tu sformułowań typu „skurwiele zbyt tępi, by zrozumieć, co
się z nimi dzieje”). W tym konkretnym wypadku chodzi też o memy wrogie, dlatego są one
wartościowane aż tak negatywnie, ale rdzeń przypisywanych im cech pozostaje podobny do
tego, jakimi określają je przytoczeni uprzednio badacze związani z tymi zagadnieniami.
Warto też zwrócić uwagę na przebijającą z tej wypowiedzi Jacka metaforykę wojenną. W Księdze wszystkich godzin ważną rolę pełni konflikt między siłami rebelii (siedmioro głównych bohaterów, wywrotowców-tricksterów podważających „święte” reguły) i porządku (Przymierze), zarysowany bez nadmiernych uproszczeń (dość powiedzieć,
że to siły porządku doprowadzają w końcu do totalnego chaosu, memowej apokalipsy, o
której zaraz). W tej wojnie bardzo ważną rolę pełnią memy – nic w tym jednak dziwnego,
przecież rozmaite ideologie-mempleksy zawsze pomagały mobilizować swoich popleczników do walki po określonej stronie, przykłady można by mnożyć. U Duncana interesujące jest jednak to, że w jego alternatywnym (acz mającym wiele wspólnego z tym nam
znajomym) świecie owa „broń memowa” przyjmuje całkiem fizykalny charakter. Ba,
9
Jego pierwowzór to postać bardzo ważna dla angielskiego folkloru miejskiego, rozsławiona w licznych urban legends epoki wiktoriańskiej.
Obdarzonemu zdolnością do nadludzkich skoków Spring Heeled Jackowi przypisywano także nieregularnie powtarzające się w różnych
okresach napady na kobiety. Do dziś nie wiadomo, czy Spring Heeled Jack istniał rzeczywiście, jest na ten temat wiele teorii — z całą
pewnością jego mem żywotnie krążył nad Londynem aż do początku XX wieku, kiedy zanotowano ostatnie relacje ze spotkania z tym
indywiduum. Na tym jego siła oddziaływania się nie skończyła — temat poruszył wielu autorów (por. choćby wydana niedawno powieść The
strange affair of Spring Heeled Jack brytyjskiego autora Marka Hoddera, przetłumaczona na język polski jako Dziwna sprawa Skaczącego
Jacka, Warszawa 2012, czy książkę dla dzieci i młodzieży autorstwa Philipa Pullmana Jacek Na Sprężynach: historia męstwa i występku. Przeł
A. Sak, Kraków 2004), którzy tłumnie wykorzystywali tę tajemniczą postać na kartach swoich utworów. Z tych wszystkich powodów Jack,
bohater Welinu — wcielający w siebie mempleks Spring Heeled Jacka — mówi o sobie, że sam jest mitem.
10
H. Duncan, dz. cyt., s. 292–293, [podkreślenie moje – M.M.].
11
Jako przykład wyrafinowanego pasożytnictwa przywry, przywodzące swych gospodarzy do samobójstwa, przywołuje Richard Dawkins,
Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen. Przeł. J. Gliwicz, Warszawa 2003.
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możemy nawet obserwować użycie takiej broni w akcji: oto moment, gdy znany nam już
Jack musi bardzo szybko „obudzić” Pechorina, który znalazł się w innej fałdzie Welinu
bez świadomości wspólnej misji, którą wykonuje wraz z Jackiem. Nasz bojowy bohater
używa w tym celu… bomby memowej, aktywowanej hasłem „Narcyz się obudził”.
Wypowiadam hasło i wcześniej zaprogramowana memowa bomba eksploduje w głowie Pechorina. Powódź obrazów z martwej duszy zalewa jego umysł zasiedlony przez bogów, demony, anioły i obcych, jak rzeka z hukiem
przerywająca tamę. Wiesz, dziecino, jeśli istnieje strumień świadomości, czasami musi wystąpić z brzegów pamięci.
Informacja to potęga, skarbie, język jest płynny, a ja mam w głowie pieprzony wąż strażacki. Mylę metafory? Ujmę
to inaczej: Narcyz się obudził.12

Na kartach Welinu i Atramentu wielokroć dochodzi do aktów memetycznej przemocy — sami możemy zadać sobie pytanie, czy jest to tylko fikcja osadzona w konwencji
fantastyki naukowej, czy też znakomita intuicja autora, który w bardzo wyrazistej formie
pokazuje to, z czym stykamy się już dziś. Nawiasem mówiąc, mamy tu do czynienia z
jeszcze jedną grą: swoistym metakomentarzem ze strony Autora. Przecież ów strumień
świadomości, którym Jack zalewa Joeya Pechorina, to nie tylko fikcyjna broń memetyczna, ale także strategia autorska: strumień świadomości (znów nawiązanie do Joyce’a, ale
jest to przecież tak naprawdę „strumień memów”) to przecież po mistrzowsku, w bardzo nowoczesny (ponowoczesny?) sposób stosowana przez Duncana strategia narracyjna, jeden z jego chwytów artystycznych.
Duncan w przytoczonych fragmentach powieści rozważa także jeszcze jeden aspekt
– podleganie memów procesowi ewolucji oraz… swoistą nieśmiertelność tych wzorców
informacji. Pod koniec analizowanej poprzednio wypowiedzi Jack stwierdził, że swą wiedzę o naturze memów czerpie z faktu, iż sam jest mitem – dzieje się tak, ponieważ połączył się z mempleksem Spring Heeled Jacka. Oto jak w Atramencie jedna z drugoplanowych postaci mówi o nim – lub raczej o rozsiewanych przezeń „wirusach umysłu”:
[…] mówię ci, człowieku, widziałem to we śnie, naprawdę. On jest jak coś ze środka naszych głów, stary, jak
mem, no wiesz, idea, wirus, który przenosi się z jednego gospodarza do drugiego. Dlatego nie jest przez cały
czas martwy. Nie można zabić idei...13

Mem to coś, co pochodzi „ze środka naszych głów” (dlatego, choć tyle w Welinie
mitów i odwołań do sumeryjskiego panteonu, nie ma tu właściwie żadnych bogów, żadnej
transcendencji — oprócz tej „międzyludzkiej”, która rozgrywa się pomiędzy naszymi głowami) i rozmnaża się, przechodząc z jednego żywiciela na drugiego. Nie można też „zabić
idei”; pomimo zmieniającego się kontekstu ona ciągle zachowuje swój rdzeń, wzorzec,
który przenosi na wciąż nowych nosicieli. Tworząc tak mocny splot mitu i memu, autor
Księgi wszystkich godzin uświadamia nam, że samolubne replikatory wykorzystują siłę nośną
ciągle w nowych odsłonach odnawiających się narracji, czerpią z wiecznej aktualności
„czasu poza czasem” właściwego mitowi. Trudno właściwie mówić o tych dwóch terminach oddzielnie – w Welinie to mity-memy żerują na egzystencjach i umysłach bohaterów,
12

H. Duncan, dz. cyt., s. 355. Przywołana w ten sposób postać mitologicznego Narcyza może nawiązywać do esejów McLuhana, który
interpretuje współczesnego człowieka zanurzonego w mediach właśnie jako zakochanego w swym odbiciu greckiego myśliwego (por. Marshall McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Przeł. Natalia Szczucka, Warszawa 2004). U Duncana także nieświadomie błądzący w strumieniu memów Pechorin musi „obudzić się”, czyli odzyskać świadomość, aby przestać być – jak rzecz ujmuje McLuhan – „serwomechanizmem swojego (…) wizerunku” (s. 81).
13
H. Duncan, Atrament, dz. cyt., s. 126, [podkreślenie moje – M.M.].
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aby przykroić ich do swoich fabuł. Bohaterowie, uświadomiwszy to sobie, próbują się z tej
matni wyplątać. Cóż z tego, skoro taka transgresja jest najczęściej przez mit przewidziana
i jest jego nieodłączną częścią? Dlatego w części drugiej (Atrament) siedmioro głównych
„tricksterów” zaprzęga mit do swoich celów – świat zaczyna toczyć się wedle scenariusza
strawestowanych przez nich Bachantek: upadają władcy (w powieści: „diukowie”), matki
pożerają dzieci, czyli dzieje się to wszystko, co w „zaraźliwej” ostatniej tragedii Eurypidesa14. Opowiada ona przecież o jednej z największych zagadek z pogranicza psychologii
społecznej i memetyki – epidemii zbiorowego szaleństwa.
Bitmity – literacki obraz ewoluujących memów

Duncan w swoim dwuksięgu proponuje nam jeszcze jedno spojrzenie na memy
oraz ich związek z mitami. Powiedzieliśmy, że „wirusy umysłu” przybierają w powieściach
szkockiego informatyka kształt nieomal namacalny — tak rzeczywiście dzieje się dzięki
wprowadzonemu przezeń do fikcyjnego świata Księgi wszystkich godzin pewnego arcyciekawego wynalazku: bitmitów. Są one jakby fizykalnym wcieleniem memów (dlatego –
jako jeden z nielicznych namacalnych portretów literackich „wirusów umysłu” — są dla
nas tak interesujące), są żywymi, uczącymi się mechanizmami, potrafiącymi przekształcać rzeczywistość.
Bitmity powstały na styku tej opozycji, która kształtuje i ożywia twórczość szkockiego pisarza: chodzi o napięcie między pradawnym i ultranowoczesnym. Metatron bowiem stworzył bitmity, używając w tym celu nanotechnologii oraz Atramentu rzeczywistości, czyli krwi enkin. Dzięki temu bitmity są zdolne posługiwać się Mową (pamiętajmy
przy tym, że greckie mythos etymologicznie znaczy po prostu „słowo”). Duncan pokazuje
jednak, że przeciwstawienie tych dwóch członów jest pozorne, ponieważ każda z tych sfer
dysponuje własną mocą, przekładaną na język form, typowy dla danego kontekstu (krew
i nanotechnologia). Tak mówi o tym Phreedom, dostosowując się szybko do technologicznego zaawansowania właściwego drugiej stronie sporu między enkin:
[…] trzeba iść z duchem czasu. Mowa jest dostatecznie potężna, gdy się ją szepcze do ucha, ale w erze bitmitów,
nanourządzeń do inwigilacji, przywiewanych przez wiatr, unoszących się w pyle, który wdychamy, jest jeszcze silniejsza jako szept w głowie”.15

Metatron zaprojektował i stworzył bitmity (są to urządzenia, które dzięki krwi enkin mają dusze — znajdują się więc na pograniczu mechanizmu i życia) jako urządzenia
do inwigilacji i jednocześnie jako delikatny instrument naginający rzeczywistość do woli
założyciela Przymierza (są one w stanie wpływać zarówno na umysłu, jak i na rzeczywistość fizykalną dzięki Mowie — potrafią więc subtelnie przeprogramowywać świat w imię
służby Przymierzu). Tak mówią same o sobie w drugiej z ksiąg:
Bitmitami jesteśmy, skarabeuszowymi semami języka rojącymi się niczym szarańcza, martwymi duszami rozpuszczonymi w płynną jedność w ciągu wieków snu, przyobleczonymi w nanotechnologiczne skorupy, w chitynowe pancerze czarne jak ropa, jak atrament.16

Już w tym fragmencie widać, jak pierwszorzędnym stylistą jest Duncan — bitmity
mówią o sobie podniosłym, bogatym stylem, który zapewne ma naśladować Mowę; bez14

Por. Eurypides, Bachantki, [w:] tegoż, Tragedie. Przeł. i opracował J. Łanowski, Warszawa 1980.
H. Duncan, Welin, dz. cyt., s. 68.
16
Tenże, Atrament, dz. cyt., s. 15.
15
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pośrednio porównują się też do grupy najliczniejszych stworzeń świata zwierzęcego: owadów. I podobnie jak nie do opanowania jawi się przelot szarańczy przez urodzajne ziemie, tak nieposkromiony okazał się żywot bitmitów uwolnionych spod władzy swego twórcy.
Metatron, zaprzęgając bitmity do misji utrzymania istniejącego status quo, nie zdawał sobie sprawy, że w czasie wykonywania swoich zadań będą one musiały przystosowywać się do różnych sytuacji i ludzi, z którymi przyjdzie im się zetrzeć, że zaczną także
uczyć się od tych, których miały za zadanie przeprogramować – czyli że zaczną ewoluować. Jako samoświadome odmówiły posłuszeństwa swemu twórcy w imię pobierania
nauk od jego ofiar („Uczymy się od niego. On nas uczy”17, mówią o Finnanie-Prometeuszu, którego buntowniczą postawę nanourządzenia przejmują wobec swojego twórcy).
Lecz wkrótce, zgodnie z zasadami emergencji, bitmity odwracają się zarówno od Przymierza, jak i od enkin-rebeliantów, by samodzielnie stwarzać i niszczyć, by przemienić —
całkowicie przeprogramować – świat w duchu memowej apokalipsy (czy podobny scenariusz może grozić i nam?). „Świat stanął w ogniu i bitmitach”18.
Summa summarum, jak przekonuje się jeden z najbystrzejszych bohaterów, wcielający w siebie archetyp mądrego lisa Reynard Fox, to bitmity są Atramentem, którym
zapisana była Księga wszystkich godzin (czyli wszystkiego, co się stało i dziać się będzie).
Kiedy nanomaszyny zaprowadziły swoje własne rządy, odkrył, że księga stała się zbiorem
pustych kart. Jednak są one czymś znacznie więcej niż statycznym, podległym czyjejś mocy
twórczej Atramentem. Bitmity są przecież żywo-mechanicznym, owadzim żywiołem, szumem stale przebudowywanych i ewoluujących znaczeń, zamiecią memów, która przeprogramowuje świat zgodnie z zasadami emergencji, czyli w sposób nieprzewidywalny.
Nikt nie wie, czego chcą rozszalałe bitmity, jaki jest ich cel. Najbliższa zrozumienia
tego fenomenu zdaje się być w pewnym momencie Phreedom: „Zrozumiała, że to naprawdę całkiem proste — bitmity nie mają własnego planu działania, żadnych ukrytych,
niecnych celów; jedynie elementarną potrzebę reagowania na każdy głos, służenia, dawania ludziom tego, co potrzebują: władzy, wolności, sprawiedliwości, zemsty, prostego życia,
chwalebnej śmierci”19.
Dlaczego? Ponieważ bitmity-memy pragną się jedynie namnażać, a to oznacza: dostosowywać do ciągle zmiennego środowiska, jakim są nasze umysły. Lecz – na szczęście dla
„skarabeuszowych semów języka” – ten environment zasadza się na kilku zaledwie dźwigniach:
żądzy władzy, pożądaniu etc. Dlatego też memy mają tak wielkie pole do popisu…
Memetyczne nadpisywanie tożsamości, czyli bitmity w akcji

Na koniec prezentacji swoistego literackiego portretu memów, jakim są Duncanowskie bitmity, przyjrzyjmy się jeszcze konkretnemu sposobowi działania tych nanotechnologicznych cacek. Najlepsza możliwość podglądnięcia ich pracy następuje, gdy nadpisują (należy rozumieć ten termin w sensie informatycznym: a więc de facto przeprogramowują)
osobowość niektórych bohaterów, konstytuując ich tym samym na nowo. Tak dzieje się
choćby w wypadku wspomnianych tu już postaci: Phreedom (która przybiera tu swoje ulubione imię Anna) i Jacka. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszej z tych transformacji:
Tatuaż porusza się, czarne smugi połyskujące karmazynem i fioletem biegną pod skórą, kiedy bitmity skryby
Przymierza dekonstruują i rekonstruują historię jej życia, czy też jednej z jego wersji. Są w niej dzieje
Inany i Phreedom, ale nieco zmienione jak każda wielokrotnie powtarzana opowieść.
17

Tenże, Welin, dz. cyt., s. 418.
Tenże, Atrament, dz. cyt., s. 154.
19
Tamże, s. 199.
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Anna oddała swoje ciało dawno zmarłej enkin, ale odzyskała własną duszę. We wzorach płynnie przechodzących
jeden w drugi rysuje się pośrodku znak Phreedom, wyraźny, trochę zmodyfikowany, upiększony, ale nadal jej.
Bitmity przebudowują jej ciało, jej poranioną, skażoną duszę, zgodnie z programem napisanym przez Metatrona.20

Bitmity swoją mrówczą pracą rozkładają na części (odpowiedniki mitemów LéviStrausa?) opowieść, która stanowi los Inany, po czym składają ją ponownie, dostosowując
do nowej sytuacji, odnowionej osoby, jaką jest Anna — wizualnym wykładnikiem tych zmian
jest stanowiący o jej tożsamości bitmitowy tatuaż. Co jednak najciekawsze, ta rekonstrukcja jest także przekształconym wątkiem mitu – jest to przecież moment, kiedy Inana wraca
do świata żywych po symbolicznej śmierci w krainie zmarłych (po tym, jak wisiała tam naga,
powieszona na haku do mięsa). Tak więc przemiana Inany-Phreedom w Annę (możliwa
dzięki Enki-Ea-Metatronowi, podobnie jak w sumeryjskim eposie), transgresja w przestrzeń
niedeterminowaną przez mit jest możliwa tylko dlatego, że sam mit to „przewidział”, że w
jego „memach” jest na taką transfigurację miejsce. W innym wypadku to przejście zapewne
nie mogłoby się udać. A tak Anna dalej niesie ze sobą przypisany sobie mempleks Inany, który wyewoluował w kontakcie z nowym nosicielem – lecz teraz czyni to świadomie
i dzięki temu ma bitmitowe memy przynajmniej częściowo pod kontrolą.
Być może jeszcze ciekawsze od tatuowania nową tożsamością dawnej Inany jest obserwowanie prawdziwych bitmitów w akcji, gdy wpisują one swoją wybraną sygnaturę w
zafascynowanego całym rytuałem Jacka. Te wydarzenia poprzedza krótka rozmowa na temat samej ontologii bitmitów, w której Jack nazywa je wprost „żyjącymi informacjami” –
trudno o lepszą „poetycką” definicję memu. Kiedy bohater otwiera właz, gdzie kryją się
bitmity, narrator mówi także, że „otwiera rzeczywistość”. Memy byłyby więc tym, co istnieje „mocniej”, „bardziej rzeczywiście”, ponieważ kreują samo istnienie. „One są prawdziwe,
tylko że nie istnieją” – oto żywotny paradoks memetyki ujęty w zgrabną, literacką formę.
– One są prawdziwe, tylko że nie istnieją – mówi [Jack – przyp. M.M.]. – To wytwory id, pieprzonej masowej
nieświadomości. Żyjące informacje. (…)
– To ty, Jack. One są tutaj – [Joey – przyp. M.M.] stuka w bok jego głowy [Joey, nastoletni przyjaciel Jacka, sądzi,
że ten jest po prostu szalony i próbuje mu to uświadomić przyp. M.M.] – w twojej cholernej mózgownicy.
– Wiem. Ale w twojej również.
Pochyla się nad cylindrem, napiera na łom i otwiera rzeczywistość.
Jest rok 1979 i w miarę jak umacnia się w nim archetyp, Jack czuje, że w jego żyłach płynie łaska, chwała
anioła albo demona. Stoi nad dziurą w ziemi, patrzy w otchłań, w rzekę płynnego kurzu, czarną krew martwych
bogów, w przeszłość i przyszłość, koniec ich obu.
Joey krzyczy, odciąga go od krawędzi, ale Jack słyszy tylko cudowną pieśń bitmitów, gdy roztaczamy wokół
niego swój czar, snujemy opowieści o starożytnych mocach i przyszłejapokalipsie, o niezliczonych śmierciach,
niezliczonych narodzinach, śpiewamy o mordercach i bohaterach, o zimnym ogniu płonącym w jego głowie, o mieście na końcu wszystkiego i o księdze, w której są spisane wszystkie rzeczy, śpiewamy o przymierzach i buntowni
kach, o krukach i królach, śpiewamy o miłości i smutku, o ciele i słowach, śpiewamy, bo tym właśnie jesteśmy,
bitmity z krwi i atramentu, nocy i snów, twórcy pożądania i strachu, ukrywamy się w twoich myślach, przesuwamy delikatnie pod skórą. Nazywamy cię Jack.21

Warto zwrócić uwagę, że działania bitmitów mają swój aspekt somatyczny – dosłownie „wchodzą w krew” naszemu bohaterowi, pulsują w jego żyłach, cieleśnie go
współtworzą; są odczuwalne niczym owady lub inne żyjące obce ciała, którym udało się
wniknąć do wnętrza organizmu („pulsujemy pod skórą”). Jack otwiera właz prowadzą20
21

Tenże, Welin, dz. cyt., s. 193, [podkreślenie moje – M.M.].
Tamże, s. 344, [podkreślenia moje – M.M.].
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cy do „piekła” – otchłani bitmitów – i niczym nietzscheańska bezdeń, ta również zaczyna spoglądać w niego, a raczej także na swój sposób „otwiera” bohatera i nadpisuje
jego tożsamość („archetyp umacnia się”). To otwarcie ma wszelkie cechy transgresji,
rite de passage, przebiegającego wedle schematu: separacja (zawieszenie) – marginalizacja („szaleństwo” Jacka) – agregacja = włączenie do społeczności jako osoby o odmiennym statusie22.
W tym konkretnym wypadku owym rytuałem dokonywanym przez bitmity jest
chrzest (finalny zwrot: „Nazywamy cię Jack”), stylizowany wręcz na akt powtórnego stworzenia. Rytualna oprawa jest wzmacniana dzięki monotonnej, składającej się z ciągłych
enumeracji23 pieśni czy też inkantacji bitmitów („Jack słyszy tylko cudowną pieśń bitmitów, gdy roztaczamy wokół niego swój czar”), podczas której tkają one nową osobowość
Jacka, umacniają w nim cechy wpisywanego archetypu. Dla porządku należy dodać, że
jest to archetyp trikstera-wiecznego rewolucjonisty, jurnego i niebrzydzącego się przemocą Spring Heeled-Jacka oraz Jumping Jack Flasha, starej jak ludzkość zabawki-pajaca. Ważnym elementem rytualnym jest też mocno podkreślana rola krwi („krwi bogów”),
która posiada istotne właściwości mediacyjne, tak ważne przy przekraczaniu granicy między różnymi sferami w trakcie rytuału.
Podczas tej pieśni bitmity przedstawiają także same siebie – określają się jako sam
żywioł opowieści („snujemy opowieści o…” i tu następuje długa enumeracja, która ma
naśladować dążenie do ujęcia całości24, wszystkich historii, jakie kiedykolwiek opowiadano) oraz jako ukryci w myślach i ciele „twórcy pożądania i strachu”. Każdy „memetycznie
zorientowany” autor lub badacz reklam czy języka polityki zgodziłby się z taką definicją
memu – to wirusy umysłu często kreują potrzeby, których do tej pory sobie nie uświadamialiśmy, budzą nasze najsilniejsze uczucia wobec przedmiotów, które wcześniej minęlibyśmy obojętnie. Tak wielka jest kreacyjna siła memów – i tych fikcyjnych, zobrazowanych i uwypuklonych w dziele Duncana, i tych, których wpływ możemy obserwować
w naszej rzeczywistości. Tę moc memy czerpią nie tylko z odwoływania się do naszych
pragnień i emocji, ale i z ogromnego rezerwuaru mitów i opowieści, których treść oraz
formę ciągle aktualizują w toku przystosowań do zmieniającego się kontekstu, w toku
ewolucji kulturowej.
Ostatnie zdanie Welinu – noty odautorskiej – brzmi tak: „Dziękuję również (…)
[swoim przyjaciołom i wydawcom – przyp. M.M] za wypuszczenie bitmitów moich
pomysłów na niczego niepodejrzewających czytelników”25. Autor jest więc świadom
krążenia memów w ideosferze i jest zadowolony, mogąc dołożyć oznaczoną swoją
sygnaturą część do wielkiej „puli memowej”. Z punktu widzenia nas, infekowanych
literacko czytelników, można tylko dodać: oby jak najwięcej podobnych memów. Bowiem jako swoiste metamemy mówią swojej puli wirusów umysłu wyrafinowane „sprawdzam”. Dzięki temu aktualizowane przez Duncana memy mają szansę przetestować
swój wpływ na współczesnego odbiorcę, jedne przechodząc próbę pomyślnie (jak dekonstruowane i przepisywane na nowo przez bliskich nam bohaterów Welinu sumeryjskie i greckie mity), inne demaskując swoją zaraźliwą i trującą naturę (memy dyskryminacji i tworzenia kozłów ofiarnych w imię utrzymania integralności wizerunku
22

Strukturę rytuałów przejścia opisaną przez Arnolda van Gennepa przedstawia przejrzyście Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury.
Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 105.
23
O addytywnej budowie eposu i starożytnych pieśni przekazywanej drogą ustną, drogą mnemonicznego przekazu por. W. J. Ong, Oralność
i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola, Lublin 1992.
24
Na ten aspekt enumeracji zwraca uwagę Marek Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998, s. 39.
25
H. Duncan, Welin, dz. cyt., s. 447, [podkreślenia moje – M.M.].
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własnej grupy jako „tej lepszej”, wybranej przez Boga etc.). A my jako odbiorcy dzięki tej metamemowej szczepionce mamy szansę uodpornić się na subtelny czar memów, jak i świadomie ulec urokowi tych z nich, które w istotny sposób wzbogacają
naszą własną pulę memową.

„MASZYNA MEMOWA” W NOWEJ ODSŁONIE, CZYLI KSIĘGA WSZYSTKICH
GODZIN HALA DUNCANA – Streszczenie
Artykuł zabiera nas w podróż do fascynującego świata dylogii szkockiego pisarza, w którym
memetyka jest nie tylko przedmiotem wnikliwego opisu o znacznych literackich walorach, ale staje
się także swoistą techniką artystyczną, sposobem konstruowania i funkcjonowania powieści. Dwuksiąg przedstawia jeden z pierwszych literackich obrazów memów jako takich. W obrazie tzw. bitmitów, nanourządzeń przenoszących znaczenia, obrazuje te cechy memów, które zostały uznane za
dystynktywne w literaturze przedmiotu (m.in. wirusowy charakter, przystosowanie do zmieniającego się środowiska, specyficzną budowę, zakładającą włączanie w swój obręb cech archetypowych w
ciągle nowym kontekście, a nawet sprawdzany ciągle „potencjał bojowy” wirusów umysłu wraz z
elementem celowego ich „hodowania”).
NEW „MEME MACHINE” OR HAL DUNCAN`S THE BOOK OF ALL HOURS – Summary
The article leads us to interesting world of this book, in which memetics is not only the
subject of description of great literacy value, but also becomes a specific artistic technique, and the
way in which the novel works and exists. The Book of All Hours gives us one of the first literary
pictures of memes. The bitmites, nanodevices used to spread ideas and meanings, become a portrait of distinctive memes’ values (such as their viral character, an idea of breeding them for purpose, specific morphology connected with their continuously tested fitness to the environment and
“fighting strength”).
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THE LAST SUPPER WŁAŚCIWIE. OSTATNIA WIECZERZA
W STU ODSŁONACH. PRÓBA ANALIZY MEMETYCZNEJ
W stronę prototypu

Memy1 budujące tkankę wierzeń religijnych odznaczają się niezwykłą żywotnością,
przez co rozumie się zarówno aktywne zwiększanie populacji, długowieczność, jak i związaną z „przystosowaniem do warunków życia” podatność na modyfikacje oraz aneksję
coraz to nowych obszarów. Pozyskawszy nowy, rozległy i niezwykle przyjazny prokreacji
obszar – planetę Internet, zaludniają ją z wielką energią. Mają wiele żywotów i inkarnują
się w różne formy. W artykule tym chciałabym zaprezentować pewną niezwykłą „kolonię”: internetowe memy związane z obrazem znanym jako Ostatnia Wieczerza Leonarda
da Vinci. Podejmę próbę wskazania na te elementy jego morfologii, które miały wpływ
na fakt, iż kolonia ta jest wciąż niezwykle płodna i świetnie prosperuje.
Zanim przejdę do analizy konkretnego zjawiska pragnę podkreślić, iż dotyczy ono
uczty – sytuacji tyleż naturalnej, bo związanej z fizjologicznym imperatywem jakim jest
jedzenie, co obrosłej w uwarunkowania kulturowe. Jak zauważył ongiś C. Levi-Strauss,
nie ma społeczeństwa bez kuchni2, ale sposób, w jaki traktują ją ludzie w różnych kulturach jest odmienny. „Ceremonialne jedzenie świętych pokarmów (zwierzęta totemiczne,
ludzie, zwierzęta i pokarmy symbolizujące pewne boskie lub szczególnie cenne w danej
kulturze, heroiczne cechy) – pisze na przykład Kamila Termińska, odnosząc się do tradycji hebrajskich – zyskiwało łaskę bogów wszystkich kontynentów. Biblia zawiera wiele
opisów składania ofiar ze zwierząt i innych pokarmów, gdzie rytualne przepisy regulują
rodzaje i ilość pożywienia przysługujące (zazwyczaj) kapłanowi i ofiarodawcy”3. Spadkobierczynią w pierwszym pokoleniu owych starotestamentowych uczt jest chrześcijańska
Eucharystia, będąca wspomnieniem – pamiątką Ostatniej Wieczerzy zwanej także Wieczerzą Pańską.
Można usłyszeć głosy, iż język polskich tłumaczeń Biblii (zwłaszcza Nowego Testamentu) jest zbyt archaiczny, hermetyczny dla tzw. „zwykłego odbiorcy”. Że nie dociera zwłaszcza do młodych ludzi. Z drugiej strony wiadomo jednak, że próby przekształcenia poszczególnych fragmentów Ewangelii budzą raczej mieszane uczucia4. W naszym
kręgu kulturowym uwznioślająca archaizacja, obok paradoksalności, alegoryczności i wie1
O definicji memu i memetyce zob.: Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Aplikacje, red. D. Wężowicz – Ziółkowska, Katowice, 2009.
2
Zob. C. Levi-Strauss, Trójkat kulinarny. Przeł. S. Cichowicz, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 71 - 80.
3
K. Termińska, Biologia i świętość w jednym rdzeniu. Studium z hebrajszczyzny biblijnej. W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze, red.
S. Borawski, M. Hawrysz, Zielona Góra 2011, s. 210.
4
Najbardziej spektakularnym przykładem jest chyba Dobra Czytanka wg św. ziom’a Janka, Warszawa 2006, której autorzy: A. Rafał,
B. Sieradz i B. Lasota dokonali budzącego wiele emocji pseudoprzekladu Ewangelii św. Jana na slangowy język subkultury hip-hopowej.
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loznaczności jest jednym z najbardziej znaczących wyznaczników języka religijnego. Ta
właśnie oderwana od powszechnego uzusu retoryka sprawia, iż poszczególne zwroty niezwykle mocno zapadają w pamięć, że wręcz zajmują w niej miejsce absolutnie trwałe
i stabilne, nie do naruszenia. Dowodem jest właśnie polskie słowo „wieczerza”. To nie
jest zwykła kolacja. To nie jest zwykły posiłek. To wieczerza. Mem umocowany jest
w warstwie znaczeniowej dwojako: jako Wieczerza Ostatnia vel Pańska i jako wieczerza
wigilijna – równie podniosła i jak ta Ostatnia, także symboliczna – swego rodzaju ideał
rodzinnego, pełnego miłości spotkania, realizacji idei agape. W zasadzie takie scalenie
znaczeń nie powinno budzić zdziwienia, ponieważ:
Wczesnochrześcijański obrzęd,, znany jako „Wieczerza Pańska” /…/ wywodzi się z ostatniego posiłku Jezusa z
uczniami. Nawet jeśli opisywanie przez Ewangelie synoptyczne „ostatniej wieczerzy” jako uczty paschalnej (w Ewangelii Jana Jezus spożył ostatni posiłek przed świętem Paschy) jest właściwe, posiłek ten należy rozumieć w kontekście „wspólnoty stołu”, będącej charakterystyczną cechą posługi Jezusa.5

Ewangelie i pisma Pawła różnią się zarówno w opisie zachowań, jak i słów, jakie zostały
powiedziane podczas tego posiłku. Bezpośrednio wyrażony nakaz replikacji: „To czyńcie
na moją pamiątkę”, pojawia się jedynie w dwu miejscach: Ewangelii Łukasza i dwukrotnie w Pierwszym Liście do Koryntian6.
Nie zapominajmy też, że chrześcijańska Księga cytuje słowa Jezusa prymarnie
zniekształcone – w tłumaczeniu. Jezus bezsprzecznie wypowiadał się w języku semickim;
aramejskim lub nawet hebrajskim, na pewno nie po grecku.
Przemienienie chleba w ludzkie ciało i wina w ludzką krew, owa tajemnicza transsubstancjacja, dotycząc fizycznego ich spożywania, budzi szczególne uczucia i skojarzenia, również z kanibalizmem, które opisał już Jung, analizując ów ofiarniczy wymiar Eucharystii7. Dla Żydów (a także np. współczesnych Świadków Jehowy) picie krwi ma jeszcze bardziej szokujący wymiar, krew bowiem symbolizuje życie, a w Biblii powiedziane
jest wyraźnie: „Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony spośród swego ludu.” [Kpł 2,27]. Ewangelia Jana, przytaczając nauki Jezusa skierowane do Jego
uczniów w synagodze w Kafarnaum, a powiadająca:
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił
- nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».[J 6,58],

przywołuje jednocześnie opinię o trudnościach interpretacyjnych oraz zgorszeniu,
które słowa te budziły [J 6,61]. Nie ma w niej jednak odesłania do wspólnej uczty –
Wieczerzy.
A jednak Kościół już w samych początkach chrześcijaństwa ustanowił misterium
mszy św. i eucharystii. Po dziś dzień każda msza jest ucztą ofiarną, a jej centralne miejsce
5

Encyklopedia Biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999, Prymasowska Seria Biblijna, red. nauk. serii ks. W. Chrostowski, s. 1332.
„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to
czyńcie na moją pamiątkę!” [Łk 22,19] ;” /…/ i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją
pamiątkę!” [1Kor 11:24]; „ Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!” (1Kor 11:25] (te i inne cytaty za Biblią Tysiąclecia)
7
C. G. Jung, S ymbol przemiany w mszy. Przeł. R. Reszke. Warszawa, 1992.
6
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zajmuje obrzęd mający naśladować to, co uczynił Jezus i ludzie, przytaczający Jego domniemane słowa.
Także dzisiaj czynność jedzenia zawiera ważne elementy identyfikacji religijnej,
jak choćby tabu pokarmowe, wyznaczane odgórnie dni postu, wprowadzanie podziału na
post jakościowy, oraz ilościowy, szczegółowe przepisy dotyczące udzielania dyspensy itd.
Wiele emocji wśród wierzących wzbudził na przykład odczytany w polskich kościołach
w 2003 roku List Episkopatu Polski dotyczący przykazań kościelnych, enuncjujący brak
obowiązku postu podczas Wieczerzy Wigilijnej. Co więcej, przedstawiciele najwyższych
władz kościelnych wypowiadają się w mediach na temat wagi wspólnego posilania się, czy
to podczas uczt związanych z sakramentami wyznaczającymi kolejne życiowe limina
(chrzest, pierwsza komunia, ślub, spotkania po pogrzebie), czy zajmując się innymi aspektami współczesnej obyczajowości. Przykładem może być wypowiedź przytaczana przez
Agencję PAP na początku listopada 2010:
Watykan mówi „nie dla fast foodu”. Wedle tej powielanej przez największe polskie (ale i światowe) portale
informacji, „Watykan powiedział stanowcze „nie” dla fast foodu. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał nominat Gianfranco Ravasi dostrzegł nowe zagrożenie cywilizacyjne: «fast food staje się zaprzeczeniem dialogu poprzez jedzenie». Przewodniczący Papieskiej Rady oświadczył, że jej najbliższa sesja plenarna będzie poświęcona «komunikowaniu się za pośrednictwem jedzenia», a przedmiotem wnikliwych «studiów» będzie kolacja doby renesansu. Omówione zostaną jej poszczególne składniki i ich znaczenie estetyczne oraz rola w porozumieniu między ludźmi. Mowa będzie również – ogłosił kardynał nominat Ravasi – o znaczeniu posiłków weselnych i innych, takich jak przyjęcia po pogrzebach.8

Spożywanie z kimś posiłku to sytuacja niezwykle znacząca pod względem społecznym i silnie nacechowana emocjonalnie. Dotyczy wszak spraw związanych bezpośrednio
z przetrwaniem9. To także moment, w którym najpełniej objawia się hierarchia panująca
wewnątrz grupy10. Obrosła ona w rozmaite kulturowe strategie postępowania, obecne
pod każdą szerokością geograficzną. Została zrytualizowana nie tylko zresztą dla ludzi,
gdyż w tym wypadku słowa „rytuał” należy użyć w znaczeniu szerszym, odnosząc się do
sfery zachowania się zwierząt i traktując człowieka jak jeden z gatunków żyjących na planecie Ziemia11. Silnie zrytualizowane są sposoby użycia sztućców (przypomnijmy drobiazgowe zalecenia, sposób podawania misy). Szczególne traktowane jest mięso i ceremonialny obowiązek dzielenia go. Sytuacja, kiedy spożywamy posiłek, jest krańcowo ambiwalentna i potencjalnie niebezpieczna. Tracimy wtedy czujność, co może być wykorzystane przeciw nam – a w czego niezliczone przykłady obfituje literatura. Jedzenie może być
zatrute – spróbowanie potrawy może stać się więc wyrazem najwyższego zaufania. Wspólne
ucztowanie rodzi niezwykle silne więzi.
8

http://swiat.newsweek.pl/watykan-idzie-na-wojne-z-fast-foodami,67423,1,1.html Data dostępu: 08.10.12
Por. R. Brodie, Wirus umysłu. Przeł. P. Turski, Warszawa 1997. Z kolei R. Wrangham z swojej książce Walka o ogień. Jak gotowanie
stworzyło człowieka. Przeł. A. E. Eichler, M. Kawalec, Stare Groszki 2009, prezentuje koncepcję Homo–Kucharza, który odkrywając możliwości, jakie daje termiczne przetworzenie żywności, rozkwita tak pod względem fizycznym (chodzi głównie o rozwój mózgu), jak i społecznym, rozpoczynając swój pochód ku „cywilizacji”.
10
„Pouczająca jest obserwacja jedzących jako takich, niezależnie od tego, jak wysoką lub niska maja rangę. Rzuca się tu w oczy pewien
wzajemny szacunek wspólnie ucztujących. Wyraża się on już choćby w tym, że dzielą się jedzeniem. Potrawa znajdująca się przed nimi we
wspólnej misie, należy do wszystkich. Każdy przyswaja sobie jej część; każdy widzi, ze i inni jej nabrali. Wszyscy staraja się być sprawiedliwi i
nikogo nie wyróżniać. Najsilniejszy związek powstaje miedzy jedzącymi wtedy, gdy zjadają jedno zwierzę, jedno ciało, które za życia znali
również jako jedność, albo gdy spożywają jeden bochen chleba. Ale pewna odświętność ich postawy nie tłumaczy się tylko tym; ich szacunek
oznacza również, że się wzajemnie nie zjedzą”. E. Canetti, Masa i władza. Przeł. E. Borg, A. Przybyłowska, Warszawa 1996, s. 252. Podkreślenia autora.
11
Por. W. Burkert, Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych. Przeł. L. Trzcionkowski, Kraków 2006.
9
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Miejsca przy stole wyznaczają status danej osoby. Uprzywilejowany jest szczyt stołu oraz prawica (także w języku waloryzowana pozytywnie, być może to konsekwencja
najczęstszej budowy mózgów, decydujących o praworęczności większości ludzi?). Porządek usadzenia uczestników wokół stołu oddaje panującą wśród nich hierarchę. Władza
w grupie (nie tylko ludzkiej) najsilniej ujawnia się właśnie w sytuacjach spożywania posiłków, chociaż dotyczy nie tylko jedzenia. Wiemy, że istnieją szczegółowe zalecenia dotyczące porządku zajmowanych pozycji przy stole, nad jakimi muszą głowić się osoby przygotowujące wizytę przedstawicieli wysoko postawionych osób, np. w czasie kolacji u prezydenta Stanów Zjednoczonych, u królowej angielskiej, przy politycznym Okrągłym Stole. Układ zajmowanych miejsc jest potem szeroko komentowany. To jednak nie tylko
problem związany z protokołem dyplomatycznym, wystarczy wyobrazić sobie większe
spotkanie rodzinne, zwłaszcza wesele. Obecne niekiedy wizytówki przy konkretnych stanowiskach są propozycją rozwiązania istnej łamigłówki z wieloma zmiennymi, jak na przykład pokrewieństwo rodzinne, wiek, prestiż osób, ich miejsce w rodzinie, czasem pozycja
materialna, na co nakłada się jeszcze sieć osobistych sympatii i animozji zarówno osób
układających plan, jak i pozostałych.
Samo usytuowanie stołu lub układ kilku stołów jest znaczący. Znany etolog, autor Nagiej małpy Desmond Morriss zauważa, iż ludzie w restauracjach preferują stoliki
pod ścianą, lub w symbolicznych choćby „boksach”. Miejsca zupełnie nie odsłonięte
zajmowane są zazwyczaj w ostatniej kolejności12. Mimo tysięcy lat cywilizacji pozostaliśmy bowiem, jak mówi współczesna, dynamicznie rozwijająca się psychologia ewolucyjna, spadkobiercami stworzeń, które obawiały się nieoczekiwanego ataku i odebrania
pożywienia. Stąd, konkluduje Morris, czujemy się bardziej bezpiecznie, komfortowo,
we wnętrzach, które oferują choćby symboliczne przepierzenia, np. z trzciny czy roślin,
ew. wysokie oparcia kanap.
Po tym nieco długim wstępie, ustalającym głęboką strukturę wieczerzowania, proponuję przejść do konkretnej wizualizacji, która stanowi centrum moich memetycznych
rozważań. Jest nim obraz Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza. Dlaczego właśnie ona?
Kiedy w wyszukiwarkę Google wpiszemy słowo „ostatnia”, to czwartym w kolei wynikiem13 będzie ten, odnoszący się do Leonarda, mistrza florenckiego renesansu. Zdumiona ogromną ilością memów internetowych, generowanych przez to stare zobrazowanie
(o czym za chwilę), postanowiłam podjąć próbę zrozumienia mechanizmu, kryjącego
się w nakazie replikacji tego właśnie przedstawienia ikonicznego
Stałe replikacji

Jeśli spojrzymy na obraz znany powszechnie jako Ostatnia Wieczerza (L’ultima Cena)
autorstwa Leonarda da Vinci, ujrzymy dokładne zaprzeczenie wyszczególnionych powyżej proksemicznych regulacji, charakteryzujących zarówno codzienne, jak i rytualne ludzkie ucztowanie. Ukazuje on sytuację dziwną, wydaje się, że mało komfortową, i nienaturalną, która – co trzeba podkreślić – tym silniej, zapewne, przykuwa uwagę odbiorcy. Na
pierwszym planie obrazu da Vinci widzimy stół, za którym rozciąga się wieczernik – dość
ponura, pusta sala, na końcu której znajdują się wysokie okna. Ucztujące postaci usytuowane są tylko po jednej stronie stołu, co – ze względu na możliwości zaprezentowania
postaci, których nikt i nic nie zasłania – jest układem wygodnym tylko dla malarza, fotografa czy reżysera teatralnego, ale na pewno nie dla typowego rozmieszczenia biesiadników, realizowanego standardowo podczas posiłku. Zaproponowany przez malarza układ
12
13

Zob.: D. Morris, Peoplewatching. London 2002.
Stan z dnia 17.10.2012.
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jest bardzo nienaturalny, sztuczny i w pewnym sensie przeczący przedstawionej wyżej
zasadzie jednoczącej uczty. Spontanicznie, albo nawet zgodnie z etykietą, nikt by tak przy
stole nie usiadł, ani został posadzony, bo układ taki wymusza pozycję wysoce nieekonomiczną i nie sprzyjającą interakcji komunikacyjnej między biesiadnikami. Oczywiście,
zdajemy sobie sprawę, iż jesteśmy świadkami przyjęcia pewnej konwencji, dzięki której
stół wygląda raczej na rodzaj ołtarza. Jest to jednak skojarzenie anachroniczne, bo przecież aż do Soboru Watykańskiego II (regulująca to Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Cocilium pochodzi z roku 1965) mszę odprawiano tyłem do zgromadzonych.
Mem ołtarza wydaje się jednak być na tyle silny, iż – dziś – dominuje, co widać w przedstawionych niżej internetowych memach „Ostatniej Wieczerzy”. Na mistrza Leonarda
taki stereotyp stołu – ołtarza nie mógł mieć jednak wpływu, ponieważ w jego czasach
regulacje Soboru Watykańskiego II były dopiero odległą przyszłością. Z drugiej jednak
strony analogiczne przeniesienie, nałożenie wyobrażeń na realia miało miejsce i w czasach malowania obrazu; przecież Jezus i apostołowie SIEDZĄ ZA STOŁEM. Augustyn
Jankowski OSB z Tyńca pisze:
U Żydów rozpowszechnił się już wówczas grecko – rzymski zwyczaj spożywania uczt uroczystych w postawie
półleżącej, na lewym łokciu, podczas, gdy prawą ręką biesiadnicy sięgali po potrawy i napoje ustawione na tych
niskich stołach.14

Jak wiadomo z Ewangelii wg św. Marka, Jezus dość jasno sam wyznaczył miejsce i wieczernik ostatniej wieczerzy u zagadkowego gospodarza: „na górze salę dużą, usłaną i gotową” (Mk 14.15). Miałaby to być ta zachowana przez wszystkich synoptyków aluzja do
zaopatrzenia w dywany lub niskie sofy, na których spoczywano dookoła niskiego stołu.
Tak więc sposób prezentacji tego szczególnego posiłku ukazanego na obrazie da Vinci
już w jego czasach przeczył prawdzie historycznej. Trudno jednak wyobrazić sobie, nowotestamentową Ostatnią Wieczerzę, odprawianą w sposób zgodny z odległymi zwyczajami
Hebrajczyków, zapożyczonymi od Rzymian! W europejskiej tradycji leżenie przy stole to
dowód złego wychowania i rozleniwienia; leżą sybaryci, ale przecież nie apostołowie, którzy czujnie wyprostowani, siedzą, wypatrując znaków nauczyciela, gotowi w każdej chwili
zerwać się i ruszyć do powierzonych im zadań.
Dla badacza replikacji memów zasadniczym w tym momencie staje się pytanie o
oryginał Ostatniej Wieczerzy, czyli kwestia: co właściwie jest kopiowane? Idea ostatniej
wieczerzy w ujęciu Ewangelii, czy koncept da Vinci, który uległ wpływom epoki i kontekstu kulturowego? Ujawnia się tu dylemat badacza, który nie dość, że porusza się na niepewnym gruncie memetyki, to staje wobec problemów, których, przystępując do analizy
wydawałoby się nie sprawiających aż tylu kłopotów memów internetowych, z pewnością
się nie spodziewał.
Nieoczekiwane trudności analizy memetycznej

Jak przytaczane w Ewangeliach słowa Jezusa są jedynie zinterpretowanym tłumaczeniem, a nie semickim oryginałem, który nie został zachowany, tak i Ostatnia Wieczerza
mistrza Leonarda jest wariantem, kopią oryginalnej idei, częściowo wizualizowanej przez
Pismo, częściowo zaś dopowiadanej przez badania historyczno-archeologiczne i tradycyjne wyobrażenia. Z drugiej jednak strony mamy konkretny obraz (a ściślej mówiąc,
fresk), który sam w sobie stanowi silnie zakotwiczony w kulturze (zarówno tej „wysokiej”,
14
A. Jankowski, Eucharystia Nową Paschą, w: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej. Tom 3: Msza Święta.
Red. W. Świerzawski. Kraków 1992, s. 13.
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jak i popularnej) mempleks. Z pewnością dużą rolę odgrywają tu burzliwe losy samego
obrazu, same w sobie mogące stanowić kanwę fascynującego filmu i być może tłumaczące, dlaczego skromne przedstawienie biesiady, umieszczone w niepozornym miejscu, stało się jednym z najbardziej znanych dzieł włoskiego artysty.
Zamówił go książę z Mediolanu, Lodovico Sforza il Moro, przeznaczywszy nań
skromne miejsce na ścianie refektarza (pomieszczenia, w którym je się posiłki – co nie
bez znaczenia) klasztoru przy kościele Santa Maria Della Grazie w Mediolanie. Da Vinci malował go w latach 1494 – 1498 i według przekazów już po kilku latach fresk zaczął
znikać, co próbuje się tłumaczyć problemami z nieodpowiednio przygotowaną ścianą z
jednej strony, a eksperymentowaniem z farbami olejnymi z drugiej. Malowidło przeszło
ogromną ilość konserwacji, nie zawsze fortunnych. Wymagało ciągłej opieki – nie dawało
więc o sobie zapomnieć, mówiąc metaforycznie i – memetycznie. Obraz „przeżył” wykucie pod nim drzwi. Dla wojsk napoleońskich miał ponoć stanowić rodzaj tarczy strzelniczej, a w XX wieku przetrwał nawet atak bombowy. Można więc przyjąć, iż pomimo nietrwałej materii, okazał się trwały. Obecnie istnieje w miliardach replik, zazwyczaj w formie kolorystycznie mocno podretuszowanej, zdobiąc nie tylko sale klasztorne, ale
i t-shirty, długopisy, pudełka miętówek. Część jego kopii jest zmutowana, stając się
wzorem dla istniejących w wielu kościołach obrazów.
Oprócz licznych replikacji ikonicznych Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci posiada także silną pozycję jako przedmiot legend o charakterze, można powiedzieć, sensacyjnym, występując jako „nośnik tajemnicy”, przestrzeń ukrytych kodów i miejsce, w
którym sam mistrz zawarł tajemne przesłanie. Na przykład w Wikipedii (celowo podaję
to źródło) możemy przeczytać o tajemniczej ręce z nożem, która widoczna jest tuż za
trzecim apostołem w grupie uczniów siedzących po prawej stronie Jezusa. Wiki podaje, iż
wskutek złego stanu technicznego obrazu sądzono, iż jest to ręka „nadmiarowa”, nie należąca do nikogo, co musiało bulwersować i prowokować teorie spiskowe. Po kolejnej
restauracji stwierdzono, iż należy ona jednak do św. Piotra, co interpretowano jako odwołanie do późniejszych wydarzeń w Getsemani bądź zapowiedź męczeństwa i śmierci
św. Bartłomieja, w którego wycelowane jest ostrze. Inne przytaczane w popularnych serwisach kontrowersje to podobieństwo Jezusa do Tomasza, którego imię Didymo po grecku znaczy bliźniak. W pewnej odmianie nestorianizmu wyznawcy wierzą, że Jezus miał
brata, bliźniaka – Tomasza Apostoła, który skupiał w sobie cechy cielesne, odwrotnie niż
Jezus, który był czystą duchowością. Legendy wspominają, iż da Vinci namalował Judasza jako ostatniego. Ponaglany przez przeora klasztoru miał ponoć zagrozić, iż to jego
twarz będzie nosił Judasz, jeśli nadal będzie na mistrza naciskać15.
To tylko niektóre historie narosłe wokół obrazu, który po dziś dzień nie przestaje
inspirować twórców, poszukujących w nim ukrytego „drugiego dna”, przy zastosowaniu
coraz nowszych metod „badawczych”. Komputerowa analiza obrazu ma ponoć ukazywać
zakodowany zapis krótkiego requiem (Giovanni Maria Pala, 2003), zaś nałożenie lustrzanego odbicia obrazu ujawniałoby „sensacyjne” pojawienie się zagadkowych postaci,
m.in. niemowlęcia, kobiety, samego Leonarda i nieznanego templariusza. Pojawić się
miałby także nieobecny na obrazie kielich (Slavia Pesci, 200716). Obraz inspirował i inspiruje wielu artystów, by wspomnieć o instalacji Petera Greenewaya w Melbourne, z 2009
roku. Gdyby dało się zwizualizować rozrost radiacji omawianego memu, z pewnością
15
Zob. E. L . Bucholz, Leonardo da Vinci. Życie i twórczość. Olsztyn 2005; M. J. Gelb, Leonardo da Vinci odkodowany. Przeł. J. Moderski,
Poznań 2005.
16
Efekty komputerowej symulacji nałożenia na siebie lustrzanego odbicia obrazu można obejrzeć tu: www.leonardodavinci.tv Dostęp 17.10.2012.
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ogromny ruch można byłoby zaobserwować po publikacji książki Dana Browna Kod Leonarda (2005 rok). Ta, wykorzystująca quasi naukowe informacje powieść uruchomiła
istną lawinę publikacji, bądź to w rodzaju dziennikarskiego śledztwa, bądź rozemocjonowanych polemik podejmowanych przez osoby prywatne, ale i oficjalne gremia kościelne17, bądź wreszcie (jako zapewne osobny już konar) – parodii18.
W przypadku analizy memów, a zwłaszcza memów internetowych, badacz staje
wobec wielu, czasem dość nieoczekiwanych, problemów. Jednym z nich jest forma zaprezentowania Czytelnikom materiału, który chce się poddać analizie. W przypadku mempleksu Ostatniej Wieczerzy, o którym mowa w tym artykule, problem jest dwojaki. Po
pierwsze: polskie prawo autorskie, na dzień dzisiejszy szalenie niejednoznaczne, uniemożliwia swobodne przedrukowywanie ilustracji. Po drugie, ich ilość jest tak duża, że
koniecznością jest ograniczenie się do jakiegoś ustalonego wcześniej zbioru, co rodzi pytania o kryteria wyboru.
Obrazów bezpośrednio nawiązujących do Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci, jak powiedziano, w Sieci nie brakuje. Wyszukiwarka Google (najlepiej w opcji grafika) chętnie zaprowadzi nas do wielu z nich, można również skorzystać z gotowych
zbiorów (kolekcjonowanie memów inernetowych to zjawisko nowe i warto je objąć refleksją naukową)19.
Mimo iż nie brakuje memów Ostatniej Wieczerzy replikowanych na koszulkach,
puszkach z cukierkami, czy napełnionych wodą długopisach i innych gadżetach, pragnę
skupić się na tych, które krążą w internecie. Stanowią one grupę bardzo zróżnicowaną,
której wewnętrzną niespójność podkreślają możliwe do wskazania podziały. I tak, w znacznej mierze mamy do czynienia z memami anonimowymi, z drugiej jednak strony część z
nich ma autorów. Dotyczy to zwłaszcza memów będących projektami artystycznymi. Oczywiście, one także krążą potem w Sieci, pozbawione już nazwiska twórcy, jednak wnikliwy
badacz jest w stanie dotrzeć do tych danych. Memy mające swoich twórców zazwyczaj są
wykonane w profesjonalny sposób.
Możliwe jest zastosowanie i innych kryteriów. Omawiane memy dzielą się - ze względu na jakość wykonania – na amatorskie i profesjonalne Także ze względu na aranżację:
staranne i mniej staranne; tu ogromna grupa memów, których wykonanie polega tylko na
„przeklejeniu” samych głów apostołów i Jezusa. Dla badacza memów to niezwykle ważny
zbiór, ukazuje bowiem najszerszą grupę replikacji, do zrobienia których nie potrzeba wielkich umiejętności technicznych. Można zareagować bardzo szybko, wklejając „bohaterom” Leonarda na przykład głowy (a czasem i ogony, jak ma to miejsce w wypadku niebieskich mieszkańców planety, na której toczy się akcja Avatara).
Kolejne kryterium stanowią postaci biorące udział w replikacjach – memach Ostatniej Wieczerzy. Mamy tu taki konglomerat, że naprawdę chyba łatwiej byłoby napisać, kto
w wieczerniku nie gościł. A gościli między innymi: muzycy rockowi (okładka płyty zespołu Black Sabbath20), aktorzy (związani z Hollywood lub bohaterowie filmów Quentina
Tarantino, z nim samym w roli Jezusa), politycy. Najbogatszą grupę stanowią postaci z
17

W tym przez Radę Naukową Komisji Episkopatu Polski, reprezentowanej przez biskupa Stanisława Wielgusa.
T. Clements, Kod Stravinci. Przeł. A. Ubik, Warszawa 2005; D. Rekosz, Szyfr Jana Matejki. Zakrzewo 2007.
19
Poniżej zamieściłam kilka przykładów ze strony demotywatory.pl19, przykładów, które w ogólny sposób ilustrują zjawisko, o którym
piszę. Uważnego Czytelnika uprzejmie jednak proszę w tym miejscu o udanie się w jeszcze jedno miejsce. Chodzi o blog poświęcony kulturze
popularnej, w którym znajduje się kolekcja Suddenly Last Supper: ponad stu interesujących mnie memów: http://culturepopped.blogspot.com/
2007/04/suddenly-last-supper.html[0]. [0]
20
Album ten (właściwie zapis koncertu) pochodzi z 1999 roku i zatytułowany jest po prostu The Last Supper. Sześciu muzyków symetrycznie
otacza postać Jezusa zapożyczoną z oryginału Da Vinci (długowłosy Osborne zajmuje miejsce Jana).
18
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pop kultury: bohaterowie rozmaitych kreskówek z Myszką Mickey na czele, Muppety,
bohaterowie Ulicy Sezamkowej, gier komputerowych (w roli Jezusa słynny Mario, posilający się elementami składowymi komputera), figurki z klocków lego, bohaterowie z Supermana, z Batmana, Gwiezdnych wojen itd.
Podobnie bardzo ciekawa, wręcz zaskakująca jest grupa memów, jaką stanowią
skomponowane na podobieństwo obrazu mistrza Leonarda aranżacje aktorów grających
w jakimś filmie czy serialu. Na wspomnianym blogu mamy kilka przykładów takich właśnie memów, nawiązujących do seriali: Zagubieni (The Lost), Rodzina Soprano (zdjęcie
wykonała słynna Anna Leibowitz), M.A.S.H., Dr House (do czwartego sezonu). Również
w czwartym sezonie serialu Norther Exposure, znanego w Polsce pod tytułem Przystanek
Alaska pojawia się motyw Ostatniej Wieczerzy, obecnej we śnie jednego z bohaterów, Chrisa
Stevensa. Warto przypomnieć, że w kinematografii już wcześniej podobny zabieg zastosował Bunuel w Viridianie, szokując wówczas odbiorców obrazem ucztujących żebraków.
Ciekawym, bo interaktywnym obrazem jest mem związany z serialem s-f Battlestar Galactica (znowu sezon czwarty). Zaskakujące, że w centrum, czyli w miejscu Jezusa mamy
jedną z bohaterek, atrakcyjną kobietę w czerwonej sukni21, samą w sobie będącą występującym w piosenkach, filmach czy teledyskach memem.
Ciekawym, powtarzającym się zabiegiem jest obsadzenie w rolach Jezusa i apostołów… produktów spożywczych. Mamy bardzo wiele wariacji na ten temat: ciasteczka,
krakersy, warzywa, owoce, składniki Martini (Jezus to oliwka), czy wreszcie bogaty podzbiór memów nawiązujących do fast foodu, najczęściej do McDonald’s. Szczególnie wstrząsający jest mem Last Supper Supersized wykorzystany w filmie Morgana Spurlocka Super
Size Me, na którym w centralnym miejscu stoi otyły klown (Ronald McDonald – znak
rozpoznawczy sieci McDonald’s), zaś szczupły Jezus smutno patrzy stojąc z boku. Inny
przykład – „Jezusem” jest Burger King. „Fast foodowe” posiłki to zatem OSTATNIA
wieczerza: fast food jednoznacznie przedstawiany jest jako niezdrowy.
Ten sposób zaprezentowania Jezusa jako wyobcowanego wśród ogólnej zabawy
powtarza się w analizowanym zbiorze kilkukrotnie. Wydaje się on smutny, zmęczony na
tle balonów, zabawy, w otoczeniu postaci popkultury.
Wieczerza ostatnia to obecna w tradycji Kościoła wigilia, czuwanie, straż. Po zachodzie słońca, zwyczajem semickim, czas należy już do tego dnia następnego22. To opisywana przez van Gennepa sytuacja liminalna, czas „pomiędzy”, nasączony świadomością,
iż coś się bezpowrotnie zmienia, mija, bo oczekiwany poranek przyniesie nowy porządek.
Motyw oczekiwania na poranek też jest swoistym memem, występującym w Biblii wielokrotnie. Tworzącym memy Internautom nie jest on obcy, chociaż przyjmuje często zdumiewające, z punktu widzenia historyka kultury, wcielenia. Oczekiwanie na następny
poranek to przecież… ostatnia kolacja na koloniach, „zielona” noc, wieczór panieński/
kawalerski, niosące świadomość nieuchronnej zmiany. Niektóre memy podkreślają ten
właśnie aspekt, obsadzając w rolach apostołów dinozaury, członków gangów, czy szczury
– w przypadku tych ostatnich wstrząsająca reklama środka do zwalczania gryzoni podkreśla liminalny, prawdziwie ostateczny charakter posiłku. Do szczególnie ciekawych należy
także plakat stworzony przez organizację zajmującą się ochroną zwierząt. W roli apostołów i Jezusa w tej mutacji obsadzone zostały psy. Wyjątkiem jest, trwający w swej ludzkiej
postaci Judasz, zaś w tle znajduje się napis informujący, że „jeden z was (ludzi) zdradza
nas 150 tysięcy razy w ciągu roku”. Należy jednak podejrzewać, że wiedza na temat tego,
21
22

http://www.ew.com/ew/article/1,,20169703,00.html Dostęp 15.11.12
przykładem msza święta niedzielna odprawiana w sobotę wieczorem.
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która z namalowanych przez Leonarda postaci jest Judaszem23, nie jest powszechna;
w innym przypadku bowiem należałaby się spodziewać, jak sądzę, większego udziału memów nawiązujących do postaci „zdrajcy”. W przedstawieniu Judasza Da Vinci wykorzystał chwyt bliski Hitchcockowskiemu suspensowi, „rozbrzmiewający” niczym ponura
muzyka kontrapunktująca sielankową wizualnie scenę. Zdrada odbędzie się później, nie
podczas wieczerzy, ale o tym, że nastąpi, wiemy doskonale. Wiemy też, co się niebawem
wydarzy. Dramaturgia jest silna, utrzymuje nas w napięciu, magnetyzuje. Nadto, to zdrada nie tylko pojedynczej osoby. Jezus jest przywódcą grupy!
Lojalność wobec stada jest w nas, według badaczy ewolucyjnych (np. D. Bussa,
M. Shermera), zakorzeniona szczególnie mocno24. Utrata silnego przywódcy zawsze,
w finale, prowadzi do rozpierzchnięcia się grupy i zguby niektórych, tworzących ją osobników. W wypadku śmierci Jezusa niebawem doprowadzi do rozpierzchnięcia się silnej
dotąd wspólnoty apostołów, choć – w konsekwencji – także do rozprzestrzenienia się
chrześcijaństwa na cały świat! Na dodatek główny zainteresowany, przywódca grupy, poddaje się bez walki, nie pozwala się bronić, działa przeciw najsilniejszemu imperatywowi instynktowi przeżycia. Takie bierne pogodzenie się z losem, wystawienie się na śmierć,
również mocno przykuwa uwagę. Da Vinci ukazał to zresztą, wyodrębniając statycznego
Jezusa wśród dynamicznych, poruszonych postaci. Według tradycji artysta uchwycił moment, w którym Jezus oznajmia, iż jeden z apostołów go zdradzi.
Dość dużą grupę stanowią memy, których zadaniem jest szokować odbiorcę. Ostatnia Wieczerza jest przecież obrazem religijnym; mamy tu postaci Jezusa i apostołów oraz
sytuację stanowiącą pierwowzór Ofiary Eucharystycznej, mszy świętej. Umieszczanie
w tym kontekście osób nagich, czy o demonstracyjnie „odmiennych” orientacjach seksualnych może być odebrane jako świadome bluźnierstwo. Szczególnie mocno takie przesłanie niesie plakat reklamujący targi erotyczne Folsom Street Fair25, na którym widnieją
postaci ubrane w stroje sado-masochistyczne, oraz różne artefakty, gadżety, fetysze erotyczne. Innym przykładem bluźnierczego przetworzenia jest obraz, na którym apostołowie – zombie, dosłownie zjadają Jezusa. Pewien rodzaj bluźnierstwa pojawia się również,
kiedy święte i uświęcone postaci biesiadujące w wieczerniku zamieni się na przedstawicieli innych wyznań czy ideologii. W takich mutacjach na centralnym miejscu mamy więc,
na przykład, Latającego Potwora Spaghetti, któremu towarzyszą piraci (pełniący w pastafarianizmie ważną rolę). Nie brakuje też wariantów typowo satanistycznych.
Bardziej wyrafinowany z pewnością jest obraz, w którym wieczernik skupia przedstawicieli świata nauki (z różnych czasów), zaś w pamięci pozostaje wstrząsający obraz
Stephena Hawkinga z charakterystycznie przekrzywioną wskutek choroby głową w miejscu androgynicznego Jana.
Zajmującym zabiegiem wskazującym na przemiany współczesnego świata jest
również w badanym materiale umiejscowienie w replikacji obrazu gadżetów związanych ze światem mediów: telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 (I-Last Supper,
czy Apple Last Supper – Apostołowie ze słuchawkami na uszach są opleceni białymi
przewodami IPhonów).
Jednak najciekawszym chyba z antropologicznego punktu widzenia jest podział
omawianej tu grupy memów ze względu na wierność oryginałowi. To kryterium można
23

Judasz to czwarta postać z lewej strony.
Por. M. Schermer, rozdział 7, Wartość cnoty. W: tenże, Rynkowy umysł. Empatyczne małpy, konkurujący ludzie i inne opowieści ekonomii
ewolucyjnej. Przeł. A. E. Eichler, P. J. Szwajcer, Warszawa 2009, s. 193–228, oraz D. M. Buss, Część 5: Problemy życia w grupie. Rozdział 9:
Współpraca. W: tenże, Psychologia ewolucyjna. Gdańsk 2003, s. 281–305.
25
Więcej tu: http://jesusinlove.blogspot.com/2007/10/queering-last-supper.html
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rozpatrywać przynajmniej trojako. Po pierwsze ważna jest kwestia, czy gesty i pozy Jezusa
i apostołów zostały skopiowane wiernie, czy też twórca memu potraktował je w sposób
zakładający duży udział licentia poetica. Czy ilość osób zawsze się zgadza? Czy na stole
znajdują się dokładnie te same artefakty, które umieścił tam mistrz Leonardo?
Ten aspekt analizy uznałam za najciekawszy, gdyż jeśli brawurowo założymy, że
memy stanowią rodzaj replikatorów kopiujących się samodzielnie, a używających umysłów ludzi jako maszyn, to analiza dużej ilości memów stanowiących tematycznie zwartą
grupę może ukazać szlaki owego kopiowania się. To dla badacza moment najbardziej
fascynujący. Czy teza o samodzielnym kopiowaniu może w ogóle zostać potwierdzona?
Czy coś się w ten obraz „wkleja” niejako „samodzielnie”?
Oczywiście, są to kwestie niezwykle ulotne i trudne do jednoznacznej interpretacji. Na pewno jednak warto zwrócić uwagę na kilka mocno zastanawiających faktów. Mimo iż istnieją obrazy (pojedyncze, trzeba przyznać), na których nie zgadza się
liczba osób partycypujących w Ostatniej Wieczerzy, to ich gesty nie pozostawiają jednak wątpliwości, że mamy do czynienia z memem, który należy do opisywanej przeze
mnie „grupy Leonarda”. Dobrym przykładem jest tu poster z filmu Devil’s Rejects.
Gesty najczęściej są kopiowane, choć nie zawsze tak pedantycznie jak na zadziwiającym obrazie Zhanga Hongtu, przedstawiającym towarzysza Mao w otoczeniu partyjnych dygnitarzy. Warto zwrócić uwagę na często „wrzucane” do sieci zdjęcia zupełnie
prywatnych osób, które chętnie pozują, ustawiając się właśnie jak na obrazie da Vinci. Niezmiernie ciekawe byłoby, bardzo trudne jednak do przeprowadzenia, badanie
sprowadzające się do pytania uczestników takich perfomance’ów o motywację, motywy ich działania.. Zakładamy, że twórcy niezliczonych replikacji/wariantów Ostatniej
Wieczerzy na pewno dobrze się przy tym bawili, ale co skłoniło ich do wyboru tego, a nie
innego obrazu? Intuicja podpowiada, że odpowiedzi domniemanych respondentów
nie byłyby precyzyjne, że prawdopodobnie polegałyby na wtórnej racjonalizacji przedsięwzięcia, sterowanego przez „niecne memy”. Są to jednak tylko spekulacje ukazujące
ogromną potrzebę podjęcia podobnych badań.
Często internetowe mutacje wieczerzy są tak zbudowane, że nie wszystkie gesty są
kopiowane dokładnie. Zdecydowanie jednak przeważa szczególny gest Jezusa – rozłożone ręce, lekko oparte na stole. Uważny obserwator zauważy, że wnętrze jednej dłoni skierowane jest ku górze, drugiej w dół. W szerzących się memach Ostatniej Wieczerzy ten
szczegół często nie jest uchwycony; przeważa skierowanie obu dłoni ku górze, co odpowiada gestowi kapłana w czasie mszy świętej. Zdarza się nawet, jak w przypadku obrazu
The Very Last Supper Jima Thompsona, namalowanego na spodzie opakowania pizzy, że
„Jezus” (tu Ronald McDonald), trzyma dłonie złożone jak do modlitwy. Byłobyż to więc
pojawienie się elementu, który, znowu, kojarzy się raczej z postawą kapłana podczas rzymskokatolickiej Eucharystii26 niż z niby tu wzorcowym przedstawieniem, stworzonym przez
samego Leonarda?
W wielu replikacjach pojawia się też kielich. To ważny element Uczty Eucharystycznej, jednak w oryginale da Vinci w ogóle go nie ma, gdyż, jak wiadomo, malarz oparł
26
Złożone ręce pojawiły się w chrześcijańskiej liturgii dopiero w XIII wieku. Ten jakże mocno kojarzony dziś z chrześcijaństwem gest
nawiązuje do germańskiej symboliki prawnej: w rytuale feudalnym stanowił on gest wasala oddającego hołd suwerenowi – biorący lenno
wkładał złożone ręce w otwarte ręce dawcy, po złożeniu przysięgi wierności ten zamykał swoje obejmując złożone ręce lennika. Do obrzędu
tego nawiązuje ryt święceń kapłańskich, w którym na początku, po przemówieniu biskupa i udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na cztery
pytania związane ze zobowiązaniami wynikającymi z przyjęcia stanu duchownego, kandydaci podchodzą kolejno do biskupa, klękają przed
nim i wkładają złożone ręce w ręce biskupa. Ten pyta: czy przyrzekasz mnie i moim następcom cześć i posłuszeństwo? Po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi kandydaci otrzymują pocałunek pokoju.
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się na Ewangelii wg św. Jana, w której (jako jedynej zresztą) ten element nie występuje.
Pojawianie się kielicha świadczyłoby być może o sile powiązanych w mempleks Jezusa
i wieczerzy memów kielicha, który niejako „tylnymi drzwiami” wdziera się na ów wieczernikowy stół. Ma zresztą różne odsłony – kielich bywa puszką coca-coli, kuflem piwa w
ręce zrezygnowanego Homera Simpsona (drugą rękę trzyma w miseczce – najprawdopodobniej – z orzeszkami, scena ma bowiem miejsce w pubie), jest też pucharem zdobytym
przez drużynę Red Socksów.
Pojawia się również aureola, prawdziwa lub symboliczna – jak uchwycona w
locie czapka kucharska nad głową znanego brytyjskiego kucharza, Gordona Ramsaya, otoczonego przez uczestników prowadzonego przez niego konkursu kulinarnego (o nazwie nawiązującej zresztą do topografii zaświatów – Gordon Ramsay’s
Hell’s Kitchen).
Większość współczesnych memów internetowych ma naturę gejzerową – wybuchają, natychmiast się mnożą i równie szybko tracąc swą aktualność, przestają być zrozumiałym przekazem. Są jednak między nimi takie, które, że użyję tu botanicznej metafory,
wzrastają na czymś, co już wcześniej okazało się być stabilną pożywką. Są jak pędy odrastające od stabilnej, mocnej gałęzi. Gałęzi, która zapewnia im lepsze odżywianie, lepszy
dostęp do światła – jak obraz da Vinci, który ma już ugruntowaną (kolejna biologiczna
metafora) pozycję w kulturze nie tylko europejskiej. O ile część z memów może być spokojna o przetrwanie (Myszka Mickey jako Jezus sprzeda się na pewno dobrze jeszcze
przez długi czas), o tyle część, nawiązująca do wydarzeń aktualnych (jak premiera jakiegoś filmu czy afera dotycząca szczególnie nieudanej, samowolnej renowacji hiszpańskiego obrazu27) i niebawem przestanie być czytelna.
Memy czy mity?

W ewolucji memów nie ma stadialnych, utrwalonych, spetryfikowanych zmian.
Mamy raczej do czynienia z kolejnymi odsłonami, kolejnymi mutacjami, podstawianiem kolejnych treści w znane schematy percepcyjne. Obserwując wyliczone tu, liczne przetworzenia Ostatniej Wieczerzy warto zadać sobie pytanie – które elementy są
stałe, niezmienne, a które podlegają wymianie? Jak daleko musiałyby iść transpozycje, aby mem przestał być czytelny? Odpowiedź nie jest łatwa, ponieważ należy wziąć
pod uwagę kilka czynników. Oczywiście trzynaście osób siedzących po jednej stronie
długiego stołu to za mało, aby mówić o nawiązaniu do obrazu Leonarda da Vinci.
Chociaż liczba jest istotna, to mogą ją rekompensować charakterystyczne gesty postaci, układ rąk i ciała, oraz symetryczne ułożenie wokół zajmującego centralne miejsce, statycznego „Jezusa” (jak w przypadku The Last IPod Supper). Z drugiej strony
czasem gesty nie są kopiowane, ale decyduje liczba i tło, kontekst, podobieństwo.
Metaforą, jaką podsuwa w tym miejscu sama aktywność nosicieli memów, jest podest
z planszą, odwzorowującą kompozycję obrazu Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci,
z wyciętymi otworami w miejscach, w których w oryginale powinny znajdować się głowy uczestników Leonardowskiego przedstawienia. Planszą, za którą można stanąć
i zrobić sobie zdjęcie, wymieniając twarz Jana, Jezusa, Piotra, Pawła na twarz własną.
Czy istotą życia memów jest zatem „kradzież języka”, jak powiedziałby Roland Barthes? Użycie znaku jako znaczącego i wypełnianie go własną treścią, w zależności od
epoki? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiele badań nad sieciową replikacją i transformacją memów skłania nas właśnie do takiego wniosku. W każdym razie, na pewno
27
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taka diagnoza może dotyczyć Ostatniej Wieczerzy Leonarda w wersji Last Supper Supersized, a może każdej innej wersji?28

THE LAST SUPPER WŁAŚCIWIE. OSTATNIA WIECZERZA W STU ODSŁONACH.
PRÓBA ANALIZY MEMETYCZNEJ – Streszczenie
Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci należy do najbardziej rozpoznawalnych obrazów na
świecie. To także jeden z najchętniej przerabianych przez Internautów tekstów kultury: w Sieci
znajdują się rozliczne warianty tego obrazu. Owe internetowe memy czerpią z bogactwa kultury
popularnej, ale mogą także stać się rodzajem reklamy, manifestu artystycznego czy formą towarzyskiej zabawy. Autorka podejmuje próbę analizy zjawiska sięgając do współczesnego ewolucjonizmu i memetyki, proponując klasyfikację zebranych przedstawień, oraz stawiając pytanie, które
elementy powodują niezwykłą popularność memu Ostatniej Wieczerzy.
THE LAST SUPPER IN HUNDRED SCENES. THE ATTEMPT
ON THE MEMETIC ANALYSIS – Summary
The Last Supper by Leonardo da Vinci is one of the most recognizable paintings in the
world. It is also one of the most proceeded cultural texts by Internet users - there are a variety of
online variants. These Internet Memes draw from the wealth of mass culture but can also be a kind
of advertising or art manifests. The author attempts to analyse this phenomenon by proposing the
classification of collected works of art and asking what kind of elements cause extraordinary popularity of The Last Supper.
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Za pomoc i naukowe konsultacje, zwłaszcza za pomysł dotyczący mitycznego charakteru replikacji memetycznej, dziękuję prof. UŚ dr hab.
Dobrosławie Wężowicz-Ziółkowskiej, której uwagi dotyczące podjętego przeze mnie tematu były dla mnie niezwykle cenne i inspirujące.

ANTONINA SZYBOWSKA. „The Last Supper” właściwie...

29

30

TEKSTY z ULICY nr 14 Zeszyt memetyczny

TEKSTY z ULICY nr 14 Zeszyt memetyczny
Katowice 2012; ISBN 978–83–87248–18–5
http://www.memetyka.us.edu.pl ISSN 2081 – 397 X

STANISŁAW MASŁOWSKI
MEMSAMPLING – MEMY I MEMPLEKSY NIEISTNIEJĄCEGO
Niesłusznie jest mówić: ja myślę.
Należałoby raczej powiedzieć: Mnie myślą.
Artur Rimbaud (z listu do Izambarda)
Najbardziej interesujące w memach jest nie to,
czy są prawdziwe czy fałszywe, ale to, że z nich właśnie składa się umysł.
Richard Brodie (Wirus umysłu)
Kultura nie musi uznawać porządku wynikającego z zależności przypisanych biologii i demografii, gdzie – w określonym czasie – liczba narodzin organizmów musi się równać liczbie śmierci tych organizmów. W kulturze niektóre dzieła stworzone przez człowieka stają się wieczne, inne zaś ulegają zapomnieniu. Gdy zostają odnalezione… to jakby przeżyły własną śmierć.
Z punktu widzenia memetyki szczególnie interesujące są te dzieła, które powracają: zostają odnalezione lub zrekonstruowane. Współczesny włoski dyrygent, jednocześnie wirtuoz skrzypiec, Fabio Biondi dokonał w roku 2011 rekonstrukcji zaginionej opery
Antonia Vivaldiego, tym razem L’Oracolo in Messenia overo la Merope (Przepowiednia
messeńska lub Meropa). Bezpośrednią przyczyną rekonstrukcji Biondiego było odnalezienie w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie jedynego egzemplarza libretta z wiedeńskiej premiery tej opery1. Libretto to oparte jest na greckim micie o królowej Messenii –
Merope.
Przepowiednia messeńska miała dwie premiery: wenecką, w grudniu 1737 roku,
oraz wspomnianą wiedeńską, która odbyła się już po śmierci kompozytora, na początku
roku 1742. Partytury ani weneckiej, ani wiedeńskiej wersji Przepowiedni messeńskiej nie
zachowały się. Do niedawna znane były tylko fragmenty tej opery, pewne też było, że i w Wenecji, i w Wiedniu Przepowiednię messeńską Vivaldiego wystawiano w formie pasticcio, czyli
opery z muzyką różnych kompozytorów. W pasticcio tych arie skomponowane przez Vivaldiego mieszano z muzyką innych kompozytorów, szczególnie chętnie Geminiana Giacomellego i Riccarda Broschiego, którzy również byli kompozytorami oper inspirowanych mitem o królowej Messenii2.
Współczesna rekonstrukcja Fabia Biondiego bazuje na ariach pochodzących z opery
Merope Giacomellego, a także dwóch chórach i kilku recytatywach z tej opery oraz na
dziewięciu ariach Vivaldiego skomponowanych przez tegoż kompozytora do innych oper.
Biondi wykorzystał w swojej rekonstrukcji także jedną arię Johana Adolfa Hassego oraz
1
2

Informacja za: A. Vivaldi, L’Oracolo in Messenia. Dyr. Fabio Bondi, wyk. Europa Galante, Kraków 2011, s. 18.
Tamże, s. 19.
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wirtuozerską, uznawaną przez wielu znawców muzyki barokowej za najtrudniejszą technicznie w historii opery arię Son qual nave che agitata Riccarda Broschiego, skomponowaną pierwotnie dla ukazania maestrii wokalnej Farinellego – brata kompozytora3.
Pasticcio memów czy mem pasticco?

Zgodnie z tłumaczeniem istoty memu podanym przez Susan Blackmore w Maszynie memowej4 memami są między innymi melodie. W Samolubnym genie Richard Dawkins, podając przykłady memów, odwołuje się właśnie do melodii:
Przykładami memów są melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub budowania
łuków. Tak jak geny rozprzestrzeniają się w puli genowej, przeskakując z ciała do ciała za pośrednictwem plemników lub jaj, tak memy propagują się w puli memów, przeskakując z jednego mózgu do drugiego w procesie szeroko
rozumianego naśladownictwa.5

Melodie to – można by powiedzieć – sztandarowe przykłady memów i jako tak
rozumiane mogą stanowić pole do bardziej wnikliwych obserwacji. Cechą wyróżniającą
barokowe arie niewątpliwie była i nadal pozostaje ich melodyjność.
Warto przypomnieć, że określenie barokowego pasticcio to pojęcie o dwóch znaczeniach. Z jednej strony pasticcio to opera składająca się z arii tak dobieranych przez jej
twórcę, aby podobała się możliwie największej liczbie odbiorców, i w tym znaczeniu jest
to przykład zbioru „mocnych” memów, wykorzystujących swojego nosiciela/twórcę do
maksymalizacji powieleń. Libretto takiej opery opisywane było zwykle jako „muzyka różnych autorów” (la musica di differenti autori)6, chociaż precyzyjniej byłoby powiedzieć:
„muzyka różnych memów/melodii”. W tym znaczeniu to nie autor tworzy operę, ale opera jest tworzona przez te memy/melodie, które najbardziej pretendują do powieleń i najskuteczniej potrafią przekonać nosiciela/twórcę do samych siebie. Finalnie przekonują
do siebie jak największą część słuchaczy/nosicieli, którzy „zawłaszczają” następnych nosicieli, a ci pozyskują kolejnych itd. Gdyby te memy potrafiły korzystać z ludzkiego języka,
pewnie wypowiedziałyby do twórcy zdanie w formie i treści w rodzaju: „Wybierz mnie! Ja
nie umieram nigdy!”.
Wspomniane memy/melodie są – potocznie mówiąc – najbardziej podatne na zapamiętywanie, co nie znaczy, że charakteryzują się najprostszą konstrukcją. O ich chwytliwości decydują rytm, melodyjność czy możliwość realizacji koloratur (przykładowo:
w szczególnie lubianych i podziwianych przez słuchaczy wysokich rejestrach). Wybór twórcy
opery był i jest w znacznym stopniu uwarunkowany tym, czego chcą słuchać odbiorcy
w jak najliczniejszej grupie. Mogą chcieć słuchać wspomnianej wcześniej arii Son qual
nave che agitata, chociażby po to, aby przekonać się, czy wykonawca będzie umiał poradzić sobie ze wszystkimi zawiłościami tej kompozycji. Jest to szczególnie interesujące,
jeśli śpiewak nie dysponuje skalą głosu Farinellego7.
Dziś, słuchając barokowego pasticcio, rozumianego jako zbiór arii wybranych przez
twórcę, niekoniecznie mamy przekonanie, że wyboru niezależnie dokonał on sam. Wręcz
3

Farinelli, właśc. Carlo Broschi, ur. 24.01.1705. Zob. Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995.
S. Blackmore, Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, Poznań 2002.
5
R. Dawkins, Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2012, s. 359.
6
K. Baranowska, F. Biondi, Trzeba kochać Vivaldiego. „Dwutygodnik.com” [online], <http://www.dwutygodnik.com/artykul/2978>, dostęp: 2.10.1012.
7
W filmie Farinelli. Ostatni kastrat, aby ukazać możliwości głosu Carla Broschiego (Farinellego), w ścieżce dźwiękowej zostały połączone
głosy sopranistki Ewy Małas-Godlewskiej i kontratenora Dereka Lee Ragina, por. Farinelli. Ostatni kastrat, reż. Gerard Corblau, 1994.
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przeciwnie, można powiedzieć, że zarówno odbiorcy, jak i twórcy pasticcio chcą słuchać
tego, co chce być słuchane, i w tym znaczeniu możemy mówić bardziej o „memie pasticcio” niż o „pasticcio memów”.
W swym artykule pod tytułem Cykl życiowy memów Henrik Bjarneskans, Bjarne
Grønnevik i Anders Sandberg zauważyli:
Chociaż ludzie często podejmują decyzję rozpowszechniania memów raczej nieświadomie, wpływ na ten proces
mają same memy. Niektóre memy wydają się ważne, rozpowszechniają się konsekwentnie i czasem podlegają
racjonalnej ewaluacji; niektóre w celu rozpowszechniania się wykorzystują emotywne bądź kognitywne skłonności
swoich nosicieli.8

Tak więc w sferze szeroko rozumianej kultury, ujmowanej memetycznie, korzystamy
nie z tego, z czego chcemy korzystać, ale raczej z tego, co chce być wykorzystane, z tego, co
potrafi najskuteczniej swoje chęci przy naszej – jako nosicieli – pomocy zrealizować.
We wspomnianym tekście szwedzcy badacze przyrównują cykl życia memów do
cyklu życia pasożytów, mając na uwadze ustalenie stopnia zdolności przeżywalności memów. W opisywanej przez nich fazie transmisji memy są kodowane do transportujących
je nośników w celu przekazywania pomiędzy nosicielami:
W trakcie fazy transmisji mem jest kodowany do wektora jako pewien rodzaj informacji przenoszonej przez
medium. To, jakie medium jest używane, znacząco zależy od memu, od tego, w jaki sposób może on być przedstawiony (zależy zatem od jego złożoności, potrzeby wierności kopiowania i wymagań jego semantycznej formy), oraz
od tego, jak „chce” on być przedstawiony.9

U podstaw zwiększania przeżywalności memów i ich finalnego sukcesu reprodukcyjnego leży maksymalne wykorzystanie optymalnych dla danego memu lub grupy memów mediów transmisji. Użycie liczby mnogiej nie jest tu przypadkowe – zarówno w ogóle, jak i dla konkretnych przykładów. Prezentacji rekonstrukcji Przepowiedni messeńskiej
dokonanej przez Biondiego towarzyszyły symultaniczna radiowa transmisja koncertowego prawykonania barokowego pasticcio do kilkunastu europejskich rozgłośni radiowych,
a następnie liczne radiowe retransmisje, obecność w Internecie i w recenzjach prasowych,
informacje telewizyjne, koncerty i ich rejestracje dźwiękowe, a finalnie wydanie płyty CD
w wielotysięcznym nakładzie i o światowym zasięgu10. Można powiedzieć, że coś, czego
wcześniej nie było, teraz jest ogólnie dostępne i znane wielotysięcznej grupie odbiorców/
nosicieli. Grupa memów (mempleks) składająca się na rekonstrukcję zaginionej opery
Vivaldiego replikuje się w wielu mediach o zasięgu globalnym, tworząc nową całość, której celem jest pasożytowanie na następnych grupach nosicieli. Precyzyjniej jest powiedzieć, iż zaginiona opera Vivaldiego sama się odnalazła, niż że została odnaleziona. Ta
nowa całość jest czymś, czego nie było wcześniej, i jednocześnie czymś więcej. To nowy
byt, który przede wszystkim wskazuje na swoje podstawowe cele jako cele zdobywania
największej z możliwych w danym środowisku liczby nosicieli aktywnych w replikowaniu
memów lub grup memów (mempleksów). Tak opisaną rekonstrukcję opery Vivaldiego
można by nazwać „mempleksem nieistniejącego”.
W fazie dotyczącej sprawności (fitness) reprodukcji memy poprzez media gwarantujące im najefektywniejszą realizację uzyskują łatwość i wierność kopiowania. Pro8
H. Bjarneskans, B. Grønnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów. Przeł. E. Jagt-Yazykova, [w:] Infosfera. Memetyczne koncepcje
kultury i komunikacji. Wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2009, s. 66.
9
Tamże, s. 72.
10
A Vivaldi, L’Oracolo in Messenia. EMI Records Ltd./Virgin Classics, 2012.
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stota kopiowania, maksymalizacja liczby powieleń oraz minimalne w danych warunkach koszty replikowania są podstawowymi przyczynami sukcesu przeżywalności memów i mempleksów.
Nawiązując jeszcze do artykułu Szwedów, należy wspomnieć o zdolnościach memów w dopasowaniu się do struktur kognitywnych nosicieli. „Aby mem był poważnie
brany pod uwagę, musi pasować do istniejącego schematu poznawczego nosiciela”11.
Wymagana jest też swoiście rozumiana „stała obecność”, która powinna charakteryzować memy najaktywniejsze z pretendujących do zdobycia największej skuteczności w obecnych i następnych replikacjach. Inaczej mówiąc – żeby być skutecznym, trzeba być stale
obecnym. „Dlatego memy, które prowokują myślenie bądź fantazjowanie o nich samych
lub o koncepcjach z nimi związanych, powiększają swą szansę przetrwania. Rytuały oraz
ceremonie często są mocnymi przypomnieniami o memach”12. Czym jest barokowe pasticcio, czy opera w ogóle, jak nie ceremonią!
Warto też przypomnieć o odporności nosiciela memów. Szczególnie silne memy,
które podejmują walki z kontramemami, uodparniają swoich nosicieli na wpływy innych
memów:
Jeśli memy potrafią zmusić nosiciela do zasymilowania lub akomodacji wspierających je przeciwschematów, to
równie prawdopodobne jest, że będą sobie radzić z zewnętrznymi kontramemami, czyli konkurentami. Kompleks
memów ateizmu broni zapewne swego nosiciela od ataków kompleksu memów religii.13

Podsumowując, wypada przytoczyć uwagę autorstwa Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej z Wprowadzenia do antologii Infosfera:
Oddziaływanie memu na wehikuły to zagadnienie niezwykle ważne w rozmyślaniach o infosferze. Jego neoewolucjonistyczne ujęcie, po pierwsze, zmienia zdecydowanie nasze dotychczasowe wyobrażenia o twórczej roli podmiotu, ponieważ jej przeczy, po wtóre, buduje wizję kultury jako autonomicznej przestrzeni zmagań walczących o
przetrwanie idei, gdzie ich (biologicznie rozumiana) skuteczność wyraża się w zdominowaniu umysłów, a nie w
pożytku dla jednostki i społeczeństwa.14

Z drugiej strony pasticcio to utwór skomponowany przez jednego twórcę z konkretną,
przemyślaną konstrukcją, w którym wykorzystuje utwory muzyczne innych kompozytorów.
Libretto L’Oracolo in Messenia jest opisane imieniem i nazwiskiem Antonia Vivaldiego,
ponieważ to on skomponował większość muzyki, przemyślał i zrealizował konstrukcję opery, nadając jej sens dramatyczny i finalnie taki a nie inny wyraz sceniczny. Ważne, że muzykę zaadaptowaną od innych barokowych twórców umieścił w nieprzypadkowych miejscach
opery i w konkretnych celach. Podobnie uczynił w swej rekonstrukcji Biondi, dodając skomponowane przez siebie recytatywy15. Znaczy to tyle, że tym pasticcio (przykładowo: i Vivaldiego, i rekonstrukcji Biondiego) należy się określenie „pasticcio memów”, nie zaś „mem
pasticcio”. I choć sam proces pozyskania nosiciela/twórcy przez barokowe memy/melodie
wydaje się konieczny, jednak kreacja twórcza nosiciela jest znaczna. Można przyjąć, że w
przypadku „pasticcio memów” memy zyskują charakter podrzędny, natomiast w formach
„memu pasticcio” – nadrzędny. Prawie każdy twórca szczególnie chętnie podkreśla znaczenie swojej roli w procesie tworzenia, ale czy nie jest tak, że wspomniany proces zaczyna się
11

H. Bjarneskans, B. Grønnevik, A. Sandberg, dz. cyt., s. 78.
Tamże, s. 79.
13
Tamże, s. 81.
14
Tamże, s. 23.
15
A. Vivaldi, L’Oracolo in Messenia, dyr. Fabio Bondi, dz. cyt.
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już na etapie poszukiwania nosiciela przez memy? Nie sposób tego udowodnić, jak nie
sposób dowieść istnienia memów, ale też nie ma takiej potrzeby. Odwołując się do przytoczonego na wstępie zdania Richarda Brodiego zaczerpniętego z jego książki Wirus umysłu16, można powiedzieć, że to właśnie memy składają się na ludzki umysł. Jeśli istotnie tak
jest to, należy przyjąć, iż proces twórczy zaczyna się od momentu znalezienia przez memy
twórczego nosiciela. Należy również założyć, że twórczy nosiciel memów posiada większą
niż standardowa wśród ludzkich nosicieli zdolność do kognitywnych analiz i refleksji dotyczących memów, pozycjonując je we własnej wizji rzeczywistości.
Warto w tym miejscu przytoczyć zdanie z artykułu Liany Gabory Rzeka memów:
Idąc drogą wyznaczoną przez te założenia, dostrzeżemy, że nosiciel memu nie jest biernym „receptorem” i transmiterem, lecz aktywnie przekształcającym go podmiotem, a ciągły strumień doświadczenia jest procesem twórczym. Asymilujemy tylko te memy, które w jakiś sposób, na mocy logiki bądź intuicji, możemy wpasować w naszą
wizję świata17.

Prawykonanie światowe rekonstrukcji L’Oracolo in Messenia w interpretacji zespołu Europa Galante prowadzonego przez Fabia Biondiego odbyło się w grudniu 2011
roku w Krakowie w ramach trzeciej edycji cyklu Opera Rara. Wydarzenie to niemal zbiegło się z nowojorską premierą innego barokowego pasticcio – Zaczarowanej wyspy (The
Enchanted Island) w Metropolitan Opera. Autor libretta Jaremy Sams połączył postacie
z dwóch różnych sztuk teatralnych Szekspira, rozbijając statek, którym podróżują kochankowie ze Snu nocy letniej na brzegu wyspy Prospera z Burzy. Jeśli chodzi o wybór operowych
arii, wirtuozerią popisał się wybitny znawca muzyki baroku, William Christie, czerpiąc z
artystycznego dorobku Haendla, Rameau i Vivaldiego. Co ciekawe, pojawiły się postacie,
których u Szekspira nie ma – na przykład: Neptun i matka Kalibana, wiedźma Sykoraks.
Była też nowa fabuła z rodzaju tych bardziej skomplikowanych. Można powiedzieć, że to
„coś nowego”, ale równie dobrze można stwierdzić, iż to inne niż zwykle memy wywalczyły
miejsca w umysłach swoich nosicieli, a finalnie na scenie Metropolitan Opera. Wiemy, że
po premierze twórcy gratulowali sobie dobrego pomysłu i perfekcyjnej realizacji; możemy
się tylko domyślać, że memy „gratulowały sobie” kolejnej udanej replikacji.
Warto w tym miejscu wspomnieć niektóre z długiej listy inspiracji artystycznych,
do jakich przyczyniła się Burza Szekspira: wiersz Tadeusza Różewicza Nic w płaszczu
Prospera, jeden z epizodów w komiksie Sandman Neila Gaimana, tytuł książki Aldousa
Huxleya Nowy wspaniały świat, dylogia s-f Ilion/Olimp Dana Simmonsa, nazwa niemieckiej grupy muzycznej Caliban, film Petera Greenawaya Księgi Prospera czy wreszcie szereg inspiracji w fabule amerykańskiego serialu telewizyjnego Zagubieni18. Również Stephen King umieścił w swojej książce Ręka Mistrza cytat ze sztuki Szekspira. Ale przecież
we wspominanej Burzy też widoczny jest szereg inspiracji artystycznych wcześniejszymi
tekstami19, wpisujących się w długą i skomplikowaną listę powiązań memetycznych rozciągniętą na setki lat.
Nawiązując w tym miejscu do wspomnianego powyżej wielosezonowego serialu
telewizyjnego Zagubieni, wyprodukowanego przez stację telewizyjną ABC, możemy poczynić jedną uwagę. Miejsce akcji, tajemnicza egzotyczna wyspa, to typowa „wyspa memów”. Od pierwszego odcinka pierwszej serii Zagubionych, kiedy widzowie wstępnie orien16

R. Brodi, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, Łódź 1997.
L. Gabora, Rzeka memów. Przeł. D. Wężowicz-Ziółkowska, [w:] Infosfera..., s. 106.
18
Zagubieni, reż. J.J. Abrams i in., 2004–2010.
19
Wystarczy przypomnieć chociażby Naufragium Erazma z Rotterdamu.
17
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tują się w sytuacji, w jakiej znalazła się grupa pasażerów ocalałych z katastrofy samolotu,
wiadomo, że będzie „memetycznie”. Widoczne to jest już po przedstawieniu jednej informacji istotnej dla uzasadnienia relacji między przedstawionymi protagonistami i antagonistami ukazywanymi we wszystkich serialowych sezonach i wielokrotnie replikowanej –
katastrofie uległ samolot linii lotniczej Oceanic Airlines. Właściwie to pierwsza istotna
informacja o rozbitym na wyspie samolocie, a od razu daje szansę na zdefiniowanie szczególnego rodzaju memu – „memu nieistniejącego” . Pojęcie „memu nieistniejącego” należy rozumieć jako informację o nieistniejącym w rzeczywistości bycie lokowanym w kontekstach kulturowych, która ulega wielokrotnym replikacjom i generuje szereg skutków
wynikających ze swojego nieistnienia.
Z wielu opisów filmów i seriali telewizyjnych wiadomo, że Oceanic Airlines to fikcyjne linie lotnicze wykorzystywane w produkcjach telewizyjnych i filmowych w kontekstach ukazywania skutków katastrof lotniczych. Funkcjonuje jednak oficjalna strona internetowa wspomnianych linii lotniczych20, która została uruchomiona przez telewizję
ABC i była jedną z form promocji serii Zagubieni. Zapisy na niej dokonywane są więc
wynikiem działań marketingowych twórców i producentów serialu. Ale istnienie zmyślonej nazwy zmyślonej linii lotniczej, której twórcy używają do przedstawiania wypadków
lotniczych, można też odnieść do wspomnianych wcześniej pojęć „memu i mempleksu
nieistniejącego”. Wystarczy spojrzeć na długą listę filmów, w których następują replikacje nazwy Oceanic Airlines. To na przykład: Krytyczna decyzja (1996), Agentka o stu twarzach, Najdłuższy lot, czy Port lotniczy LAX lub Kod 11-14”. Te replikacje zachodzą zresztą
nadal – właśnie tu i teraz.
Od inspiracji barokowym pasticcio przez odkrywanie sieci memetycznych powiązań dojść można do określenia „memu nieistniejącego” i ogólnej uwagi na temat naszej
rzeczywistości jako tej złożonej z „memów tego, co istnieje” i „memów tego, co nie istnieje”. Mają one identyczny cel: kolejne replikacje, choć dla obu rodzajów dostrzegalne skutki
tych replikacji mogą być różne.
Memsampling

Wskazane powyżej obszary zawłaszczeń memetycznych to oczywiście tylko niewielka
część możliwych aktywności memów. Poza obszarem barokowego pasticcio, tego rzetelnie zrekonstruowanego przez Fabia Biondiego czy tego fantazyjnie przedstawionego przez
twórców związanych ze sceną Metropolitan Opera, memy aktywują się we wszelkich ludzkich realizacjach twórczych. Wystarczy spojrzeć na niedawne dokonania literackie... Trzy
magiczne książki niczym trzy magiczne słowa: „proszę, dziękuję, przepraszam”.
Po pierwsze Jan Karski Yannicka Haenela21. Na początku pisarz streszcza wywiad
Claude’a Lanzmanna z Janem Karskim zrealizowany na potrzeby filmu Shoah. Następuje literacka replikacja memów zawartych we wspomnianym filmie, związanych z jego twórcą
i jednym z bohaterów. Później Haenel opisuje treść książki Karskiego Tajne państwo –
memy zawarte w tej książce powielają się dzięki Haenelowi. Dopiero trzecia część jego
książki to literacka fikcja, ale inspirowana zarówno postacią samego Karskiego, jak i niektórymi faktami z jego życia. Można nazwać to literackim mashupem. Można równie
dobrze powiedzieć: dominacja mocnych memów. Pytanie o autora tej książki jest zasadne. Kto nim jest? Yannick Haenel, nieżyjący już Jan Karski czy memy związane z postacią
polskiego świadka holokaustu, jego książką czy filmem Lanzmanna? Praca zespołowa
memów. „Proszę…”
20
21

Jej adres to: www.oceanic-air.com.
Y. Haenel, Jan Karski. Przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Kraków 2010.
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Po drugie Duma i uprzedzenie, i zombi Jane Austen i Setha Grahame’a-Smitha.
Krótko mówiąc: ponad milion replikacji memów znanej powieści okraszonych ponad milionem replikacji memów zombi w tej powieści22. „Dziękuję…”
I wreszcie Przetrąceni Helene Hegemann23 – jest za co przepraszać. Zauważalna
część książki dokładnie przepisana z blogów internetowych: przede wszystkim z autorskiego blogu Airena – także wydanego w formie książkowej. Od momentu przyznania się
autorki do bezpośrednich zapożyczeń blogerskie memy replikują się w ludzkich umysłach: nosicieli/odbiorców i nosicieli/twórców. Jedno zresztą nie wyklucza drugiego. Każdy nosiciel/odbiorca może być potencjalnie nosicielem/twórcą, nosiciel/twórca może
z kolei przyjąć rolę nosiciela/odbiorcy. Wydaje się, że bezpośredni wpływ na wybór tej czy
innej postawy mają sami nosiciele, ale twórcza aktywność czy pasywność nosicieli memów zdaje się bardziej efektem presji memów: mocniejszych, szybszych, liczniejszych....
Na przywołanych powyżej przykładach można zaobserwować interesującą prawidłowość
wynikającą z relacji pomiędzy memami a ich nosicielami. W wyniku wspomnianych relacji dochodzi do powstania nowej wartości, stworzonej na skutek związków pomiędzy nimi.
Nazwijmy ją „memsamplingiem”.
Memsamplem będą: barokowa kompozycja we współczesnej rekonstrukcji i interpretacji, motyw zaczarowanej wyspy przetworzony według współczesnych wyobrażeń twórczych czy fragmenty internetowych wypowiedzi i komentarzy wplecione w subiektywną literacką narrację. Uogólniając: memsamplem jest twór artystyczny składający się z innych tworów artystycznych lub tworów ludzkiej aktywności w ogóle, powstały na skutek relacji pomiędzy memami i nosicielami memów realizowany za pomocą
memsamplerów.
Zasadnicze pytanie dotyczy kwestii opisania memsamplera. W muzyce, skąd pochodzi pojęcie „samplingu”, samplerem może być komputer, ale także taśma filmowa
czy taśma magnetyczna. Wydaje się zasadne, aby w kontekście memetyki wskazać na
najbardziej powszechny memsampler, jakim jest Internet. Ale możemy przyjąć, iż istnieje więcej niż jeden memsampler. W przypadku rekonstrukcji Fabia Biondiego memsamplerami będą barokowa orkiestra Europa Galante i jej soliści; dla Zaczarowanej
wyspy – scena Metropolita Opera, soliści i orkiestra prowadzona przez Williama Christiego. Memsamplerami będą również, rzecz jasna, książki. Posługując się analogiami
do pojęć muzycznych, możemy również zdefiniować memowy remiks, memowy loop,
czy memowy mashup.
Korzystanie z fragmentów dorobku artystycznego innych twórców jest znane i praktykowane od bardzo dawna. Wystarczy przypomnieć symbole czy malowidła na ścianach
jaskiń w Pech-Merle, Font-de-Gaume, Lascaux, Rouffignac czy w jaskini Chauveta. Szczególnie interesujące wydają się w tym kontekście uwagi Genevieve von Petzinger i April
Novell na temat wspomnianych symboli24. Badaczki wyróżniły 26 powtarzających się znaków, jak się okazało – wielokrotnie powielanych w różnym czasie w różnych jaskiniach.
Dostrzeżone prawidłowości w sposobach posługiwania się nimi każą myśleć o zaistnieniu
tu czegoś na kształt prostej formy pisma. Nie jest to jeszcze pismo w naszym rozumieniu,
ale nie ma też w tych przedstawieniach przypadkowości. Jeśli tak, to znaczy, że forma
22
Warto też przywołać tu podobnie skonstruowaną późniejszą literacką inspirację/replikację Przedwiośnie żywych trupów autorstwa Kamila
Śmiałowskiego i Stefana Żeromskiego.
23
H. Hegemann, Przetrąceni. Przeł. P. Gołębiewski, Warszawa 2011.
24
W: Między nami jaskiniowcami. Tajny kod naszych praprzodków, za: Forum. www.tygodnikforum.pl, nr 13/2012 [online], <http://www.ekiosk.pl/pdf/135/21373-toc.pdf> dostęp: 20.10.2012.
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prostego komunikowania mogła mieć miejsce już około 30 tysięcy lat temu. Powtarzalność tych symboli można również odczytać w memetycznych kontekstach25.
Wykorzystywanie informacji (a jako niepodzielną informację kulturową traktujemy mem) w celu manipulowania czy kolejnego przetwarzania aż do uzyskania
nowych form jest nie tylko obarczone tysiącletnimi doświadczeniami w tym względzie, ale także ulokowane w bardzo wielu (ilościowo) i różnych (jakościowo) ludzkich
realizacjach artystycznych. Możemy twórców tych realizacji nazwać plagiatorami, a
nawet wprost złodziejami, ale możemy też powiedzieć: to było i to jest silniejsze od
nich samych! I właśnie to „coś”, które powoduje, że nosiciel robi to, co robi, w ten a nie
inny sposób, może być definiowane jako mem. Możliwe, iż kolejna definicja memu
powinna brzmieć: mem to jest to niepodzielne „coś” lokowane w kulturowych kontekstach, które dąży do zdominowania myśli swojego nosiciela i generuje takie a nie
inne skutki wynikające z realizacji tych myśli. Parafrazując przytoczone na wstępie
zdanie Artura Rimbauda26, można stwierdzić: nie tyle myślimy memami, ile jesteśmy
memami myśleni.
Mem nie umiera nigdy... albo prawie nigdy

Powyższe rozważania skłaniają do zastanowienia nad możliwościami trwania memów dłużej niż w ściśle somatycznym środowisku nosicieli. Richard Dawkins w Samolubnym genie napisał:
Pragnę mianowicie upowszechnić pogląd, że gdy tylko pojawią się gdziekolwiek we Wszechświecie byty zdolne
do samoreplikacji z minimalnymi niedokładnościami, to od tego momentu nabywają one prawie nieograniczonej
władzy. Stają się bowiem podstawą dla doboru darwinowskiego, który potrafi zbudować systemy o wielkiej złożoności, o ile będzie miał do dyspozycji dostatecznie wiele pokoleń. Jestem przekonany, że w sprzyjających okolicznościach replikatory będą się automatycznie zrzeszać, tworząc tym samym systemy, czy też maszyny, które staną się
nośnikami wspierającymi ich nieprzerwaną replikację.27

Proste i jednocześnie obrazowe rozróżnienie pomiędzy ludzkim twórcą a Bogiem
sprowadzone do umiejętności robienia „czegoś” z czegoś innego (u człowieka) lub robienia „czegoś” z niczego (w przypadku Boga) możemy w szczególny sposób odczytać w
kontekstach memetycznych.
Jeśli rozumiemy człowieka jako twórcę „czegoś nowego” z tworzyw (formy i treści)
„czegoś innego wcześniejszego”, to wszelkie rozważania na temat działań artystycznych
mogą sprowadzać się do wykazania stopnia oddziaływania memów tego „czegoś innego
istniejącego wcześniej” na twórcę/nosiciela i stopnia oporu wobec memów tworzyw tego
„czegoś innego wcześniejszego”, jaki jest udziałem wspomnianego twórcy/nosiciela. Na
podstawie ukazanych wyżej przykładów wiemy, że tego rodzaju relacje między memami
czy mempleksami a ich twórczymi nosicielami zachodzą.
W przypadku Boga rozumianego jako twórca „czegoś nowego” robionego z niczego, musimy zauważać brak wpływu memów. Bóg, tworząc cokolwiek nowego, nigdy nie
korzysta z memów. Czy zatem memy w ogóle Boga dotyczą? Mogą, ale niekoniecznie
muszą. Mogą dotyczyć Boga w kwestiach samego nosicielstwa. To, że Bóg im nie ulega i
25
Można odnieść się w tym miejscu do znacznie wcześniejszych rysunków na ścianach w jaskini Blombos w południowej Afryce, gdzie
odkryto wyroby artystyczne liczące około 75 tysięcy lat. Zaobserwowane tam symbole otwartego kąta są niemal identyczne z o wiele młodszymi znakami (za-piskami(!)) znanymi z jaskiń we Francji.
26
A. Rimbaud, Sezon w piekle. Iluminacje. Przeł. A. Międzyrzecki, Warszawa 1999.
27
R. Dawkins, dz. cyt., s. 37.
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nie zachodzi między Bogiem a memami żaden rodzaj zależności, nie wyklucza tego, że
Bóg jest ich lub bywa ich nosicielem. Pierwszym i ostatecznym...
Skoro ostatecznym nosicielem memów jest lub bywa Bóg, to co, jeśli Boga nie ma,
jak chce Dawkins? Wówczas nosicielem mógłby być inny rodzaj istnienia we wszechświecie lub sam wszechświat. W tych znaczeniach drugi replikator uzyskuje przewagę nad
genem w swoiście rozumianym „wyścigu do wieczności”.
Z punktu widzenia ludzkiego egoizmu rzeczywistość pozbawiona ludzkich istnień
nie ma sensu, ale z punktu odniesienia replikatorów nasze istnienie jest sensowne tylko
do momentu realizacji nieprzerwanych replikacji. Jeśli przestaniemy funkcjonować pokoleniowo, przestaniemy być potrzebni. Tego typu symulacja ukazuje jednak możliwość
przetrwania drugiego replikatora, który może istnieć, ze wszelkimi szansami na przyszłe
funkcjonowanie, w innym bycie niż człowiek.
Celowość istnienia osadzona na konstruowaniu systemów generujących i wspierających nieprzerwaną replikację zasadniczo pomniejsza znaczenie człowieka i finalnie ludzkości w historii wszechświata. Pytanie o to, czy człowiek jest jedyną rozumną istotą ulokowaną w tymże wszechświecie, nie ma większego znaczenia, ponieważ dla replikatorów
istniejemy tylko po to, aby dokonywały się kolejne powielenia. Temu też, być może, służy
ludzka „rozumność”. W tym miejscu warto zastanowić się nad szczególną formą definicji
człowieka jako istoty rozumnej. Można by powiedzieć i tak: człowiek jest istotą rozumną,
by mógł realizować nieprzerwanie replikację.
Wszystko to wynika z faktu, że każde życie ewoluuje poprzez zróżnicowanie przeżywalności replikujących się bytów. Można rozumieć to i tak, że każda próba zachowania
i docelowo utrwalenia istnienia warta jest wszelkich starań. W końcu żyje się tylko raz.
No może dwa razy... ale każdy raz stwarza pokusę ulokowania się w przypisanej temu
życiu wieczności.
Śmierć memów na pewno jest równoznaczna ze śmiercią wszelkich ludzkich nosicieli. Tymczasem inni potencjalni nosiciele mogą okazać się silniejsi od ludzi, zachowując
istnienie i odrzucając swoje funkcje nosicielstwa. Łatwo możemy sobie wyobrazić memy i
geny pogrążone w nicości. Dla Boga byłaby to szczególna pokusa, aby stworzyć, raz jeszcze, coś z niczego.
Jeśli Bóg istnieje, to choć genów jego ludzkiej postaci już nie odnajdziemy, jego
memy w miliardowych ilościach replikują się przez cały czas. Nawet jeżeli nie miał ludzkiej postaci, to miał i nadal ma postacie „memowe”. Gdyby Boga (już) nie było, to są i
nadal ulegają masowym replikacjom jego memy. Można powiedzieć, że w takim wypadku
sam Bóg jest memem. Memem „nieistniejącego”. Po prostu nieistniejącym szefem wszystkich szefów…. Wiecznie obecnym.

MEMSAMPLING – MEMY I MEMPLEKSY NIEISTNIEJĄCEGO – Streszczenie
Od inspiracji rekonstrukcją zaginionej barokowej opery przez odkrywanie sieci memetycznych powiązań autor artykułu dochodzi do określenia pojęć „memu” i „mempleksu nieistniejącego”, pokazując, iż nasza rzeczywistość jest – również - zbudowana ze skutków ich replikacji. Pojęcie „memu” i „mempleksu nieistniejącego” rozumie jako informacje o nieistniejącym w
rzeczywistości bycie/bytach - lokowanym/lokowanych w kontekstach kulturowych, która ulega
wielokrotnym replikacjom i generuje/generują szereg skutków wynikających ze swego nieistnienia. Następnie zwraca uwagę na fakt istnienia nowej wartości powstałej na skutek relacji między
memami czy mempleksami a ich twórczymi nosicielami i nazywa tę relację „memsamplingiem”.
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Wprowadza jednocześnie pojęcie „memsamplu” na określenie tworu artystycznego składającego
się z innych tworów.
MEMSAMPLING – MEMSES AND MEMPLEXES OF THE NONEXISTENT – Summary
Inspired by a reconstruction of a lost baroque opera and discovering a network of memetic
interrelations, the author arrives at the notions of a “meme” and a “memplex of the nonexistent”,
pointing out that our reality is – also – constructed from the results of their replications. He understands the notions of a “meme” and a “memplex of the nonexistent” as information describing the
actually nonexistent being/s - located in cultural contexts, which undergo/es multiple replications
and generate/s a number of effects resulting from its/their nonexistence. Next, he brings our attention to the existence of a new value formed as a result of the relationship between mems or memplexes and their creative carriers, calling this relationship “memsampling”. Simultaneously, he introduces the notion of a “memsample” to name an artistic creation which consists of other artistic
creations or creations of human activity in general, formed as a result of interactions between
memes or memplexes and their creative carriers and executed by means of memsamplers. Additionally, the author considers in the text the possibility of the existence and survival of “the second
replicator” in beings other than human carriers, indicating the memes’ failure to influence God
and at the same time stating that God is or happens to be a mere carrier of memes – the first and
the ultimate one. He also stresses that, even if God did not exist (any longer), his memes do exist
and they still replicate. Finally, a consideration is made, stating that God himself may be understood as a meme – “a meme of the nonexistent” – constantly present.
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MAGDALENA JAGIELSKA, KLARA ŁUCZNIK
TANIEC JAKO MEDIUM PRZEKAZU MEMETYCZNEGO
Ludzkie ciało jest najbardziej wyjątkowym tworzywem dostępnym człowiekowi.
Jest najczulszym instrumentem, a jego twórczy geniusz nie zależy od wykształcenia czy wieku. Naznaczone „liniami papilarnymi” pojedynczej osoby, a jednocześnie wypowiadające się w tańcu, uniwersalnym języku całego gatunku –
przynosi najpełniejszą opowieść o człowieku, opowieść nie do zapisania i nie
do wypowiedzenia.
Ewa Wycichowska1
Zdolność do porozumiewania się jest niezbędna dla zachowania społeczności, tworzenia relacji oraz przekazywania wiedzy. Jest również podstawowym mechanizmem, który
pozwala grupie społecznej zachować swoją tożsamość i historię.
Zanim wynaleziono pismo, większość ludzkiej komunikacji opierała się na słownych opowieściach, historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Istotne znaczenie miały także pieśni i obrzędy oraz symbolika pozawerbalna. Jedna z pierwszych forma
prymitywnej komunikacji wizualnej – rysunki naskalne– pojawiły się już ok. 130.000 p.n.e.2.
Niewiele jednak miejsca w literaturze przedmiotu poświęca się roli tańca, jako metodzie
kształtowania tożsamości grupowej oraz międzypokoleniowego przekazywania norm społecznych.
Autorki niniejszego artykułu skoncentrowały się na tańcu, jako medium komunikacji związanym z ekspresją ruchową człowieka. Taniec, zgodnie z definicją Kurta Sachsa, jest rozumiany jako „każde rytmiczne działanie ruchowe, nie służące wykonywaniu
pracy”3. Sachs podkreśla też, że taniec jest uniwersalny dla całego gatunku ludzkiego,
jako środek motoryczno-rytmicznej ekspresji nadmiaru energii i radości życia.
Taniec jako medium komunikacji

Obecnie, poza byciem samodzielną dyscypliną sztuki, w literaturze przedmiotu taniec postrzega się jako sposób rozładowania napięcia poprzez ekspresję emocjonalną4.
Jak pokazują badania Lange5 w kulturach pierwotnych taniec był formą autoekspresji, w której człowiek odzwierciedlał swoim działaniem cykliczność otaczającego go
świata. W miarę rozwoju cywilizacji taniec wyrażał ważne dla danej społeczności treści
1

Cytat z wywiadu udzielonego dla czasopisma „Więź” (5/2007).
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.
3
C. Sachs, The World History of The Dance. London 1937.
4
C. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals. London 1972.
5
R. Lange, The Nature of Dance. An Anthropological Perspective. London 1975.
2
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kulturowe, wierzenia i normy społeczne, najczęściej te trudne do werbalizacji, które jednak miały istotną rolę w tworzeniu podwalin systemu wartości danej społeczności6. Dziś,
pomimo różnorodności form, pełni podobną funkcję w kulturze. Jest elementem obrzędów związanych z wchodzeniem w dojrzałość (jak polonez studniówkowy), zakładaniem
rodziny (w naszej tradycji to pierwszy taniec młodej pary), ważnych wydarzeń w społeczności oraz elementem nawiązywania relacji (tańce towarzyskie, dyskotekowe, itp.)7.
Za pomocą umownych symboli, ruchów, gestów, rytmiczności i tempa, taniec
opisuje różnorodne zjawiska: zarówno emocjonalne, jak i dotyczące świata fizycznego i społecznego, przekazuje też idee abstrakcyjne. Treści przekazywane przez taniec
mogą mieć charakter pozawerbalny, związany z bezpośrednim przedstawieniem ruchu,
tworzeniem widowiska, mogą jednak być również oparte o konkretne znaczenia i symbole. Skłonność do posługiwania się tańcem, jako medium komunikacji, pojawia się
wraz z koniecznością nazywania zjawisk, które przerastają możliwości poznawcze człowieka8. Tancerz, poprzez przedstawianie takich treści, jak przemijanie pór roku, ważne
wydarzenia historyczne społeczności, czy odgrywanie ról społecznych, może się z nimi
identyfikować, w związku z czym rozwija się jego świadomość jako jednostki. Poprzez
taniec kreuje on wewnętrzny obraz zjawisk, jakie prowokują go do ruchu9. Taniec okazuje się być zarówno medium przenoszącym memy, jak i sposobem ich powstawania,
poprzez ruchową reakcję na otoczenie oraz emocje.
Taniec jest także jedną z najstarszych form sztuki i sposobów przekazywania treści,
jednak nie ma wiele prac na temat memów, jakie przekazuje. W kolejnej części artykułu
postaramy się zdefiniować, jak można rozumieć mem tańca oraz jakie są mechanizmy jego
transmisji i ewolucji. W zrozumieniu tych mechanizmów pomogą przywołane przykłady.
Memy w tańcu, memy tańca

W literaturze memetycznej jak dotąd nie zdefiniowano memu tańca, dlatego w ramach niniejszego artykułu postanowiono analizować go podobnie, jak memy o innych
etiologiach i interpretować go, zgodnie z ideą Dawkinsa, jako jednostkę przekazu kulturowego10. W jaki jednak sposób można analizować poszczególne memy tańca?
Taniec składa się z uporządkowanych przebiegów ruchowych, gestów, wykonywanych w określonej kolejności i rytmie, czasem przekazuje pewną treść albo wyraża emocje tancerza, czasem jest formą bez treści11.
Memem tańca może być w takim razie określony jako:
• Przebieg ruchowy (gest, technika tańca, element tańca klasycznego, np: kolisty
ruch ręką)
• Treść zawarta w tańcu, przekazywana niewerbalnie (np. treści związane z powtarzalnością pór roku, narodzinami, śmiercią, wyraz emocjonalny)
• Przebieg ruchowy niosący skodyfikowany przekaz treściowy – (Mudra, pantomimiczne elementy tańca klasycznego, elementy tańców totemicznych)
Transmisja memów tańca ma pewne szczególne właściwości – zachodzi bowiem
najczęściej poprzez naśladownictwo w trakcie wspólnego tańczenia. Jest to najczęstszy
sposób uczenia się tańca, jak i partycypowania w wydarzeniach czy zabawach tanecznych.
6

j.w.
I. Turska, Krótki zarys historii tańca. Warszawa 2010.
8
G. Van der Leenw, Czy w niebie tańczą. „Literatura na Świecie” 5, s. 306–353, 1985.
9
D. Koziełło, Taniec i psychoterapia. Poznań 2002.
10
R. Dawkins, The selfish gene. Oxford 1976.
11
R. Lange, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
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Pierwotne tańce były tańcami całych społeczności, co do tej pory można spotkać w tańcach kultur plemiennych12. W czasach współczesnych taniec popularny, użytkowy, czy
uliczne style tańca (street dance), są także rozpowszechniane w drodze replikacji. Taki
model transmisji ułatwia dynamiczną ewolucję memów, ponieważ powielanie tańca najczęściej nie jest zbyt dokładne i uzależnione od fenotypu nosiciela, czyli możliwości fizycznych tancerza, jego wyglądu, naturalnych skłonności ruchowych oraz zdolności do
ekspresji.
Wraz z komplikacją form tanecznych i rozwojem kultury pojawiła się pozycja nauczyciela tańca, jako eksperta uczącego innych13. W tej sytuacji transmisja memów jest bardziej zinstytucjonalizowana. Z jednego źródła są one rozpowszechniane dalej i replikują
się wśród uczniów. Dzięki takiemu modelowi memy mogą być powielane bardziej dokładnie, co odpowiada kodyfikowaniu się tańców i ich technik. Potrzeba nauczyciela tańca wyniknęła głównie z konieczności wiernego odtwarzania przekazu, zwłaszcza gdy taniec zawierał ważne treści o znaczeniu religijnym czy obrzędowym. W tych formach ruch
miewał konkretne znaczenie (jak np. w Mudrze, gdzie każdy gest odpowiada konkretnej
treści), stąd ważne było dokładne odtwarzanie.
Formy widowiskowe tańca spowodowały nowy sposób rozprzestrzeniania się memów, a mianowicie pojawiają się widzowie, odbierający treści przekazywane przez taniec
w sposób bierny. Jest to szczególna sytuacja, gdzie memy są transmitowane ze zmianą
swojej charakterystyki. To co tancerz odczuwa nie tylko umysłowo ale i cieleśnie, widz
odbiera głównie wizualnie, ale dzięki neuronom lustrzanym potrafi odczytać emocje, czasem też uwewnętrznić fizyczne odczucia oglądanego tancerza. Natomiast najczęściej nie
jest w stanie odtworzyć samego tańca. W sytuacji widowiska transmitowane są memy
treściowe, wizualne, emocjonalne, natomiast rzadko kiedy transmitują się wzorce ruchowe, chyba, że w postaci najprostszych gestów.
Z czasem pojawiły się próby kodyfikacji tańca w sposób bardziej stały, niezależny
od konkretnej osoby. W kręgu europejskim notacja taneczna zaczęła się intensywnie rozwijać od czasów renesansu14. Z początku opisowa, ewoluowała i przypierała najróżniejsze
formy: rysunków poszczególnych póz, map kroków itp. Z czasem lepiej została osadzona
w muzyce, a specjalizując się, stała się oddzielnym językiem zapisu ruchu, który choć
obecnie bywa bardzo dokładny, jak dość skomplikowany system Labana15. Najczęściej
specjaliści od notacji tańca i jej rozszyfrowywania, nie są ani twórcami ani wykonawcami
tańca, są osobami zatrudnionymi w teatrach dla tworzenia dokumentacji i odtwarzania
zapisanych już choreografii scenicznych.
Obecnie taniec jest także przekazywany na pomocą najróżniejszych form rejestracji ruchomego obrazu. Nie ma już potrzeby jednoczesnej obecności pierwowzoru lub odtwórcy i naśladującego, czy widza. Taniec uniezależnił się od fizycznego spotkania nadawcy
i odbiorcy. Video (a może sam taniec?) jest jednak na tyle specyficznym środkiem przekazu, że rzadko kiedy wrażenia z oglądania nagranego tańca dorównują tańcowi na żywo.
Również powielanie, uczenie się tańca z nagrań jest o wiele trudniejsze niż naśladownictwo w grupie, czy nauka od nauczyciela. Memy tańca najlepiej się replikują w kontakcie
bezpośrednim między ich nosicielami
Naszym zdaniem, skuteczność transmisji memów tańca jest związana z jego wysoką zaraźliwością. Ludzie zazwyczaj czerpią wiele przyjemności z tańca. Stąd, pomimo
12

I. Turska, dz. cyt.
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A. Hutchinson, Guest, Choreographics: a comparison of dance notation systems from the fifteenth century to the present. Routledge 1998.
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że taniec już dawno powinien zostać wyparty przez inne środki przekazu, jako bardziej
doskonałymi, czy narażonymi na mniej nieścisłości, to jednak memy tańca stanowią wciąż
istotną i żywą tkankę ludzkiej kultury. Świadczą o tym zarówno wciąż żywe zwyczaje lokalne, jak taneczne zabawy ślubne oraz zjawiska masowe, jak chociażby moda na tańce
latynoamerykańskie, czy przyciągający tłumy z całego świata festiwal w Rio de Janeiro.
Aby zrozumieć ten fenomen należy zastanowić się, jakie funkcje taniec pełni (i wciąż
pełni) w społeczeństwach ludzkich.
Typy treści transmitowanych przez taniec

Na przestrzeni historii taniec miał wiele funkcji w kształtowaniu życia społecznego
oraz przekazywał najróżniejsze treści. Podstawowym kluczem dla zrozumienia znaczenia
tańca jest pytanie o środki wyrazu, jakim dysponował człowiek, w stosunku do treści z
jakimi się spotykał16. Z punktu widzenia memetyki, jest to pytanie nie tylko o treść informacji memetycznej, ale też dostępne środki jej transmisji i rozpowszechniania.
Najstarsze informacje o tańcu pochodzą z okresu neolitu, są jednak tylko informacją pośrednią, uzyskaną na podstawie skalnych malowideł i artefaktów17, stąd trudno
wyobrazić sobie, jak taniec powstawał. Na podstawie prac antropologicznych możemy
przypuszczać, że wczesne formy tańca były ściśle połączone z innymi formami ekspresji,
które dopiero wraz z rozwojem społecznym oddzieliły się i zaczęły być traktowane jako
oddzielne dyscypliny: muzyka, teatr, sztuki plastyczne18. Ta synkretyczna sztuka pierwotna była autoekspresją ówczesnego człowieka wobec świata, jego cykliczności, rytmiczności i praw nim rządzących19.
Taniec rozwijał się w miarę poznawania przez człowieka pierwotnego elementów
otaczającego go życia. Taniec w życiu społeczeństw pierwotnych odgrywał bardzo istotną
rolę, był dziedziną, w której rodziły się i wyrażały różne formy życia kulturalnego i duchowego20. Na tym poziomie taniec pełnił rolę pamięci grupy, był naturalnym medium
dla przekazu memów kultury pomiędzy pokoleniami.
Początkowo człowiek starał się naśladować jego przejawy, oddziaływać nań i wyrazić
swój uczuciowy do niego stosunek. Czynił zaś to za pomocą najbardziej naturalnego „instrumentu”, jakim było jego własne ciało21. Przeważającą rolę w życiu człowieka pierwotnego odgrywały czynności utylitarne – zdobycie pożywienia, poszukiwanie partnera do spłodzenia potomstwa, ochrona przed zagrożeniem życia. Jego tańce także były blisko związane z funkcjonalnością – miały charakter magiczny, a treści w nich zawarte związane były
z obserwacją otaczającej rzeczywistości i jej naśladownictwem. Był to taniec głównie obrazowy, pantomimicznie przedstawiający treść, najczęściej o charakterze zespołowym22.
Rozwój życia ekonomicznego i społecznego, a wraz z nim rozwój psychiki ludzi,
rodził nowe potrzeby w sferze kulturowej i wyznaczał kolejne funkcje tańca. Powoli taniec oddala się od pantomimy, a jego elementy zaczynają być przetwarzane na umowne
gesty. Traci swój magiczny cel, a poprawienie warunków życia sprzyja rozwojowi tańca
rozrywkowego, popisowego, opartego na gimnastycznej zręczności. Pojawiają się też nowe
cele i zadania dla tańca, rozwijają się tańce o tematyce miłosnej, relacji damsko-męskich23.
16
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Z perspektywy przetrwania grupy płodność i prokreacja zawsze miały kluczowe znaczenie, stąd duża wartość przypisywana zdolności kobiet do rodzenia dzieci i przedłużania
ciągłości rodu i wiele tańców o tematyce płodnościowej i symboli w tańcu, związanych
z cyklicznością życia: płodnością i śmiercią24.
Wraz z rozwojem kultury rodowej, w tańcu pojawiają się nowe ugrupowania tancerzy, pojawia się szereg, z solistą na czele (którym najczęściej jest szaman lub wódz). Dawna
magiczna, naśladowcza pantomima kultów totemistycznych ewoluuje w stronę skomplikowanych, artystycznych pantomim z maskami, gdzie tańczący utożsamia się z maską, którą
nosi25. Przykładem tańca totemicznego jest m.in. taniec Lamparta, w którym tancerz utożsamia się z totemem w takim stopniu, że się z nim w pełni identyfikuje, przejmując zachowania i sposób myślenia imitowanego zwierzęcia. Taniec ten spełnia rolę tańca wojennego,
odtwarzanego przed konfrontacją z wrogim plemieniem. Pozwala on wojownikom na zwiększenie waleczności i czujności, aktywizację ciała, podniesienie poziomu uwagi i pobudzenia, a tym samym ma za zadanie przyczynić się do większej skuteczności na polu walki.
Rozwijają się także inne tańce wojenne, oparte na imitacji ruchów walki, będące
w dużej mierze treningiem wojowników, jak i zapisem wiedzy o walce26. Te formy tańca
miały na celu integrację grupy, przywoływanie wartości grupowych i aktywizowanie wojowniczych postaw, ale były też sposobem na przechowywanie wiedzy o taktyce i technikach wojennych. Taką rolę pełnią obecnie układy ruchowe wykorzystywane przez wschodnie szkoły walki.
Osiadły tryb życia w kulturach pasterskich zapoczątkowuje kult sił przyrody. Wiatr,
deszcz, słońce, nie dając się odwzorować dosłownie, sprowokowały rozwój umownych
symboli i znaków, oraz wykorzystywania zastępczych rekwizytów, takich jak gałązki przedstawiające drzewa poruszane wiatrem27.
Wraz z tymi zmianami, można zauważyć postępujące wykorzystywanie symboli
oraz wzrost umowności w tworzeniu znaczeń gestów i ruchów tanecznych. Rodzą się tańce
wegetacyjne, związane z czynnościami rolniczymi i porami roku, które miały sprowadzać
urodzaj bądź odpowiednią pogodę. Taką funkcję pełnią tańce ekstatyczne, gdzie uporczywy,
nieustający ruch ma na celu sprowadzić np. deszcz bądź inne zjawisko przyrodnicze. Rytuał
deszczu jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych tańców na świecie i choć w różnych
kulturach wygląda odmiennie, powtarza się element długotrwałego, monotonnego ruchu,
powtarzanego aż do osiągnięcia pożądanego skutku28. Inne tańce wegetacyjne mają charakter obrazowy. Tu taniec naśladuje ruchy wykonywane podczas pracy bądź zjawiska przyrody,
jak wiatr czy wzrost roślin. Tancerz może też utożsamiać się z rośliną i jej wzrostem po czym
obrazowo naśladować proces jej wegetacji i na przykład za pomocą skoków obrazować ich
wzrost29. Tańce wegetacyjne mają za zadanie przekazywać wiedzę o zjawiskach przyrody,
wegetacji i pogody, przypominają o ich cykliczności oraz kolejności działań. Są sposobem
na przechowywanie wiedzy społeczności w sposób niewerbalny, a jednak bardzo trwały.
Powolne jednoczenie się rodów w większe struktury społeczne, sprzyjało rozwojowi tańca o charakterze epickim, służącego do przekazywania legend, historii i wierzeń poszczególnych rodów. Taniec zaczął służyć do podtrzymania tożsamości grupowej, przechowywał tradycje i schematy kulturowe danej grupy dla kolejnych pokoleń na poziomie niewerbalnym30.
24
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Kolejną ważną funkcją tańca jest jego udział w ceremoniach inicjacji zarówno
chłopców, jak i dziewcząt. Skodyfikowany taniec jest w tym wypadku obrzędem wchodzenia w dorosłość. Często przybierał postać ekstatycznej, wielogodzinnej lub nawet
wielodniowej uroczystości31. Rola tańca przy przejściu w dorosłość nie zanikła nawet w
wysoko rozwiniętych kulturach istniejących współcześnie. Dziś podobną funkcję ma
tańczenie poloneza po polskich studniówkach, czy bale na zakończenie szkoły czy bale
debiutantów.
Po dziś dzień taniec jest silnie związany z kultem i religijnością. Choć w kręgu
chrześcijańskiej Europy taniec nie jest dziś kojarzony z obrzędem religijnym (wyjątkiem
jest tu m.in. Hiszpania), to na całym świecie uroczystości religijne lub sama modlitwa ma
elementy ruchowe, taneczne32. Taniec ma za zadanie wyrazić to, co wtórne wobec werbalizacji w przypadku wiary i emocji z nią związanych. Oraz budować jedność społeczności.
Ciekawym przykładem jest Mudra, czyli tradycja tańca hinduskiego. Ta ściśle skodyfikowana technika (każdy gest, ruch i zwrot ma określone znaczenie) służy do tłumaczenia
testów ksiąg religijnych Wedy, stanowi swoisty słownik ruchowy, za pomocą którego tancerze opowiadają treści świętych hymnów i legend. Dzięki temu ich treść mogła być przekazana szerszej rzeczy odbiorców, także tych, którzy nie rozumieli trudnych testów ksiąg
religijnych33. Za pomocą tańca trudne abstrakcyjne pojęcia mogły nabrać realnych, wręcz
fizycznych kształtów, co ułatwiało ich odbiór.
Inną ważną funkcją tańca jest przekazywanie norm życia społecznego. Stąd tańce
już w kulturach plemiennych uwzględniają hierarchiczność w grupie, podobnie tańce korowodowe w europejskiej tradycji ludowej, czy w kulturze chińskiej. Wywodzące się z Europy tańce dworskie odwzorowywały strukturę społeczną dworu, a charakter tańców w parach odzwierciedla normy kontaktów damsko-męskich w danym okresie34. Również uroczystości w życiu rodzinnym, w szczególności śluby, są związane z odpowiednimi tańcami.
W niektórych kulturach zarówno narodziny, ważne rocznice, jak i pogrzeby odbywają się
wraz z tańcem przeznaczonym specjalnie na tę okazję35.
W końcu taniec stał się też formą czystej sztuki widowiskowej, wykonywanej przez
zawodowych tancerzy dla zebranej publiczności. Jego funkcja uległa zmianie i stał się
zarówno formą prostej rozrywki (popisy zręcznościowe), jak i sztuki wyższej. Widowiska
te mogą nieść treść epicką: jak balety klasyczne, które są baśniowymi opowieściami,
czy spektakle tańca japońskiego36. Mogą też być widowiskami bez treści, gdzie przekaz
jest czysto wizualny, ruchowy, czego świetnym przykładem są spektakle Merca Cunninghama37 z poprzedniego stulecia.
Ludzie przez wieki odkrywali coraz nowe możliwości, jakie posiada taniec, jako
medium przekazu. Coraz trudniejsze formy powodowały specjalizację tańca i drogę od powszechności do sztuki wykonywanej przez wąską grupę specjalistów. Ta droga rozwoju
tańca nie jest jedyną. Taniec zajmuje ważne miejsce w kulturze ludzi na całym świecie.
I choć w rozwiniętej kulturze zachodniej zajmuje o wiele mniej miejsca niż jeszcze parę
wieków temu, to nic nie wskazuje na to, by miał przestać być praktykowany powszechnie.
31
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Świadczy o tym zarówno tłum w dyskotekach w sobotnie noce, jak i tańce weselne, z powrotem cieszące się popularnością.
Podsumowanie. Zmienność i stałość memów w tańcu na przestrzeni pokoleń

Człowiek, aby funkcjonować w grupach społecznych, potrzebuje rozmieć złożoność symbolicznych interakcji a także przekazywać treści nie tylko pomiędzy najbliższymi
członkami grupy, ale także międzypokoleniowo.
Zważywszy na fakt, że taniec jest wciąż obecny we wszystkich kulturach a także
poszczególne jego formy pozostały aktualne pomimo upływających lat i problemów
z replikacją memów tańca w oderwaniu od konieczności bezpośredniej nauki bądź naśladownictwa, można uznać, że jest to jedna z bardziej skutecznych form przekazywania
informacji między pokoleniami. Bogactwo tematów tanecznych pokazuje uniwersalność
tego medium, szczególnie w odwołaniu do treści trudno werbalizowanych, takich jak
emocje, ekstaza religijna, przeżywanie kontaktu z przyrodą bądź szerszą grupą społeczną.
Tematyka dotycząca funkcjonowania natury, struktur społecznych i wierzeń jest wspólna
dla większości kultur i choć wraz z rozwojem cywilizacji ta funkcja tańca ma mniejsze
znaczenie, wciąż odgrywa istotną rolę w rytuałach inicjacji, przechowywaniu pożądanych
postaw płciowych i obrzędach.
Taka rola tańca pozwalała kształtować tożsamość grupy poprzez budowanie wspólnego, fizycznego doświadczenia, które łączyło niezależnie od zdolności do komunikowania się za pomocą języka. Dzięki tym właściwościom tańca pomimo następujących po
sobie pokoleń, grupa mogła funkcjonować jako całość – młodzi członkowie społeczności,
nabywszy wiedzę związaną z tańcami ważnymi dla danej grupy, pozyskiwali również podstawową wiedzę dotyczącą odgrywana ról społecznych, wiedzy o kosmogonii, czy sposobie zachowywania się podczas kluczowych wydarzeń grupowych. Wspólne tańczenie oznaczało bycie zaakceptowanym członkiem danej społeczności.
Taniec więc pozwalał zachować stałość tożsamości międzypokoleniowej grup, sam
jednak podlegał delikatnym fluktuacjom i ewolucji. Modyfikacje, zachodzące w nim, mają
z jednej strony charakter historyczny – zmiany w systemach społecznych, w kluczowych
wydarzeniach bądź rewolucje kulturowe wiązały się również z wprowadzaniem nowych
tańców, modyfikacji ich struktury ze względu na ilość tancerzy, bądź formacje taneczne.
Z drugiej jednak strony, szczególność ewolucji memów wynika również z niemożności
jasnego i jednoznacznego ich skodyfikowania. Sam fakt, że nośnikiem memów tańca jest
ciało ludzkie, powoduje, że są one mocno zabarwione indywidualnymi cechami tancerzy.
Fenotyp odtwórcy tańca, płeć, sposób interpretacji danego tańca, bądź jego zdolności
fizyczne mogą wpływać na interpretację i znaczenie przekazywanych treści38. Mechanizm
ten daje okazję do ewolucji i mutacji memu oraz rozpowszechniania znaczeń aktualnych
tylko lokalnie, w danym czasie i miejscu, niemożliwych do pełnego odtworzenia w innych
okolicznościach.

TANIEC JAKO MEDIUM PRZEKAZU MEMETYCZNEGO – Streszczenie
W poniższym artykule przedstawimy taniec, jako unikalne medium przenoszenia memów
dotyczących norm społecznych, wiedzy o świecie oraz wierzeń. W pierwszej części przedyskutujemy, czym właściwie jest mem tańca, jakie są możliwości jego transmisji pomiędzy pokoleniami
i w jaki sposób ulega on ewolucji. Następnie przywołamy przykłady transmitowanych przez ta38
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niec treści kulturowych, które w przeważającej większości mają charakter niewerbalny i uniwersalny międzykulturowo. Co więcej, ilustrują, w jaki sposób treści te są transmitowane pomiędzy
pokoleniami.
DANCE AS A MEDIUM OF MEME TRANSMISSION – Summary
This article presents dance as a unique medium of transmission of such memes as social
norms, knowledge and beliefs. In the first part it discusses a definition of a meme of dance and
possibilities of its transmission between generations and ways of its evolution. Then it brings examples how and what is transmitted through dance at various development stages of civilization, and
its cross-cultural differences. These examples show the versatility of the medium of dance for meme
transmission in non-verbal communication. Also we observe generation stability of certain types of
memes, in particular beliefs, and dynamic evolution of the others.
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ADAM WALKIEWICZ
CZYM SĄ MEMY INTERNETOWE?
ROZWAŻANIA Z PERSPEKTYWY MEMETYCZNEJ
Memetyczne treści w Internecie

Internet jako nowe medium już od pewnego czasu stał się żywym przedmiotem
badań wielu dziedzin nauk humanistycznych. Psychologia, socjologia, lingwistyka czy medioznawstwo badają go głównie pod względem potencjału informacyjno-komunikacyjnego oraz jego szerokiego wpływu na współczesne społeczeństwo. W niniejszym artykule
postaram się przyjrzeć Internetowi z zupełnie innej strony. Mam tutaj na myśli perspektywę memetyczną. Dzięki niej badanie kultury przybiera zupełnie nowy wymiar, a memetyka odkrywa nowe formy komunikacji oraz przepływu informacji pomiędzy uczestnikami cyberkultury.
Przyjęcie kierunku rozważań memetycznych w badaniu kultury nakazuje postrzegać ją jako efekt aktywności memów, czyli replikatorów, które odniosły sukces w procesie ewolucji kulturowej. O potędze memów i ich wpływie na kulturę człowieka powiedziano już sporo w wielu powstałych na ten temat publikacjach. Richard Dawkins, Susan
Blackmore i inni, popularyzując metodologię memetyczną, wskazywali przede wszystkim na jej zalety oraz korzyści wynikające z przyjęcia takiej perspektywy. Ujęcie to rodzi
jednak wielkie niebezpieczeństwo – rola podmiotowości ludzkiej w procesie powielania
replikatorów kulturowych jest tu zdecydowanie ograniczana, co zdaje się podważać rację
bytu wielu koncepcji kultury, charakterystycznych dla antropologii i innych nauk społecznych. Mimo że wciąż budzi dużo kontrowersji, perspektywa memetyczna zyskała już spory rozgłos wśród użytkowników Internetu, którzy przejęli jej terminologię, nie bardzo
przejmując się ani groźbami utraty podmiotowości, ani straszakiem determinizmu, jaki
od czasu do czasu wytaczają krytycy memetyki. Najpewniej, po prostu niewiele sobie robią
z tych głosów i obaw. Niezależnie zatem od statusu memetyki jako dyscypliny naukowej
pośród innych nauk, warto spojrzeć na treści kultury internetowej z punktu widzenia
„memetycznej gry”, jak ją nazywa autorka pierwszej polskiej monografii memetyki1.
Z punktu widzenia takiej właśnie gry, najistotniejszą cechą replikatorów kulturowych w Internecie okazuje się droga transmisji znaków, rozprzestrzeniających się na zasadzie doboru memetycznego. Zagadnienie to można jednak stosunkowo łatwo wytłumaczyć, powołując się na zasady ogólnej teorii replikatorów, skonstruowanej przez Dawkinsa. W Internecie replikowane są najczęściej te memy, które charakteryzują się długowiecznością, płodnością oraz wiernością kopiowania. Dla Magdaleny Kamińskiej, która
również podjęła się próby badania memów krążących w Internecie, ważne wydaje się
także zbadanie sposobów przechowywania tych znaków w cyberprzestrzeni i tworzenia
odpowiednich powiązań między nimi. Jak wyjaśnia w książce Niecne memy. Dwanaście
1
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wykładów o kulturze Internetu, dzięki takiemu spojrzeniu zwiększa się zarówno podatność memów na przekształcenia, jak również trwałość memetycznych treści. Sieć pozwala na przesyłanie dużej ilości danych w praktycznie niezmienionej formie. Wedle jej koncepcji, całą sieć internetową
…można wręcz potraktować jako wizualizację procesu rozprzestrzeniania, replikacji i przechowywania memów.
Dostosowany do tego celu metasystem połączeń ma charakter warstwowy, co ułatwia jego budowanie, lecz równocześnie utrudnia oszacowanie jego koherencji, zwiększając ruchliwość elementów, zawsze zauważalną w systemie
kultury, ale dzięki Internetowi znacznie przyśpieszoną i wizualizowaną.2

Chcąc zbadać memetyczne treści w Internecie, w niniejszym artykule skupiam się
tylko na wybranej przeze mnie kategorii – memach internetowych. Do tego celu niezbędna mi będzie próba zdefiniowania samego pojęcia memu internetowego. Termin ten jest
szeroko używany w sieci, jednak funkcjonuje on tam w nieco zmienionej formie w porównaniu do pierwotnego znaczenia, jakie nadał mu Richard Dawkins.
Definicja memu internetowego

Pojęcie memu internetowego jest współcześnie używane najczęściej na określenie
symbolicznego znaku rozprzestrzeniającego się poprzez sieć. Może mieć on różnoraką
postać, zarówno hiperłącza, obrazka, filmu, strony internetowej lub po prostu samego
słowa czy też hasła, które powstało w oparciu o jakąś formę międzyludzkiej interakcji,
stanowiącej odwołanie do kultury popularnej, tudzież sytuacji z życia codziennego3. Jak
pisze jedna z badaczek tego zjawiska, Kamińska.:
Określenie „mem internetowy” jest potocznie używane przez internautów na oznaczenie popularnego semio
tycznego kompleksu transmitowanego via ICT, najczęściej w funkcji tak zwanego żartu internetowego. Przez nie
których „cybermemetyków – amatorów” mem internetowy jest traktowany jako swoista metafora memu Dawkin
sowskiego, czyli hipotetycznej ewolucyjnej jednostki przekazu kulturowego, zaś inni, będący jednocześnie zwolen
nikami hipotezy socjobiologicznej, uważają mem internetowy dosłownie za sam wizualizowany mem.4

Wynika stąd, iż mem internetowy pojmowany jest w zdecydowanie węższym znaczeniu niż mem Dawkinsowski, ponieważ jest jednostką informacji, która replikuje się
wyłącznie drogą internetową. Jednakże posiada on wiele wspólnych cech z tym replikatorem, o którym wspominał Dawkins, takich jak płodność oraz wierność kopiowania, analogie do genu, zapis w mózgu lub zewnętrznym nośniku danych itp. Dość trafnie pojęcie
memu internetowego precyzuje Wiktor Kołowiecki w artykule Memy internetowe, jako
nowy język Internetu:
Memem internetowym możemy zatem nazywać zdigitalizowaną jednostkę informacji (tekst, obraz, film, dźwięk)
rozpowszechnioną drogą internetową, która zostaje skopiowana, przetworzona i w tej przetworzonej formie opublikowana w Internecie.5

Podstawowym pojęciem dla koncepcji memów, również dla wariantu internetowego, jest niewątpliwie naśladownictwo. W obrębie Internetu przybiera ono postać kopio2

M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań 2011, s. 62.
P. Marcowski, Meme. Fenomen w Internecie, <www.kawaipapierosy.com/meme-fenomen-w-internecie>, 10.07.2012.
4
M. Kamińska, dz. cyt., s. 62.
5
W. Kołowiecki, Memy internetowe, jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” nr 21, 2012, <www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
archives/3637>, 10.07.2012.
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wania cyfrowego. Ta droga replikacji jest o wiele doskonalsza, gdyż pozwala na całkowitą wierność kopiowania. Każda kopia jest także i oryginałem, cyfrowa replikacja rozpowszechnia jedną i tę samą informację w wielu egzemplarzach, które mogą co najwyżej
różnić się jakością kompresji lub wyświetlać się w różnych odcieniach kolorystycznych
w zależności od ustawień monitora6. Z powodu najważniejszej roli transmisji treści, należy przyjąć założenie, że konstruowanie memu internetowego niekoniecznie polega na
jego wytwarzaniu, lecz przede wszystkim na przekazywaniu sobie przez użytkowników
pliku lub linku, który odsyła do jakiegoś tekstu kultury (strony www, wideoklipu, animacji), zawierającego pewien rodzaj informacji, tj. powiedzenie, żart, pogłoskę, osobliwy
news, kolaż lub oryginalny obraz graficzny bądź tekst7. Taka forma istnienia memu internetowego pozwala na jego szybką replikację, dzięki czemu jest on łatwo rozpoznawalny
przez wielu użytkowników sieci. Jak zauważa Kamińska:
Niektóre z tych realizacji zyskują tak dużą popularność w danym środowisku, że znają je wszyscy jego użytkownicy, a wiele spośród nich zyskało nawet popularność globalną, przekraczając granice językowe, nadal dzielące Sieć.8

Mem internetowy może przetrwać zarówno w formie niezmienionej, a także z czasem ewoluować jako imitacja, komentarz, czasem pastisz lub parodia (samego siebie),
może również gromadzić nowe informacje o sobie samym w postaci różnorodnych metamemów9. Ponadto możliwa jest także sytuacja, w której memy mutują w tak bardzo szybkim tempie, że osiągają ogólnointernetową popularność nawet w przeciągu kilku dni.
Potwierdza to tezę o samopowielającej się naturze memów, dla których środowisko Internetu staje się niezwykle sprzyjającą maszynerią, pozwalającą na wielką płodność i wierność kopii. Kwestią sporną pozostaje natomiast długowieczność memów internetowych,
trzeba więc ustalić, co kryje się pod tym pojęciem.
Jeśli chodzi o rzeczywistą obecność memów w sieci należy stwierdzić, że z racji swojej cyfrowej formy, mogą one istnieć praktycznie nieprzerwalnie w cyberprzestrzeni, nie ulegają bowiem żadnym utratom swojej materialnej jakości. Charakterystyczną cechą memów
internetowych jest jednak ich krótkie trwanie w czasie – zdobywają one ogromną popularność tylko w określonych momentach (czy przestrzeniach sieciowych), po czym szybko ulegają zapomnieniu (ale nie całkowitemu zniszczeniu!) i są zastępowane przez inne. Taki
stan może świadczyć nie o ich długowiecznej, ale krótkotrwałej naturze. Zjawisko to można
jednak wytłumaczyć także w inny, wynikający z memetycznych założeń, sposób. Internet,
mimo że jest medium, które nie posiada swoich rozmiarów czy granic – może bowiem rozrastać się praktycznie w nieskończoność (przyłączając do siebie kolejne urządzenia) – posiada grono odbiorców (czyli nas samych), których mózgi mają jednak organiczną zdolność
percepcji. Memy internetowe muszą zatem walczyć o popularność wśród umysłów swoich
użytkowników i poddawane są nieustannej selekcji w puli memowej. Następuje więc w tym
przypadku zjawisko doboru czy też naturalnej selekcji, charakterystyczne dla obydwóch rodzajów replikatorów – biologicznych i kulturowych. Internetowe memy poszły jednak o krok
dalej w swoim rozwoju – „przegrane” czy też w danej chwili niepopularne memy nie ulegają całkowitej destrukcji; zagnieżdżają się w swoich internetowych niszach, których w sieci jest naprawdę dużo i tam czekają być może na swój wielki powrót do „chwały”.
6

W. Kołowiecki, dz. cyt.
M. Kamińska, dz. cyt., s. 63.
8
Tamże.
9
P. Marcowski, dz. cyt.

7

52

TEKSTY z ULICY nr 14 Zeszyt memetyczny

Internetowe memy mogą rozprzestrzeniać się za pośrednictwem różnorodnych portali informacyjnych lub społecznościowych, blogów (ogólnie poprzez strony internetowe), poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, jak również innych usług sieciowych. W sieci można znaleźć bardzo dużo miejsc, które gromadzą, a następnie rozpowszechniają koncepcję memów lub pewne jej odmiany. Takie strony określa się mianem
vanity site10. To one są, jak się zdaje, owymi niszami w przestrzeni Internetu, w których
zbierane są całe pokłady cybermemów.
Memy internetowe zdobyły znaczną popularność przede wszystkim z racji swojego żartobliwego bądź sarkastycznego charakteru. Pełnią one zdecydowanie bardziej funkcję
rozrywkową (bądź w niektórych przypadkach rozrywkowo-edukacyjną) aniżeli poznawczą.
Zwolennicy ujęcia socjobiologicznego, którzy zdaniem Magdaleny Kamińskiej, uznają
dosłowną reprezentację relacji między memem internetowym a kulturowym, stwierdzają,
że tak, jak warstwowy jest charakter internetowego replikatora, tak same memy mogą
mieć taki charakter, ponieważ:
wchodząc w skład mempleksów nieustannie interreagują ze sobą, modyfikując się w taki sposób, aby jak najskuteczniej realizować swe partykularne ewolucyjne cele. W tej sytuacji proste, łatwe do stworzenia i przesłania cybermemy mają ewolucyjną przewagę nad długimi, narracyjnymi, technologicznie skomplikowanymi, a poziom ich
„zaraźliwości” jest bardziej istotny niż jakakolwiek pojęta użyteczność, sensowność czy staranne opracowanie.11

W polskim Internecie brakuje wyczerpującej definicji memu internetowego. Można to łatwo zweryfikować, sprawdzając popularność najważniejszych wyników wyszukiwania pozycji „mem internetowy” w wyszukiwarce Google12. Tu, w artykule dotyczącym
samego pojęcia memu, który zresztą też nie jest zbyt rozbudowany, znajduje się jedynie
drobna wzmianka o memie internetowym.
Termin ten (mem internetowy – A. W.) odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika
czy film) rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów, czy forów internetowych.13

Oprócz pozycji wyszukiwania przekierowujących bezpośrednio do różnych vanity sites, drugim (nie)znaczącym wynikiem jest definicja znajdująca się w Nonsensopedii, czyli polskiej encyklopedii humoru, będącej parodią Wikipedii. Tutaj również brakuje jeszcze hasła dotyczącego samego memu internetowego, ale samo pojęcie jest obecne. Można doszukać się w nim drobnej wzmianki o memach rozprzestrzeniających się cyfrowo.
Era Web 2.0 i szybkiej, międzyludzkiej komunikacji sprawiła, iż memy osiągnęły formę zero-jedynkową. Wirus
albański sieje wbrew pozorom większe spustoszenie niż trojan, albowiem wnika w nasze umysły i transformuje się
w łańcuszek szczęścia. Fakty o Chucku Norrisie i twojej starej zalewają strony, nawet gdy temat dotyczy nowej
szczoteczki Aquafresh. 4chan – /b/tardzi to posłańcy memów! Demotywatory też na tym żerują.14

10

M. Kamińska, dz. cyt., s. 65.
Tamże, s. 62.
12
Dokładny link do wyników wyszukiwania to: <www.google.pl/#hl=pl&sclient=psy-ab&q=mem+internetowy+&oq=mem+internetowy+&gs_l=hp.3..0l4.14222.14222.3.14645.1.1.0.0.0.0.94.94.1.1.0...0.0.ipnjXup44U0&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
3a8eb0b910b7ab25&biw=1366&bih=675>, 10.07.2012.
13
Cytowane za: <www.pl.wikipedia.org/wiki/Mem#Mem_internetowy>, 10.07.02012.
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Cytowane za: <www.nonsensopedia.wikia.com/wiki/Mem>, 10.07.2012.
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Wszystkie przytoczone para-definicje pokazują, że memem internetowym może
zostać praktycznie każdy rodzaj treści, niezależnie od jego objętości czy nawet sensowności (często popularność jest „odwrotnie proporcjonalna” do sensu). Taki stan jest najbardziej widoczny w przypadku sieciowych memów odnoszących się szczególnie do kultury
popularnej i związanych z nią zjawisk cybercelebrytów, e-tabloidów i portali plotkarskich, jak również wielu innych. Znamiona cybermemu mogą także przywdziać zarówno
wiadomości przesyłane jako łańcuszki szczęścia, krótkie, chwytliwe hasła – internetowe
„powiedzonka”, a także liczne znaki ikonograficzne. Ten ogrom różnorodności powoduje, że trudno jest dokonać jednoznacznej i obiektywnej klasyfikacji memów internetowych. Prawdopodobnie zjawisko jest jeszcze zbyt świeże, a refleksja specjalistów od cybermemów nie dojrzała do jego generalizacji. Spróbujmy jednak, bazując na stanie zastanym, pokusić się o jakąś wstępną choćby klasyfikację...
Klasyfikacja i przykłady memów internetowych

Najbardziej popularne w sieci memy przyjmują dziś najczęściej rodzaj hasła, obrazka lub filmu o różnorakiej treści – od wyśmiewania jakiegoś zjawiska, przez rolę motywującą, po wykorzystanie innej, już istniejącej treści w Internecie, czy uosobienie jakichś
wyobrażeń. Pierwszej klasyfikacji memów internetowych dokonał na łamach czasopisma
„Kultura i Historia” Wiktor Kołowiecki. Po wnikliwej analizie najbardziej popularnych
memów internetowych wyodrębnił on trzy główne ich kategorie – szablonowe, komentujące oraz eksploatujące15. Na potrzeby niniejszego artykułu posłużę się tym właśnie podziałem, jednak z wyraźnym zaznaczeniem, że nie jest to klasyfikacja pełna, to znaczy
taka, która obejmuje wszystkie dostępne rodzaje memów w sieci.
1. Memy szablonowe

Zgodnie z nazwą, memy szablonowe zbudowane są na zasadzie z góry ustalonej
formy – szablonu, który można uzupełniać własnymi treściami. Oczywiście treści te powinny odpowiadać określonemu przez dany szablon charakterowi. Ten rodzaj memów
może przyjmować zarówno formę jednakowego obrazka, wzbogaconego dodatkowym i
indywidualnym podpisem według mniej lub bardziej określonego wzorca, lub odwrotnie
– identycznego tekstu uzupełnionego innymi obrazkami. W Internecie obecnych jest bardzo wiele stron, które umożliwiają bezpośrednie tworzenie memów szablonowych bez
potrzeby używania specjalnego programu przeznaczonego do edycji grafiki16. Portale te
najczęściej określane są mianem generatorów memów. Takimi stronami są na przykład:
memegenerator.net, quickmeme.com, zipmeme.com, czy ich polskie odpowiedniki: memgenerator.pl, memy.pl, wykop.pl. Wszystkie te strony zbudowane są na podobnej zasadzie – posiadają ranking aktualnie najbardziej popularnych memów, poczekalnię, w której znajdują się nowe memy stworzone przez użytkowników, generator umożliwiający
zrobienie memu poprzez dodanie tekstu do obrazka lub na odwrót, a także skategoryzowaną wyszukiwarkę memów. Kategorie te wyróżnione są zazwyczaj poprzez określenie
najważniejszej postaci lub rzeczy na danym obrazku. Możemy wskazać takie kategorie
jak: film, rysunki, ludzie, dzieci, zwierzęta itp.
Zwykle przyjęło się uważać, że pierwszymi memami szablonowymi były demotywatory. W polskiej prasie naukowej fenomen demotywatorów opisał Marcin Sieńko w artykule Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze. Demotywatory są po
15
16
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prostu połączeniem obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem17.
Ich forma nawiązywała początkowo do amerykańskich plakatów motywacyjnych, zdjęć
mających motywować cały personel firmy do pracy. Demotywator z założenia miał osiągać efekt odwrotny – podpis pod obrazkiem w humorystyczny sposób przekazywał sarkastyczną bądź pesymistyczną wizję świata i służył jego krytyce. Za źródło pierwszych demotywatorów uznawane jest forum internetowe 4chan.org, które z czasem stało się niezwykle istotnym miejscem dla całej kultury cyberprzestrzeni. Standardowy demotywator
zbudowany jest z prostokąta o czarnym tle, na którym zamieszczony jest obrazek, a pod
spodem widnieje tytuł oraz – pisany nieco mniejszymi literami – krótki komentarz do
obrazka. Ta niezwykle prosta formuła znalazła niezliczone zastosowania w kulturze Internetu. Sieńko wyróżnia kilka grup demotywatorów w zależności od dominujących
w nich treści: parodie plakatów motywacyjnych, demotywatory żartobliwe lub ironiczne,
komentujące bieżące wydarzenia, demotywatory zagadki, wizytówki społeczności, demotywatory dialogowe lub samozwrotne oraz te będące nośnikami sieciowych memów18. Najważniejszą funkcją tych ostatnich jest – wedle autora artykułu – replikowanie pewnych
treści kulturowych, które sami użytkownicy 4chan.org nazywają memami19. Zdaniem Sieńko, większość popularnych motywów internetowych wcześniej czy później trafia na jakiś
demotywujący plakat, bowiem sama forma demotywatora jest memem – wyjątkowo skutecznym replikatorem20. W sieci istnieje wiele różnych stron, które stanowią pokaźny
zbiór demotywujących obrazków. Najbardziej popularną są: demotywatory.pl, demotywatory.net, demotywery.pl, demoty.pl itp.
Niezwykle popularną w polskim Internecie grupą demotywatorów stały się ostatnio te dotyczące Hanki Mostowiak – fikcyjnej postaci z popularnego serialu M jak miłość, emitowanego w Telewizji Polskiej. Dotyczą one bogato komentowanej w mediach
śmierci bohaterki, która zdaniem internautów pokazana została w bardzo groteskowy
sposób21. O śmierci Hanki pisały niemal wszystkie portale plotkarskie, tabloidy, a nawet
poważna prasa społeczno-polityczna. Jej śmierć stała się wręcz pewnym fenomenem
kulturowym, który z niewyobrażalną prędkością i płodnością zaczął rozprzestrzeniać
się w cyberprzestrzeni, dając przykład innemu – fenomenowi memów. W zaledwie kilka
godzin po wyemitowaniu tragicznego odcinka serialu powstały setki obrazków, które ironicznie komentowały śmierć Hanki i związane z tym wydarzeniem dalsze perypetie bohaterów telenoweli.
Jednymi z pierwszych memów szablonowych, oprócz demotywatorów, były również tzw. advice animals. Ten rodzaj memów składa się z rysunku bądź zdjęcia zwierzęcia
na tle koncentrycznych kolorowych pasków (nadających mu wygląd gwiazdy bądź superbohatera) z dwuczęściowym podpisem, najczęściej w trybie rozkazującym, będącym satyrą na jakiś rodzaj zachowania22. Advice animals (nazywane po polsku „zwierzęta radzą”)
stanowią niezwykle płodną grupę memów, przedstawiającą podobizny psów, kotów, pingwinów czy innych zwierząt, których podstawowym celem jest dawanie rady ludziom, oczywiście w bardzo sarkastycznym tonie. Ojcem wszystkich memów ze zwierzęcej rodziny
17
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18
Tamże, s. 131.
19
Tamże, s. 135.
20
Tamże, s. 135.
21
Zginęła ona w na pozór niegroźnym wypadku samochodowym, potykając się na drodze o stos kartonowych pudeł, wskutek którego
doznała pęknięcia tętniaka w mózgu.
22
W. Kołowiecki, dz. cyt.

ADAM WALKIEWICZ. Czym są memy internetowe?...

55

był pies przedstawiany na tęczowym tle udzielający niedorzecznych porad23. Pojawił się
on w 2006 roku i gdyby nie napisany trzy lata później skrypt MemeGenerator nie zyskałby
tak dużej popularności, jaką cieszy się obecnie.

Ilustracja 1, źródło: < www.demotywatory.pl/3547603/Wypadek-Hanki>, 10.07.2012

Wśród advice animals wyróżnić można także inne typy zwierzęcych bohaterów:
filozoraptora (Philosoraptor), czyli filozofującego dinozaura uznawanego przez Internautów za najmądrzejsze zwierzę na Ziemi, który niejednokrotnie wprawia w zakłopota-

Ilustracja 2, źródło: <www.kwejk.pl/obrazek/587962/pies-dobra-rada-radzi.html>, 10.07.2012

23

<www.memowisko.com/2011/12/zwierzeta-radza.html>, 10.07.2012.
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nie swoją niezwykłą elokwencją, pingwina niezręcznych sytuacji (Socially Awkward Penguin), przedstawiającego paradoksalne nietakty w relacjach międzyludzkich, odważnego
i szalonego wilka mobilizującego do działania (Courage Wolf / Insanity Wolf), pandę –
podrywacza (Pickup line Panda), bogatego kruka w cylindrze, z laską i butelką wytrawnego trunku (Rich Raven) oraz kota – biznesmena wcielającego się w postać surowego
szefa w garniturze (Bussiness Cat)24.

Ilustracja 3, źródło: <http://www.memowisko.com/2011/12/zwierzeta-radza.html>, 10.07.2012

Memy tej kategorii zaczęły z czasem ewoluować nie tylko w kierunku przedstawiania zwierzęcych podobizn. Na kolorowych paskach coraz częściej pojawiały się także
różne twarze ludzkie, będące reprezentantem pewnych stereotypowych postaci. Przykładem takiego memu jest annoying facebook girl – postać wkurzającej dziewczyny z Facebooka, irytującej użytkowników tego portalu społecznościowego swoimi nagminnymi komentarzami oraz niezliczonymi „lajkami”. Polskim odpowiednikiem ludzkiej wersji advice animals jest mem „Polak radzi” (zwany także „Biało-czerwonym Wieśkiem” czy „Panem Andrzejem”) składający się z podobizny polskiego policjanta Janusza Ławrynowicza25 na biało-czerwonym tle. W założeniu mem ten stanowi swoisty archetyp prawdziwego Polaka, „okrojonego” jednak do poziomu narodowych przywar, a jego podstawowym zdaniem ma być wytykanie Polakom ich wad, tj. nieznajomości języków obcych,
dulszczyzny, zazdroszczenia sąsiadom czy dewiacji religijnej26.
Niezwykle popularnymi przykładami memów szablonowych są także memy wyrażające niezadowolenie lub wściekłość, nazywane w zależności od odmiany Y U No Guy
lub Rage comics. Mem służący do wyrażania niezadowolenia, jak podaje Kołowiecki w swoim artykule:
(…) zbudowany jest na zasadzie bezpośredniego zwrócenia się do przedmiotu będącego powodem niezadowole
nia. Przedstawia on gniewną postać z uniesionymi rękami na granatowym tle, wyrażającą swoją dezaprobatę w
stosunku do czegoś. Okraszający go tekst napisany jest przy użyciu smsowych skrótów i „niedbałej” gramatyki –
internetowej nowomowy.27
24

<www.memowisko.com/2011/12/zwierzeta-radza.html>, 10.07.2012.
Osoba Janusza Ławrynowicza, nieznanego wcześniej „zwykłego obywatela” praktycznie z dnia na dzień zdobyła ogromną popularność
w sieci, przez co przysporzyła samemu zainteresowanemu licznych niedogodności. Internetowa moda na jego osobę nie była bowiem zbyt
pochlebna dla jego fizis i umysłu.
26
<www.memowisko.com/2012/01/kariera-janusza-awrynowicza-polak-radzi.html>, 10.07.2012.
27
W. Kołowiecki, dz. cyt.
25

ADAM WALKIEWICZ. Czym są memy internetowe?...

57

Z czasem postać ta została nazwana Panem Y U No, który wyraża oburzenie na
postawę lub zachowanie osoby tudzież instytucji, do której się zwraca28. Rage comics z kolei pojawiły się w 2008 roku początkowo jako proste szablony z trywialnego komiksu opublikowanego na 4chan.org. Nazwa ta została zaczerpnięta właśnie od niego (a dokładnie od
podobizny wściekłej twarzy, która pojawiła się jako puenta do pierwszego wydania). Idea ta
niezwykle szybko rozniosła się po sieci i stała się zaczątkiem rozbudowanego systemu
memów szablonowych z ogromną ilością tzw. wściekłych twarzy, wyrażających pomimo
swojej nazwy, także inne skrajne emocje. Podobizny-twarze są zwykle czarno-białe, w większości wykonane w bardzo prostym programie graficznym29. Rage comics używa się głównie do opowiadania anegdot z własnego życia, zawsze kończących się ironiczną puentą zwieńczoną zaprezentowaniem grymasu wściekłej twarzy. Kołowiecki jest zdania, że cały katalog
rage comics jest na tyle obszerny, że pełne omówienie wszystkich symboli i skrótów myślowych wchodzących w ich skład wymagałoby osobnych badań i jest tematem na oddzielną
pracę30. Dla przykładu, można do nich zaliczyć np. rage guy – wściekłego faceta wykrzyczkującego wulgarne słowo fuck z typograficznie opracowanym ciągiem znaków F i U, me gusta
(podoba mi się) – niepokojącą twarz z rozbieżnym zezem i uśmiechem wyrażającym upodobanie, forever alone (na zawsze sam) – personifikację permanentnej samotności przedstawiającą niezbyt atrakcyjną fizycznie postać czy poker face – figurę o kamiennej twarzy31.
2. Memy komentujące

Drugą kategorią memów wyróżnionych przez Kołowieckiego są memy komentujące. Grupa ta funkcjonuje jako swoisty rodzaj komentarza bądź puenty, zazwyczaj do zdjęcia lub też serii obrazków, rzadziej do samych tekstów32. To coś na kształt rage comics,
jednak w mniej szablonowej formie, ponieważ występują one indywidualnie i są niepowtarzalne. Memem-komentarzem często są też rysunki twarzy, wyrażające jakieś emocje,
doklejone na lub pod spodem danego zdjęcia lub fotografii. Część twarzy występuje równocześnie jako rage comics, są też jednak i takie, które pozostają unikatowe tylko dla tej
kategorii. W swoim artykule Kołowiecki wysnuwa bardzo ciekawą tezę o tym, że memy
komentujące są krokiem do przodu w długiej historii dzielenia się ciekawymi zdjęciami
w sieci, pozwalają bowiem precyzyjnie wyjaśnić stosunek autora do materiału33. Mogą
one stanowić także swoisty dialog pomiędzy samymi internautami, ponieważ ich forma
pozwala na komentowanie już skomentowanych memów-wpisów, tworząc tym samym
coś na kształt metamemów. Podobne zjawisko dostrzega Sieńko w stosunku do demotywatorów. W swojej typologii wyróżnia on dialogi oraz demotywatory samozwrotne, powstałe w wyniku sieciowych dyskusji na temat już istniejących obrazków; takie „demotywatory demotywatorów” nazywa on geteratorami34.
Charakterystycznym rodzajem memów komentujących są np. cuteness overload
(przeładowanie słodkości), czyli memy mające poruszać swoich odbiorców obrazkiem
28
Pierwowzór ekspresyjnej twarzy, będącej głównym motywem tego memu, pojawił się w japońskiej mandze Gantz, rysowanej przez Hiroya
Oku od października 2000 roku. W tomie piątym z 2002 roku w rozdziale Naked King, jeden z bohaterów wyraża swoje skrajne oburzenie
w sposób, który stał się rodzajem nowego memu. Za: <www.memowisko.com/2012/01/y-u-no-like-my-post.html>, 10.07.2012.
29
W. Kołowiecki, dz. cyt.
30
Tamże.
31
Mem ten dodatkowo został semantycznie wzmocniony przez piosenkę o tym samym tytule popowej piosenkarki amerykańskiej – Lady
Gagi. To tak naprawdę ogromna popularność utworu Poker Face doprowadziła do rozpropagowania memu tego typu, a nie na odwrót.
32
W. Kołowiecki, dz. cyt.
33
Tamże.
34
M. Sieńko, dz. cyt., s. 138.
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przedstawiającym słodką i rozczulającą postać. W pierwotnej wersji był on afirmatywną
reakcją na pytanie bądź wypowiedź jakiegoś słodkiego zwierzaka na zdjęciu, a puentujący obrazek przedstawiał zapłakaną z rozczulenia twarz35. Równie popularną, zmutowaną wersją tego memu, jest Mom, please (mamo, proszę) – mem umieszczany pod
zdjęciem przedstawiającym przedmiot, który autor bardzo chce posiąść.
Innym przykładem memów komentujących są memy, zbudowane na bardzo podobnej zasadzie jak powyżej, jednak wykorzystujące odmienny rodzaj emocji jako komentarz do danej grafiki. Dla przykładu można wskazać memy I see what you did there
(wiem co zrobiłeś), przedstawiający postać szyderczej twarzy wyśmiewającej jakiś obrazek lub zachowanie czy not bad (nie źle). Ten ostatni wykorzystuje podobiznę prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Mem powstał dzięki przeróbce jednego
ze zdjęć Obamy opublikowanego w Internecie, przedstawiającego dziwny grymas na
jego twarzy – wyrażający w grubiański sposób rodzaj aprobaty bądź afirmacji.
Ciekawym rodzajem memów komentujących są też memy wykorzystujące ujęcia z amerykańskiego serialu animowanego Futurama. Jednym z nich jest mem shut
up and take my money! (zamknij się i bierz moje pieniądze!). Jego trzon stanowi
kadr przedstawiający głównego bohatera kreskówki – Philipa J. Fry’a z plikiem banknotów. Serialowy obrazek umieszczany pod jakimś zdjęciem jest reakcją na znajdujące się na nim gadżety lub nowinki technologiczne, które autor bardzo chciałby
mieć i obrazuje żywe pragnienie posiadania owego przedmiotu. Z tego samego serialu pochodzi komentujący mem I don’t want to live on this planet anymore (nie
chcę już żyć na tej planecie), który jest wyrazem głębokiego zdegustowania lub rozczarowania najczęściej pewną formą ludzkiej głupoty lub niskim poziomem świadomości różnych osób.
3.Memy eksploatujące

Ostatnią kategorią memów internetowych wyróżnionych przez Kołowieckiego są
memy eksploatujące. To zarazem największa, ale jednocześnie najbardziej niespójna
grupa. W jej skład wchodzą wszelkie inne formy cybermemów, które nie dają się klasyfikować na zasadzie dwóch wcześniejszych. Jak podaje autor prezentowanej typologii,
memy eksploatujące występują najczęściej w postaci zdjęć, wideo lub haseł i charakteryzują się brakiem konkretnego przekazu36. Mogą one egzystować w sieci poprzez pasożytowanie na memach szablonowych i komentujących, bądź jako fotomontaż z innymi
zdjęciami czy też przez tworzenie pustych semantycznie, ale zabawnych lingwistycznie
połączeń, szczególnie w przypadku rożnych internetowych powiedzonek. Memy te eksploatują dany materiał, nie niosąc ze sobą tak naprawdę żadnej innej treści oprócz beztroskiej ekspresji materiału jako całości – w postaci parodii, pastiszu, przeróbki – lub
różnych ich fragmentów37. Memy ekspolatujące powstają i rozprzestrzeniają się najczęściej na zasadzie virali oraz marketingu wirusowego. Ich cechą charakterystyczną jest
autotematyzm i intertekstualność. Mogą one komentować siebie nawzajem i tworzyć
tym samym swoiste metamemy, zawsze są w jakimś stopniu kontekstualne. Odnoszą
się silnie do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych (na przykład memy z prezydentem Obamą), kulturalno-rozrywkowych (memy wykorzystujące kadry z seriali i filmów, znanych celebrytów, kultowych bohaterów), a także zasłyszanych i popularnych
w sieci wydarzeń z życia codziennego (chociażby zasłyszany ostatnio mem „bede gral
35

W. Kołowiecki, dz. cyt.
Tamże.
37
Tamże.
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w gre” przywołujący wypowiedź gliwickiego nastolatka na temat sylwestrowych planów
gry w Tomb Raider38).
Typowym przykładem memów eksploatujących są memy wykorzystujące podobizny celebrytów i gwiazd show-biznesu. Działają one głównie na zasadzie fotomontażu
i obróbki zdjęć. Jedna konkretna i dziwna poza (by nie użyć potocznego określenia „wtopa”) danej gwiazdy, bujnie komentowana na portalach plotkarskich, szybko staje się obiektem kpin i trafia do generatorów memów, gdzie poddawana jest obróbce graficznej i wklejana do setek różnych zdjęć, nadając im zwykle bardzo komiczny efekt. Tak chociażby
stało się z portretem Leonarda DiCaprio – zdjęcie rozradowanego aktora podczas kręcenia filmu Incepcja idącego dumnym krokiem przed siebie, na tyle rozbawiło internetową publiczność, że szybko stało się popularnym memem nazywanym dziś Strutting Leo.
Powstała nawet specjalna strona internetowa zbierająca i prezentująca wszystkie stworzone na poczet DiCaprio memy – fuckyeahstruttingleo.tumblr.com. Podobny los spotkał aktorkę Angelinę Jolie. Podczas tegorocznej (2012 rok) ceremonii wręczenia Oscarów celebrytka zaprezentowała się w sukience krzykliwe odsłaniającej jej prawą nogę.
Fakt ten natychmiast został przechwycony przez Internautów, by zaledwie po kilku godzinach później wygenerować nowe memy z odsłoniętą nogą Jolie, nazywane odtąd legbombing. Ogromna popularność tego memu doprowadziła do powstania kolejnych,

Ilustracja 4, źródło: <www.memowisko.com/2011/11/strutting-leo-leonardo-dihapprio.html>, 10.07.2012

w postaci zdjęć przedstawiających różnych ludzi naśladujących pozę aktorki, dumnie prezentujących swoje kończyny dolne39 (zjawisko to nosi nazwę joliening’u lub angelegging’u).
Bombardowanie sieci memami z podobiznami idoli stało się już nawykiem40. Dołączane
są one do różnorodnych obrazków czy zdjęć ukazujących inne postaci show-biznesu oraz
polityki, a także umiejscawiane w centrum ważnych wydarzeń.
38

Zob. <www.memowisko.com/2012/01/plany-na-sylwestra-bede-gra-w-gretomb.html>, 10.07.2012.
<www.memowisko.com/2012/03/angelina-jolie-i-najsynnejsza-noga-w.html>, 10.07.2012.
40
Najnowszym tego typu memem (stan na lipiec 2012 r.) jest prawdopodobnie ten, powstały po zakończonym na początku lipca br. turnieju
piłkarskim Euro 2012, przedstawiający włoskiego piłkarza Mario Balotelliego (a dokładnie jego nagi tors i groźną minę) w różnorakich
przeróbkach.
39
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Przykładem innego memu eksploatującego, funkcjonującego głównie w obszarze wideo, jest osoba Adolfa Hitlera. Bazuje on przede wszystkim na przeróbkach
wybranych fragmentów filmu Upadek (2004 rok) niemieckiego reżysera Oliviera Hirshbiegela. „Łupem” internautów padła pełna napięcia scena, w której Hitler dowiaduje się o nadchodzącej porażce i wybucha na oczach najwyższych współpracowników
komicznym gniewem pomieszanym z rozpaczą i desperacją41. Ogromny ładunek emocjonalny tej sceny został wielokrotnie wykorzystany w licznych przeróbkach o różnorodnej tematyce. Po raz pierwszy sekwencja Hitlera reagującego na… została użyta w dwa
lata po premierze filmu jako recenzja führera na temat wypuszczenia na rynek nowego produktu firmy Microsoft. Kolejnymi zrekontekstualizowanymi poprzez dziesiątki
amatorskich parodii tego filmu były liczne przeróbki typu Hitler dowiaduje się o… czy
Hitler i... Spośród rodzimego wkładu w rozwój wideo-memów o Adolfie Hitlerze na
szczególną uwagę zasługują (w oczach trzech milionów widzów, którzy obejrzeli je w serwisie YouTube) ponad dziewięciominutowy klip Hitler w poszukiwaniu elektro (prezentujący wizję melanżu ostatecznego)42, Hitler dowiaduje się o Jadłodajni (chodzi o
głośne swego czasu podpalenie warszawskiego klubu muzycznego)43, Hitler i faktura
Orange44 czy chociażby ze śląskim akcentem – Hitler i przebudowa rynku w Katowicach45. To tylko niektóre spośród wielu krążących w Internecie wideo o Hitlerze, wykorzystujących fragmenty filmu Upadek. Ciekawym przykładem tego metateksualnego memu jest przeróbka pt. Hitler dowiaduje się o śmierci Hanki46, będący komiczną
reakcją führera na wieść o tragicznie zmarłej bohaterce serialu M jak miłość, która
również jest obiektem krążących w sieci memów. Magdalena Kamińska o Adolfie
Hitlerze jako memie pisze tak:
Cokolwiek można by powiedzieć na temat jego roli historycznej, Adolf Hitler wraz ze swoim „markowym” wąsem, oryginalną fryzurą oraz charakterystyczną „marionetkową” kinezyką jest dziś niewątpliwe gwiazdą kultury
popularnej, a także wysoce efektywnym memem internetowym oraz cybercelebrytą (…) Warto zauważyć, że funkcjonowała ona jako mem (idea parodiowanego Hitlera w kulturze popularnej – przyp. autora) na długo przedtem,
zanim powstał Internet lub samo pojęcie memu, na przykład Charles Chaplin w Dyktatorze (1940), potraktował ją
na sposób, który można by dziś określić jako memetyczny.47

Bardzo popularnym rodzajem memów internetowych są także te, które wykorzystują wizerunek kotów. Trudno je sklasyfikować w jednoznaczny sposób, przede wszystkim dlatego, że niezliczona ilość mutacji czy wszelkiego rodzaju transformacji, a także
semantycznie różnorodny charakter ich treści nie pozwalają na to. Wśród „kocich memów” można tak naprawdę wyróżnić jeszcze wiele różnych pododmian w zależności od
użytego w nich konkretnego wizerunku kota czy sposobu konstruowania treści. Część
z nich można przypisać do kategorii memów szablonowych (jak chociażby ten z cyklu
advice animals o kocie biznesmenie), część do komentujących, a jeszcze inne z pewnością do eksploutjących. W sieci można spotkać memy z podobiznami kotów tj. chemistry
cat/science cat (o kocie, który uczył chemii) – będący połączeniem „finezyjnego” poczucia humoru oraz nauki chemii wraz ze zdjęciem białego kota-naukowca w okularach;
41

<www.memowisko.com/2012/01/hilter-nie-sucha-gotye.html>, 10.07.2012.
Zob. <www.youtube.com/watch?v=pazQoQbe8UY>, 10.07.2012.
43
Zob. <www.youtube.com/watch?v=j3guCQt6AN0>, 10.07.2012.
44
Zob. <www.youtube.com/watch?v=xsEcXOmn408>, 10.07.2012.
45
Zob. <www.youtube.com/watch?v=KKs5WDxTfK4>, 10.07.2012.
46
Zob. <www.youtube.com/watch?v=1VJvLmC2dYk>, 10.07.2012.
47
M. Kamińska, dz. cyt., s. 69–70.
42
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longcat/cattus longinus (niespotykanie długi kot) – mem o najdłuższym kocie świata, porównywanym często do monstrów typu Godzilla i Yeti48; nyan cat – mem powstały w 2011
roku jako animacja przedstawiająca małego kotka latającego w przestrzeni kosmicznej,
który zamiast tułowia ma wiśniowe pieczywo Pop-Tarts i pozostawia za sobą tęczowy
szlak49; suprised kitty – to mem o „kotku-pieszczoszku”, który ma za zadanie rozczulać
odbiorców swoim widokiem podczas słodkich pieszczot z właścicielem50.
Niektóre internetowe memy są tak atrakcyjne i popularne, że posiadają własne
strony internetowe, jak w przypadku memu lolcat. Lolkotami nazywane są zabawne po-

Ilustracja 5, źródło: <www.lolkoty.wordpress.com/2012/02/23/33/>, 10.07.2012

łączenia zmodyfikowanych zdjęć kota domowego oraz ironicznego tekstu (zapisanego
niepoprawnie gramatycznie), przedstawiającego zwierzę w nietypowej sytuacji i otoczeniu, „przyłapanego” na wykonywaniu niezwykłych, skłaniających do jego antropomorfizacji czynności i przyjmowaniu niecodziennych póz51. Nad fenomenem loloktów zastanawia się Kamińska pisząc, że mem ten:
[…] zawiera odwołanie do innych tekstów kultury, najczęściej popularnej i/lub internetowej, ale nierzadko również do elitarnej, wysokiej lub naukowej. Często (tekst na obrazku – przyp. autora) jest formułowany jako pierwszoosobowa wypowiedź sportretowanego na fotografii zwierzęcia, wyrażona w charakterystycznym niegramatycznym języku i nieortograficznym zapisie, w anglojęzycznym wariancie jest to tak zwany lolspeak. (…) Wśród lolkotów wyróżnić można sporą grupę prostych dowcipów sytuacyjnych, niekiedy niewymagających nawet podpisu, lecz
układających się w wątki, pozwalające prześledzić ewolucję poszczególnych odmian tego memu. Cześć tych dowci48
Powstała także inna mutacja tego memu – o kocie tacgnol, czyli mrocznej wersji długiego kota (sama jego nazwa jest lingwistycznym
przeciwieństwem pierwotnej wersji).
49
Nyan cat stał się na tyle popularnym zjawiskiem w sieci, że powstał też serwis www.nyanit.com, potrafią zamienić praktycznie każdą
stronę internetową na „dom” dla nyan cat oraz specjalnie stworzona piosenka „Nyanyanyanyanyanyanya!”, która idzie w parze z wyświetlaną animacją-memem. Kultowy kot przybrał także inne postaci i na jego cześć wyprodukowane zostały liczne gadżety-zabawki. Za: <www.memowisko.com/2011/12/nyan-cat.html>, 10.07.2012.
50
Nie mogło obejść się oczywiście bez zmutowanych wersji tego memu, przedstawiających m.in. niewzruszonego pieszczotami psa czy
parodię w postaci supprised Darth Vader. Za: <www.memowisko.com/2011/11/suprised-kitty-dog-gorilla-vader.html>, 10.07.2012.
51
M. Kamińska, dz. cyt., s. 67.
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pów przybiera formę wysublimowanych kolaży intertekstualnych, wśród których warto zwrócić uwagę na grupę
Lolkotów metapoziomu. Meta-lolkoty komentują sam fenomen lolkota na sposób meta- lub architekstulany.52

Najbardziej jednak popularne i zarazem najliczniej rozpowszechnianie w polskim
Internecie stało się oblicze kota z memu „co ja pacze?”. Swoją karierę rozpoczął on, jak
podaje Wiktor Kołowiecki, początkowo jako typowy mem komentujący.
Umieszczenie zdjęcia kota o intensywnym spojrzeniu wraz z podpisem „co ja pacze?” (uproszczone wyrażenie „na co ja patrzę?”) pod zdjęciem przedstawiającym dziwaczną bajkę, niepokojący komiks lub niedorzeczną
stronę internetową, oznaczać miał nagłe uświadomienie użytkownika, że patrzy na coś wyjątkowo głupiego.53

Dzięki ogromnej popularności tego komentującego schematu, szybko stał się on memem eksploatującym hasło według: „co + ja + (czasownik z błędem ortograficznym)”54.
Ten rodzaj memu jest wyjątkowy także ze względu na swoją budowę, łączy w sobie
trzy charakterystyczne właściwości – szablonowość (utworzone według wzoru hasło), komentarz (jako odpowiedź na zdjęcie/grafikę), eksploatowanie (rozprzestrzenianie różnych swoich odmian i wersji). „Paczący kot” stał się wielkim internetowym fenomenem i
w zaledwie kilka tygodni został poddany wielu mutacjom oraz transformacjom, w wyniku których zyskał miano kultowego. Jak możemy wyczytać na jednym z portali internetowych, kot:
Pierwszy raz „popaczył” na Facebooku. „Popaczył”, miauknął i zniknął, by ujawnić się na Kwejku i zaczął powoli
prześlizgiwać się do powszechnej świadomości. CatNapoleon.com sprawdził, w jaki sposób kot z obrazka wskoczył
na języki i klawiatury. A wskoczył 9 listopada. Od tego czasu ponad 13 tys. razy opisywaliśmy świat „pacząc” na
Facebooku - donosi CheeseCat. (…) Informacja na temat słynnego obrazka pojawiła się na fan-page’u „Nie znam
się, to się wypowiem”. Ukazał się wówczas słynny kot przed ekranem komputera.55

Wkrótce później powstał pierwszy fan-page (strona fanów) „paczącego” kota na Facebooku, który przyniósł rekordowe wręcz zainteresowanie internautów. Z owego profilu, a także poprzez inne portale społecznościowe, będące nośnikami cybermemów, zaczęły rozprzestrzeniać się różnorakie mutacje „paczaizmu”. Tak właśnie nazwana została
ogólnointernetowa (a nawet znacznie wykraczająca poza to medium) moda na kota, który „paczy”. Bardzo często mem ten przyrównywany jest ironicznie do religii i na wzór
chrześcijańskich modlitw tworzone są różne mutacje tego memu56. Wartym uwagi jest
także wpis na jednym z blogów internetowych, w którym autorka domniemywa, że już
wkrótce słowo „paczaizm” wkroczy do uzusu języka polskiego, a nawet kusi się o jego
lakoniczne zdefiniowanie.
Paczaizm – słowo pochodzenia polskiego od wyrażenia „co ja pacze”, powstałe w latach 10. XXI wieku, sięgają
ce swoimi korzeniami Korei Północnej, a dokładnie jej przywódcy Kim Dzon Ila, który podczas składanych wizyt
po prostu „patrzył”. Rzeczownik odmieniający się przez przypadki jak każdy rzeczownik (paczaizm, paczaizmu,
paczaizmem, itd.).
Skąd w paczaizmie wziął się kot – nie wiadomo. Kot ten zrobił jednak furorę i sporo zamieszania, bo już opanował cały Internet, życie społeczno-kulturalne, polityczne i codzienne. i stąd wiemy, że „chłopaki nie paczą”, a jed52
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nym ze sławniejszych aktorów jest Al Paczino. Paczaizm opanował jednak nie tylko świat wirtualny, ale coraz
częściej pojawia się w życiu realnym. I tak, ostatnio wkradł się do polityki, kiedy to jeden z polityków powiedział
publicznie „pacze w ACTA”, zaś w życiu codziennym starsza kobietamówiąc o swoim hobby stwierdziła – „kiedy
robię na szydełku, pacze w telewizor”.57

Ilustracja 6, źródło: <www.memowisko.com/2011/12/co-ja-pacze-czyli-starecat-po-polsku.html>, 10.07.2012

Mimo, że zwykło się uważać, że „paczający” kot jest polskim cybermemem, jego
korzenie być może tkwią głębiej. Ma on bardzo wiele cech wspólnych z lolkotem (np.
odwołanie do zwierzęcia – kota, domena komentarzu, nowomowa internetowa). Być może
powstał on jako jeden z etapów jego ewolucji (jako polski odpowiednik). W sieci znaleźć
można także inną genealogię.
Mem „Co ja pacze” jest o wiele starszy niż Wam się wydaje. Pochodzi bowiem sprzed 2 lat. W 2010 roku pojawił
się na forum obrazkowym 4chan.org i nazywany został starecat („gapiący się kot”). Zwierzak widoczny na zdjęciu
wabi się Helia Peppercats, urodził się w listopadzie 2004 roku, a jej właściciel, Rosjanin, prowadzi stronę interne
tową www.peppercats.ru.58

Ów Helia Peppercats to tak naprawdę kotka rasy british shorthair (kot brytyjski
krótkowłosy), której wizerunek wykorzystany został po raz pierwszy na forum 4chan.org.
Jej popularność rozpoczęła się w chwili, gdy do sieci trafił obrazek z podobizną kotki,
zamieszczony przez jej właściciela. Chciał on tym zdjęciem wyrazić swój negatywny stosunek do któregoś z postów na wyżej wymienionym forum. Nie sposób dziś dokładnie określić, jak i kiedy Helia Peppercats zyskała przydomek starecat bądź grafics cat i stała się
„ulubienicą” internautów. Niewątpliwie jednak zdjęcie z jej podobizną zostało niezwykle
życzliwie przyjęte przez cyberspołeczność i wkroczyło do świata memów jako popularny
mem komentujący. Co ciekawe, tylko w Polsce obrazek z kotką Helią zyskał dodatkowo
podpis „Co ja pacze?” mający w pierwotnej wersji stanowić pewien wyraz zdziwienia lub
zdumienia autora na jakiś temat (dotyczący najczęściej błahych i komicznych sytuacji).
Czym tak naprawdę spowodowana jest ta ogromna popularność „internetowych”
kotów i ich różnorodnych wersji? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie i nakreślić
jednoznaczny obraz całej sytuacji. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, że nie57
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zliczona obecnie ilość mutacji „kocich” memów utrudnia to zadanie. Niełatwo również
poprzez genealogię dotrzeć do korzeni powstania memów o kotach i ich popularności.
Być może odpowiedzi należy szukać pośród zdecydowanie większej grupy memów – tych
dotyczących zwierząt. To prawdopodobnie memy z różnymi wizerunkami domowych
zwierząt były pierwszymi memami internetowymi. Wrzucanie do sieci zdjęć swoich pupili
w zabawnych pozach czy komicznych wręcz sytuacjach mogło przyczynić się (i z całą pewnością tak też się stało) do popularyzacji tego zjawiska na światową skalę. Następnym
krokiem było już tylko przypisanie im odpowiednio śmiesznych tekstów czy wyrażeń, by
w konsekwencji wyewoluowały one pod postacią dzisiaj dobrze już znanych memów internetowych. Spora część z nich dotyczy bowiem postaci zwierząt (głównie kotów i psów).
Powstała nawet polskojęzyczna strona internetowa zbierająca i gromadząca zwierzęce
memy – www.zwierzenta.com. Sloganem promocyjnym tej strony jest tekst „zwierzęta
które nie znają się na ortografii”59, który stanowi odwołanie do internetowej nowomowy
w stylu lolspeak. To właśnie memy z różnymi podobiznami kotów pojawiają się tam najczęściej.
W cyberkulturze występuje wręcz nieograniczona ilość różnorakich memów internetowych. Przedstawione przykłady z pewnością nie wyczerpują zasobów memetycznych bogactw sieci, tym bardziej, że internauci określają terminem „mem” zarówno
każdy pojedynczy semiotyczny kompleks tego typu, jak i ideę, która kryje się za jego
formą, a także sam tryb przesyłania takich komunikatów oraz dowolny rozpoznawalny
przedmiot, do którego dany mem odwołuje się w swojej warstwie ikonicznej60. Istnienie tak szeroko rozumianych memów sieciowych zależy od bardzo wielu czynników.
Dłuższą żywotność posiadają zwykle te, które służą jako szablon do przekazywania spersonalizowanej treści, bądź które mogą funkcjonować jako skróty myślowe – elementy
skrótowego języka Internetu. Innymi słowy – im większy potencjał komunikacyjny memu
tym dłuższe jego życie61.

Wirusowość memów internetowych

Memy internetowe niewątpliwe kształtują kulturę cyberświata. Nie zważając na
ich niezbyt wyszukany charakter, są prawdopodobnie najszybciej rozprzestrzeniającymi
się w niej treściami. Internet jako płynna masa pozostaje w nieustannym ruchu. Mimo
ciągle zmieniających się znaków i symboli w nim występujących, niektóre z nich nie ulegają zapomnieniu, a wręcz przeciwnie – dzięki różnym mechanizmom są nagminnie eksponowane. Tak właśnie dzieje się z internetowymi memami. Spoglądając na nie z punktu widzenia założeń emetyki widzimy, że mają one wiele wspólnego z Dawkinsowskimi
memami i niejednokrotnie uznawane są za pojęcia tożsame. W ewolucji kulturowej rozpatrywanej przez memetyczny pryzmat większe znaczenie niż sama treść ma przecież sposób, w jaki szerzące się treści władają ludzkimi umysłami, a cybermemy wśród internautów z pewnością robią to znakomicie.
Sposobów rozprzestrzeniania memów internetowych jest bardzo wiele. Memy replikowane na zasadzie kopiowania znajdują w sieci bardzo wiele takich nisz, w których
mogą swobodnie egzystować. Jedną z najbardziej popularnych form tego typu są wspominane już strony określane mianem vanity sites, czyli portale internetowe wypełnione treściami o charakterze memetycznym.
59
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Charakterystycznym przykładem vanity sites są strony internetowe zbierające
i eksponujące demotywatory – szczególny rodzaj memów. W takiej regularnie skodyfikowanej formule semiotycznej jaką jest demotywator można dostrzec warstwowość oraz
przekładalność memów na inne produkty kulturowe, a także zaobserwować możliwe do
zaistnienia problemy związane z jego translacją: niektóre demotywatory są nieprzetłumaczalne, zaś inne mają charakter uniwersalny i ulegają bezkolizyjnej transmisji poprzez obszary różnych języków i kontekstów kulturowych62.
Podobnym rodzajem vanity sites są strony typu Web 2.0. To potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001 roku, w działaniu których podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników. Za Web 2.0 służącymi
rozprzestrzenianiu memów uznawane są strony określane mianem „śmietników sieci”, czyli takie, w których użytkownicy dzielą się różnego rodzaju tekstami, obrazkami, filmami, jakie sami znaleźli i uznali za wartościowe. Są nimi np. joemonster.org,
kwejk.pl, wiocha.pl, wikary.pl, mistrzowie.org63. Ideę memu wykorzystuje także blogosfera Web 2.0, a w szczególności mikroblogi, tj. tumblr.com oraz soup.io, w których użytkownicy publikując swoje posty, niejednokrotnie umieszczają w nich memy.
Oprócz tego istnieją jeszcze takie strony w sieci, które zbierają oraz w pewnym stopniu starają się sklasyfikować różne rodzaje cybermemów. Przykładem takich stron są wspominane już wcześniej generatory memów, służące do tworzenia
memów szablonowych. Ogólnoświatowym śledzeniem i archiwizacją internetowych
replikatorów zajmuje się portal knowyourmeme.com. Jest to pierwszy i tak naprawdę
jedyny portal, który na poważnie zajął się tym tematem (pozostałe bowiem są tylko
chaotycznym zbiorem najbardziej popularnych memów). Jego twórcy pokusili się
nawet o skatalogowanie zawartych w nim memów, głównie według ich pochodzenia, nie próbując jednak doszukiwać się podobieństw między nimi na poziomie struktury – stąd typologia ta nie jest zbyt precyzyjna64. Na gruncie polskim powstał projekt podobnej strony – memowisko.com. Ta encyklopedia memów internetowych,
bo tak właśnie nazywana jest przez twórców, w założeniu ma być solidnym zbiorem
najbardziej popularnych wśród polskich Internautów memów. Strona wydaje się być
o tyle ciekawa, że oprócz zamieszczonych przykładów, zawiera także skrupulatnie
zrekonstruowane opisy i historie powstawania poszczególnych memów. Posiada
jednak jeszcze wyraźne braki, przede wszystkim z racji tego, że jest projektem młodym, bo powstałym zaledwie pod koniec 2011 roku, ale systematycznie uzupełnianym nowymi treściami.
Vanity sites są tłumnie odwiedzane przez użytkowników Internetu, głównie w celach rozrywkowych, w związku z czym dysponują one ogromnymi możliwościami promowania pewnych form i treści, co podkreśla również Kamińska:
Jako szczególnie efektywne w dziedzinie produkcji i dystrybucji memów oraz budowane wedle zasady user-generated content (dosłownie: treści generowane przez użytkowników – przyp. autora), vanity sites są obiektem zainteresowania wielu specjalistów od marketingu, którzy próbują wykorzystywać tworzone przez internautów memy do
celów marketingu wirusowego.65
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Marketing tego typu jest specyficznym rodzajem działań promocyjnych, polegającym na inicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Treści takie, nazywane viralami, często wykraczają poza biznesowe relacje i wykorzystują do osiągnięcia swoich
celów także aktualnie popularne memy internetowe. Z memetycznej perspektywy marketing wirusowy jest wbrew pozorom kolejnym sposobem na replikację memów. Wykorzystując swoją niepohamowaną potrzebę samokopiowania memy tworzą kolejne struktury służące ich powielaniu w Internecie. Jeszcze jedną niezwykle ważną drogą służącą
rozprzestrzenianiu memów w Internecie są media społecznościowe. Social media są nazwą
zbiorczą różnych rodzajów serwisów i aplikacji internetowych opartych na zasadzie interaktywnej wymiany komunikatów między użytkownikami. Media te występują pod wieloma postaciami, a najbardziej popularne wśród nich są facebook.com, twitter.com, youtube.com. Są one doskonałym środkiem przekazu memów, dlatego, że wykorzystując ich
zaraźliwy charakter, pozawalają na błyskawiczną komunikację, zarówno w postaci niezmienionej, jak i zmodyfikowanej.
Memy w trakcie transmisji niekoniecznie muszą się zmieniać, jednak pośrednim
potwierdzeniem ich popularności, i tym samym wysokiego poziomu „skuteczności”, jest
ich zaraźliwość, czyli wytwarzanie przez użytkowników kolejnych wariantów poprzez warstwowe dodawanie do wersji wyjściowej komentarzy, rekontekstualizacji, tworzenie naśladownictw, trawestacji i parodii66. Najpopularniejsze cybermemy powstają zwykle wskutek amatorskiej obróbki cyfrowych obrazków i tekstów w prostych programach graficznych (w tym przypadku nie jest ważna estetyka, a forma), ponieważ niewielkie pliki graficzne łatwo jest zarówno tworzyć, jak i pobierać oraz przesyłać dalej67.
Memy internetowe wydają się być idealnym przykładem działania wirusów umysłów, o których pisał Richard Brodie w swojej książce Wirus umysłu, nie tylko w obszarze Internetu, ale także poza nim. Rozpatrując definicję wirusa umysłu z punktu widzenia internetowych memów, można dostrzec wyraźnie analogie czy wręcz zdumiewającą
tożsamość obu tych pojęć. Wirusy umysłu jako elementy świata zewnętrznego, w tym
przypadku Internetu, zarażając swoich użytkowników cybermemami, wywołują takie
zmiany w ich zachowaniu, które prowadzą do ich utrwalenia i rozpowszechniania. Sam
Brodie mówi przecież o istnieniu takiego typu wirusów, które nazywa kulturowymi i których podstawowym zadaniem jest wytworzenie maksymalnej liczby kulturowych kopii,
uwzględniając przy tym zjawisko mutacji. Tak też dzieje się w przypadku internetowych
wirusów umysłu, w sieci istnieje wiele mechanizmów kopiujących i rozprzestrzeniających ten typ memów. Brodie podejmuje jeszcze jedną, niezmiernie ważną kwestię, odnośnie zasad działania wirusów umysłu. Mianowicie, zauważa on, że najpowszechniej rozpowszechnianie i dominujące elementy naszej kultury to te, które najskuteczniej powielają memy68. Spoglądając na Internet jako maszynę memową otrzymujemy idealne potwierdzenie tej tezy – sieć jako doskonała ekstensja ludzkiego mózgu staje się siedliskiem
zarówno memów internetowych, jak również i tych wirusów, które działają w obrębie
kultury Internetu.
Krążąc po niezliczonych zakątkach sieci, internetowe wirusy pod postacią cybermemów przedostają się do ludzkich umysłów bez niczyjej zgody i wchodzą na stałe
w skład oprogramowania mózgu tysięcy zarażonych. Brodie w swojej książce podaje kilka sposobów, dzięki którym mogą one przedostawać się do struktur umysłu. Najbardziej
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oczywistą formą jest infekcja, którą różnicuje w zależności od drogi zarażenia na oswojenie, dysonans poznawczy i metodę konia trojańskiego69. Termin „infekcja”, zaczerpnięty
rzecz jasna z dziedziny biologii, idealne wpasowuje się w kulturę Internetu. Memy internetowe do ludzkiego umysłu przedostawać się mogą trzema drogami: poprzez oswojenie,
czyli osiedlenie się nowych memów – kategorii i skojarzeń w zbiorach Internetu, a następnie poprzez przenikanie do ludzkich umysłów; poprzez dysonans poznawczy, czyli
ciągłe przekonywanie internautów, że otrzymali coś „cennego”, co warte jest zachowania
nie tylko w strukturze sieci, ale też własnej pamięci, a następnie przekazywanie ich dalej, oraz poprzez metodę konia trojańskiego – polegającą na zwróceniu uwagi internauty
na jeden mem, a następnie przemycenie wraz z nim całej grupy innych memów, dzięki
odpowiedniej strategii (wyróżnione przez autora memy-strategie)70.
W Wirusie umysłu Brodie sporo miejsca przeznacza na omówienie zagadnień związanych z kulturą sprzedaży i handlu, a także szeroko rozumianą sferą rozrywki, a więc
tymi dziedzinami życia społecznego, w których memy mogą odgrywać bardzo ważną
rolę. Warte dodania jest także to, że niezależenie od drogi i metody rozprzestrzeniania
się memów, programowanie ich w ludzkich umysłach jest podstawowym zadaniem, jakie muszą one osiągnąć. Wykorzystują ku temu coraz nowsze i doskonalsze technologie, a Internet jest niewątpliwie jedną z nich. Zwykło się mówić, że „reklama jest dźwignią handlu”, ale w obecnej – memetycznej perspektywie – należałoby to zdanie zrekontekstulizować. Reklama jest podświadomie nie tylko dźwignią handlu, ale także
nośnikiem memów, o czym również pisał Brodie. W najnowszych spotach reklamowych niejednokrotnie odnaleźć można odwołania do aktualnie popularnych internetowych memów. Przykładem takiej właśnie reklamy jest m.in. kampania jednego z polskich operatorów telewizji kablowej (Vectra) o nazwie „it’s bjutiful”71, która wykorzystuje internetowy mem forfiter o na pozór niegroźnym aligatorze, który z czasem atakuje swoje ofiary72. Cybermemy rządzą niewątpliwie nie tylko internetową modą, ale wyznaczają także trendy poza nim. Dostarczając codziennej rozrywki internautom, przenoszą się coraz częściej z przestrzeni wirtualnej do realnej rzeczywistości. Jednak poprzez nagminną eksploatację takich właśnie memów, zauważalna jest tendencja do przesytu, a następnie powolnej i nieuchronnej śmierci niektórych z nich. Takie zjawisko
dostrzega również Kamińska, pisząc, że:
Przechwycenie” memu przez przemysł kulturowy rozpoczyna jednak proces likwidacji zainteresowania nim wśród
internautów, ponieważ skutkuje wybuchem memowej plagi, dodatkowo powodując, jakby to ujął Roland Barthes,
opróżnienie memu ze znaczenia. Memy jedynie tak długo są określane jako takie, dopóki ich forma i tryb dystrybucji mogą być interpretowane jako tworzone przez anonimowych amatorów działających bez merkantylnego celu.
Fakt wykorzystania popularnego memu do celów reklamowych nie jest trudny do rozpoznania, gdyż aby reklama
taka spełniała swoją rolę, musi zawierać nie tylko mem, ale również rozpoznawalne odwołanie do firmy i/albo
reklamowanego produktu.73
Podsumowanie

Memy internetowe mają przede wszystkim charakter rozrywkowy, gdyż taka dzisiaj jest natura Internetu i całej kultury współczesnej. Jednakże, pomimo tej lekkiej formy, treści zawarte w cybermemach mogą poruszać istotne dla ponowoczesnego pokole69
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<www.youtube.com/watch?v=oqk2LJjR5iw>, 10.07.2012.
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Zob. <www.memowisko.com/2011/11/forfiter-czyli-polak-w-usa-karmi.html>, 10.07.2012.
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nia kwestie służąc krytyce, autokrytyce, dyskusjom światopoglądowym i tym podobnym
rzeczom. Tak wygląda dziś współczesna forma ekspresji poglądów – poprzez żart, anegdotę, chwytliwe hasło czy zabawną grafikę74. Posługiwanie się przez użytkowników z całego świata wspólną i unikatową symboliką internetowych memów tworzy niespotykaną
wcześniej platformę porozumienia75.
Kultura Internetu z racji swojej niestabilności i elastyczności, a także selektywnego doboru treści, jest idealną niszą dla replikowanych memów. Jej funkcją nie jest przecież gruntowana analiza form i interpretacja treści znajdujących się w niej, ale jak najefektywniejsze udoskonalenie transferu owych form i treści, a więc i także rozgrywany
w różnych obszarach cyberprzestrzeni dobór memetyczny, dzięki któremu zwyciężają najtrwalsze, najsprawniej transmitowane oraz najłatwiej przyswajalne e-znaki. Postrzegana
z takiej właśnie perspektywy cyberkultura to przede wszystkim kultura aktywnego uczestnictwa, jednakże aktywność ta nie jest rozumiana jako semiotyczna kreacja, ale polega
przede wszystkim na podjęciu przez użytkowników zadania transmisji znaków i tworzenia systemowych połączeń temu służących76. Takie uczestnictwo opiera się wyłącznie na
powielaniu odpowiednich treści, jest więc mechanizmem służącym do replikacji memów.
Reasumując powyższe rozważania, należy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić,
że Internet może być – i już teraz jest – przedmiotem badań memetycznych. Przeświadczenie, że badanie aktywności kulturowej w Internecie nie musi sprowadzać się tylko do
analizy zawartych w nim tekstów, lecz może także uwzględniać praktyki związane z ich
wytwarzaniem, transmitowaniem, rozprzestrzenianiem oraz mutowaniem, zakorzeniło się
już na dobre w świadomości badaczy. Oczywiście wciąż trwają spory teoretycznie i metodologiczne na temat tego, jak poprawnie analizować sieć – czy jako cyfrowy zbiór wytworów kultury symbolicznej, czy raczej jako sam wytwór kulturowy. Założenia memetyczne przydają tym dociekaniom nowych możliwości badawczych – z punktu widzenia
samolubnych replikatorów kulturowych.
Coraz więcej badaczy skłania się niewątpliwie ku przypuszczeniu, że poprzez liczne
cyfrowe interakcje użytkowników sieci spowodowane oddziaływaniem memów w tym
środowisku, kształtuje się nowy rodzaj kultury – cyberkultura. Jej rozwój ma związek
z pojawieniem się specyficznych form symbolicznych, rytuałów, konwencji, norm i reguł – w tym także internetowych memów. Internet konstytuuje istnienie charakterystycznej przestrzeni jaką jest cyberprzestrzeń, w której pojawiają się nowe formy kulturowe. Ponadto, sieć internetowa wraz z innymi nowymi mediami staje się dziś nie
tylko przedmiotem rozważań takich dyscyplin naukowych, które badają kulturowy aspekt
ludzkiego istnienia, ale także takich nauk jak memetyka, których podstawowym przedmiotem jest ewolucja (zarówno biologiczna, jak i kulturowa) i działanie replikatorów
wszelkiego rodzaju.

CZYM SĄ MEMY INTERNETOWE? ROZWAŻANIA Z PERSPEKTYWY
MEMETYCZNEJ – Streszczenie
Artykuł skupiony jest wokół tematyki memów internetowych. Zjawisko to w ostatnim czasie
stało się niezwykle popularne w kulturze nie tylko samego Internetu, ale znacznie wykracza poza
jego granice. Chcąc przyjrzeć się temu fenomenowi z memetycznej perspektywy, niezbędna do
74
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tego celu okazała się próba zdefiniowania oraz klasyfikacji memów internetowych, co zostało uczynione w niniejszym artykule. Internet jest doskonałym przykładem działania memów, czyli podstawowego dla memetyki zjawiska kultury. Jednak istniejące w jego obrębie, pojęcie memu funkcjonuje w bardzo okrojonym znaczeniu – głównie jako mem internetowy. Artykuł ten stanowi więc
także pewną polemikę pomiędzy wypracowanymi przez głównych przedstawicieli memetyki teoriami na temat memu, a tym jaki jego obraz funkcjonuje w sieci i kulturze Internetu.
WHAT ARE INTERNET MEMES? REFLECTIONS FROM THE PERSPECTIVE
OF MEMETICS – Summary
Article is focused around the theme of Internet memes. This phenomenon has recently
become very popular in the culture, not only of the Internet – it also goes far beyond its borders. If
you want to look at the phenomenon form the memetic perspective, an attempt to define and
classify Internet memes, has proven to be necessary for this purpose, which has been done in this
article. The Internet is a great example of how memes operate i.e. for memetics, the basic phenomena in the field of culture. However, the notion of meme exists in it, in a very narrow sense –
mainly as an Internet meme. This article is therefore also a discussion between meme theories
developed by the main representatives of memetics, and how the image functions in the Internet
network and culture.
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BARBARA WOLEK-KOCUR
MEMY INTERNETOWE WOBEC UMOWY ACTA
Żadne inne wydarzenie ostatnich lat nie zdołało tak bardzo wstrząsnąć (nie
tylko) polskim Internetem, jak uczyniły to całkiem niedawno medialne zapowiedzi
związane z ratyfikowaniem umowy ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Takiego poruszenia społeczności internetowej, takiego medialnego pospolitego ruszenia zarówno w samym Internecie, jak i w tak zwanym realu, jak ACTA, nie wywołały żadne wybory, orędzia ani nawet katastrofy naturalne, jakich w minionym pięcioleciu, także za sprawą globalnych mediów, doświadczył świat Internautów. „Kto nie
skacze, jest za ACTA!” – skandowały tłumy zgromadzone pod przedstawicielstwem
Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Ulicznych protestów tamtych dni nie sposób zliczyć. Wywarciu presji na podejmujących decyzję w sprawie ratyfikacji umowy
miały służyć blokady stron rządowych1, spośród których do najbardziej spektakularnych należy blokada tej należącej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tu, 23 stycznia 2012 roku, w wyniku ataku hackerskiego, umieszczono wystąpienie Barbary Kwarc,
kontrowersyjnej celebrytki polskiego Internetu, która, odziana w generalską czapkę,
z polską flagą i bukietem róż u boku, mówiła: „Internetowi zadawane są kolejne ciosy. Naród osiągnął granice wytrzymałości psychicznej (…) Ja, Barbara Kwarc, w zgodzie z postanowieniem Konstytucji, wprowadzam dziś o północy stan wojenny na obszarze całego Internetu”2.
Sprawie ACTA medialnej pikanterii dodał niewątpliwie fakt tajności negocjacji
umowy, której założenia ujrzały światło dzienne dopiero dzięki serwisowi WikiLeaks.
Nic więc dziwnego, że gdy umowa (która z nazwy tylko sugeruje porozumienie na rzecz
walki z podrabianiem towarów) okazała się dotykać także zagadnień związanych z ochroną
własności intelektualnej w sieci, przez wiele tygodni odciskała swoje piętno zarówno na
gruncie dyskursu politycznego, jak i w całym życiu publicznym. Wspomnieć także należy,
że sprawa odbiła się szerokim echem wątpliwości i kontrowersji także pośród samych elit
władzy. Była rzecznik praw obywatelskich, Ewa Łętowska, na łamach „Gazety Wyborczej” jasno wskazywała, że wręcz: „Należy się bać przyjęcia prawa, w którym jest tak wiele
niejasności. I przy pełnej nieprzejrzystości jego powstawania. To powoduje podejrzenia,
że jednak chciano coś ukryć”3. W tym samym wydaniu dziennika politolog, S. Sękowski,
konkludował: „To bardzo radykalny przykład rozszerzania przez instytucje państwa nadzoru nad społeczeństwem”4.
1

Ponadto 24 stycznia 2012 roku reprezentanci grupy Anonymous Polska opublikowali w sieci kilkadziesiąt haseł do kont e-mailowych
najwyższych urzędników państwowych.
2
Cyt. za: http://www.youtube.com/watch?v=QKAH3Xj1bQc (dostęp: 27 grudnia 2012).
3
Łętowska: ACTA to wynik lobbingu, wywiad z E. Łętowską przeprowadzony przez E. Siedlecką, „Gazeta Wyborcza”, 25 stycznia 2012, s. 25.
4
S. Sękowski, Kontrola kontrolujących, (w:) Tamże, s. 14.
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Czy dziwić więc może, że przy tak licznych, publicznie wyrażanych kontrowersjach
opinia publiczna wrzała od emocji? Medialny dyskurs wskazywał na rozterki dotyczące
kondycji społeczeństwa informacyjnego, w którym wolny dostęp do wszelkiej informacji
stał się synonimem wolności w szerokim tego słowa znaczeniu. Wartym odnotowania
pozostaje jednak, iż niezmiernie rzadko dyskusja dotycząca ACTA ujmowała problem
w o wiele szerszym, niezwykle ważkim dla zagadnienia, społeczno-kulturowym kontekście uniwersum galaktyki Internetu. Proponowane założenia ACTA miały godzić właśnie
w jej kształt, w szereg uwarunkowań jej funkcjonowania. Nad wyraz świadomi zagrożenia
okazali się sami użytkownicy sieci, publicznie wyrażając swoje oburzenie, bunt, nie ukrywając strachu o kształt e-egzystencji przeciętnego internauty.
Obawom, powszechnie wyrażanym w kontekście ACTA, trudno się dziwić w
sytuacji, kiedy to, u początku drugiej dekady XXI wieku, gdy sieć przyjęła już formę
tkanki współczesnego życia5, różnego typu korporacje i czynniki państwowe niespodziewanie podjęły atak na prawa obywatelskie świata nowych technologii medialnych
i komunikacyjnych. Te przecież są nie tylko wytworem społecznym, ale nade wszystko
pozostają społecznie i kulturowo uwarunkowane6. Truizmem wszak jest już stwierdzenie, że to Internet kształtuje dziś tożsamość uczestnika kultury i członka współczesnego społeczeństwa. Nowe oblicze komunikacyjne sieci, w postaci WEB 2.0 i równie powszechnego, co cieszącego się niezwykłą popularnością mechanizmu wiki7, nie
od dziś służy społecznościom sieciowym możliwościami integracji i nade wszystko interakcji. Te zaś opierają się przede wszystkim na swobodzie przepływu informacji –
nie tylko tej ujmowanej w szlachetne (wpisane na przykład w projekty unijne) ramy
założeń społeczeństwa informacyjnego. Trudno też zaprzeczyć, że zasadniczym fundamentem funkcjonowania współczesnej kultury uczestnictwa jest nielegalny obieg
treści, czy takież samo ich kopiowanie. ACTA uderzyć zatem miało w zasadnicze dla
kultury sieci wartości, normy i zasady. Tu, w erze „zdominowanej przez wielkie koncerny medialne i cenzorskie zapędy administracji państwowej”8, nie od dziś wartością
są swobodna komunikacja i globalna wolność słowa – jakości definiujące szeroko pojętą dialogową naturę Internetu. Wszystko, co stanowi wyraz nowych mediów, w których każdy konsument może stać się jednocześnie producentem, a autentyczność przekazów góruje nad profesjonalizmem ich tworzenia9, spotkało się za sprawą ACTA z
niespotykanym dotychczas zagrożeniem. Zagrożeniem filarów współczesnej kultury
uczestnictwa, której zasady funkcjonowania nie przystają co prawda do zastanych regulacji prawnych, ale wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom coraz silniej zdeterminowanej sieciowo kultury.
W samym Internecie ACTA, jako uderzające w podstawy funkcjonowania komunikacji sieciowej, odcisnęło swe piętno nie tylko w licznych i burzliwych dyskusjach na
forach, czatach, ale i na gruncie memów internetowych. To właśnie sieciowe memy, tak
silnie zakorzenione właśnie w kulturze uczestnictwa, czerpiącej z dobrodziejstw WEB 2.0
i mechanizmów wiki, podjęły krytykę ACTA na szeroką skalę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to właśnie internetowe memy stanowią dzisiaj o kolorycie swoistego folkloru
5

Por.: M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Przeł. T. Hornowski, Poznań 2003, s. 11.
Por.: Tamże, s. 47.
7
Wiki (z hawajskiego wiki wiki – bardzo szybko) określa technikę współtworzenia stron internetowych przez użytkowników sieci za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Błędnym jest więc utożsamianie tejże technologii tylko i wyłącznie z popularną wikipedią. Wiki odnosi
się do wszelkich stron czy portali opartych na zasadzie kolektywnego współtworzenia treści – niejednokrotnie z treści zastanych już w sieci.
8
Tamże, s. 68.
9
Por.: P. Levinson, Nowe nowe media. Przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010, s. 11–15.
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sieciowego, czerpią z ikonosfery różnych generacji, są e-znakami10 – jak określa je M.
Kamińska – mutują, replikują się, a nade wszystko samopowielają, bytując pośród zbiorowej świadomości cyfrowych społeczności. Jako że wyrastają z kultury sieci bazującej na
zasobach dostępnych w niej samej, wskazanie źródła infekcji (autorstwa) i wynikającej z
medialnej cyrkulacji treści11, zabawy nią (a więc i jej znaczeniem), niejednokrotnie jest
nad wyraz trudne. Medium internetowe, jak żadne w historii przekaźników, posiada
ogromną potencję rozpowszechniania informacji, a więc i memów, rzecz jasna12. Mem
internetowy stanowi bowiem szczególną formę udoskonalonej medialnie kulturowej transmisji danych, ich naśladowania, powielania i zapamiętywania. Jako elektroniczny znak
infekuje nie tylko umysły użytkowników sieci, ale i ich medialne, sieciowe przedłużenia –
od twardych dysków komputerów po serwery. Racją bytu memu internetowego jest przecież samo medium i typowy dla niego charakter transmisji danych, jak i (ściśle z tym
powiązany) sposób przechowywania treści replikowanych a więc, w konsekwencji – tworzenia powiązań pomiędzy nimi, co sprzyja ich trwałości przy jednoczesnej podatności na
przekształcenia13.
Memy internetowe, będące swoistą infosferą sieci, stanowią kopie grafik, których
źródło – z racji nieustających w sieci powieleń i cytatów – niejednokrotnie okazuje się
trudne do ustalenia. Przedstawieniom ikonograficznym – rycinom, zdjęciom towarzyszy
zazwyczaj element (najczęściej tekstowy) bardziej podatny na zmiany, czyli komentarz
(choć modyfikacjom może ulegać także i tło grafiki). Tak ukształtowane memy okazują
się wyrazem zbiorowych transformacji i wyrazem samej publicystyki sieci, w której komentowanie rzeczywistości okazuje się być prawem każdego internauty, bez względu na
wiek czy status społeczny. Ich rozprzestrzenianie się stanowi wyraz kultury konwergencji,
której uczestnicy biorą media w swoje ręce, prowadzą dialog z treściami kultury masowej,
wreszcie „uczą się myśleć, pracować i przetwarzać kulturę na nowe sposoby”14. Partycypacja w transmisji memu sieciowego okazuje się więc być wskaźnikiem jakości e-egzystencji. Znajomość genezy i siły semantycznej memu może stanowić o przynależności do
społeczności świadomie bytujących w sieci. Analogicznie, niezrozumienie czy błędne (nietrafne) powielenie memu spotkać się może z reakcją odrzucenia ze strony świadomych
internautów15.
W internetowych memach, jak w zwierciadle, odbijają się zarówno bieżące zagadnienia dotyczące wielkiej polityki czy top-newsy, jak i zwykła, szara codzienność. Wiodącymi tematami zawsze jednak pozostają te, które aktualnie zajmują i poruszają użytkowników sieci. Oficjalnie ustanowiona społeczna czy polityczna ranga wydarzenia nie ma tu
znaczenia. Wątkiem wiodącym memów internetowych mogą być bowiem zarówno wydarzenia tak istotne dla społeczności internautów, jak ACTA, jak i tragikomiczna w swym
wymiarze śmierć Hanki Mostowiak (bohaterki popularnego serialu M jak miłość), czy
10

Zob.: M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań 2011, s. 60.
Por.: H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 9.
12
Internetowi przypisać bowiem można szereg czynników odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się memów, na które wskazuje Ron
Hale-Evans (począwszy od czynników nagradzających – ważnych dla funkcjonowania internauty w środowisku sieciowym, przez prostotę
wykonania, elementy humorystyczne, po formy piętnowania itp.) Por.: R. Hale-Evans: Memetyka: metabiologia systemów. (w:) Infosfera.
Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, pod red. D. Wężowicz-Ziółkowskiej, Katowice 2009, s. 42–62.
13
Por.: M. Kamińska, dz. cyt., 61–62.
14
H. Jenkins, dz. cyt., s. VII.
15
Na takie (i podobne) procedury wykluczania w środowisku internautów zwraca uwagę M. Kamińska. W kontekście powyższego podkreśla, że Internet, w swym obecnym kształcie, traci postulowany i opiewany w latach 90-ych ubiegłego wieku, walor egalitarystyczny. (Por.:
M. Kamińska, dz. cyt., s. 62.)
11
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plagi biedronek w okresie letnim… Kierunek rozwoju memu internetowego (jako wirusa
umysłu i softwareu jest nieprzewidywalny. Co więcej, zaatakowany wirusem obiekt (gra-

Ilustracja 1, źródło: http://demotywatory.pl/3693048/ACTA (dostęp: 21 listopada 2012)

fika, zdjęcie) nierzadko okazuje się zupełnie „bezradny” wobec ekspozycji w ujęciu epidemiologicznym16.
Co ciekawe, o ile definicja memu nie jest znana przeciętnemu uczestnikowi kultury, to samo pojęcie na stałe zdołało się już zakorzenić w języku internautów. Tej językowej (terminologicznej) obecności memów nie sposób nie zauważyć w sieci, która ze swej
natury oferuje właśnie szereg narzędzi służących ich powielaniu (np. poprzez memgenerator.pl i jemu podobne). M. Kamińska twierdzi, że „Przez niektórych «cybermemetyków-amatorów» mem internetowy jest traktowany jako swoista metafora memu Dawkinsowskiego, (…) zaś inni, będący równocześnie zwolennikami hipotezy socjobiologicznej,
uważają mem internetowy dosłownie za sam zwizualizowany mem”17. Co prawda, trudno
powiedzieć, dlaczego autorka tak akurat stawia kwestię, ani z jakich powodów wiąże ona
replikację memów internetowych z socjobiologią, ale przyznać należy, że jej spostrzeżenia dotyczące szerzenia się memów w Internecie są często trafne i dobrze oddają aktualną sytuację wrzenia
16
Za przykład powyższego może służyć wykorzystanie wizerunku J. Ławrynowicza – policjanta z miasta Pasłęk – którego zdjęcie (pobrane
ze strony internetowej komisariatu) stało się elementem jednego z najbardziej popularnych (ale i wulgarnych niejednokrotnie w treści)
memów. Wagę problemu dostrzegła niedawno Helsińska Fundacja Praw Człowieka, zwracając uwagę na niepokojący wzrost przypadków
naruszania wizerunku prywatnych osób bez ich zgody właśnie na gruncie memów internetowych. Co istotne, w otwartym liście Fundacja
podkreśla, że spory ciężar odpowiedzialności spoczywa tu przede wszystkim na serwisach przyczyniających się do rozpowszechniania takich
właśnie treści http://wyborcza.pl/1,75248,13112087,Helsinska_Fundacja_Praw_Czlowieka_broni_bohaterow.html (dostęp: 27 grudnia 2012).
17
M. Kamińska, dz. cyt., s. 61.
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Fenomen zaraźliwości memu internetowego, co wiemy już z ustaleń memetyków18,
polega nie tylko na samej transmisji, ale i na podatności na modyfikacje, tj. uleganiu
wpływom środowiskowym. O sukcesie jego replikacji decyduje tyleż proces przekazu, co
i prostota jego formy i treści (wraz z jej uniwersalnością), a więc społeczna oczywistość
jego interpretacji. O modyfikacji zaś – sama podatność formy, pozwalająca na dowolne
ingerencje, w szczególności na poziomie treści. Spór wokół umowy ACTA przyczynił się
do szeregu zmian formalnych i treściowych w morfologii memów internetowych, a nade
wszystko do zmian środowiskowych zarówno starszych (np. demotywatorów, Advice Animals), jak i nowszych memów sieciowych (np. co ja pacze?).
Najdonioślejszym echem ACTA odbiło się na gruncie memów demotywatorowych,
składających się z umieszczonej na czarnym tle grafiki (rysunku lub zdjęcia) oraz komentarza. O nośności treściowej i popularności tego rodzaju memu świadczy spora liczba
stron zawierających takie właśnie treści – począwszy od najbardziej popularnych: demotywatory.pl, demotywatory.net, demoty.pl, po te rzadziej odwiedzane, a nawet nie posiadające w swej nazwie przedrostka demot. Forma memu demotywatora wywodzi się spoza
Internetu i ma swoje źródła w kulturze korporacyjnej – w tzw. motivational posters – plakatach umieszczanych w siedzibach korporacji, mających na celu motywowanie pracowników w podejmowanych działaniach. Idea ta szybko jednak miała się przekształcić
w prześmiewcze zaprzeczenie i jako taka właśnie zagościła w Internecie w obrębie tzw.
vanity sites. Co ważne, demotywatory czerpią przede wszystkim z sieci – zwłaszcza w części graficznej. Poszukiwanie źródeł wykorzystanych tu rycin czy zdjęć zdaje się być z góry
skazane na niepowodzenie. Nic więc dziwnego, że propozycje orędowników ACTA znalazły najwyrazistsze odzwierciedlenia właśnie na tej płaszczyźnie.
Zima 2012 roku była okresem istnej inwazji demotywatorów poświęconych tematyce ACTA, które nierzadko gościły wówczas na portalach społecznościowych, a nawet
w skrzynkach poczty elektronicznej. Stanowiły niewątpliwy wyraz buntu, złości, lęków przed
możliwymi zmianami, ale i kpiny – szczególnie w odniesieniu do elit politycznych. Internauci, świadomi natury powielania grafik o niewiadomym pochodzeniu, a więc i „anonimowości” ich autorstwa, jasno wskazywali na popularne adresy stron www, które wraz z podpisaniem umowy ACTA mogą przestać istnieć lub zacząć funkcjonować w znacząco ograniczonym zakresie. Szczególnie istotnym, w kontekście omawianego zagadnienia, jest fakt, że
jasno wskazywano tu na zagrożenie stron zawierających właśnie internetowe memy (sic!).
Warto także wskazać, że plasujący się na 25 miejscu najchętniej przeglądanych
stron www w Polsce19, adres demotywatory.pl, zimą 2012 roku niejednokrotnie stawał się
narzędziem (z wykorzystaniem memu demotywatorów rzecz jasna) wezwania do walki z
ACTA, a nawet nawoływaniem do przyłączenia się do ulicznych protestów.
Demotywatory, wyrażając naturę multiplikacji memów internetowych, niezwykłej
potencji infekowania umysłów internautów i prywatnych skrzynek pocztowych, w buncie
przeciw ACTA nad wyraz chętnie odnosiły się do wizerunku czy też, by lepiej rzec – ikony
ruchu Anonymous – memu człowieka śmiechu, o którym pisała M. Mrowiec20, maski
Guya Fawkesa (dziś kojarzonej przede wszystkim z filmem J. McTeigue’a z 2006 roku).
Zarówno tu, na gruncie internetowych memów, jak i pośród skandujących tłumów na
ulicach miast, ironiczny uśmiech maski stanowić miał wyraz bycia w opozycji wobec decyzyjnych planów klasy rządzącej, ale i wszelkiego nacisku.
18

Por. m. in. R. Brodie, Wirus umysłu. Przeł. P. Turski, Łódź 1997 oraz D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.
19
Dane uzyskane na podstawie statystyk witryny Alexa: http://www.alexa.com/siteinfo/demotywatory.pl (dane z dnia 23 listopada 2012 r.)
20
Zob.: M. Mrowiec, Od intertekstu do memu – ewolucja motywu „człowieka śmiechu” w przestrzeni kultury, „Teksty z Ulicy” 2011, nr 13, s. 53–66.
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Tematyka ACTA nie ominęła też nowego, lecz niezwykle popularnego na gruncie
polskiego Internetu memu – kota, który „paczy”. Twórcą pierwowzoru, bazującego na

Ilustracja 2, źródło: http://demotywatory.pl/3685523/Nie-dla-ACTA-Krakow (dostęp: 20 listopada 2012)

serii memów Starecat i LOLcat, był nijaki Randall Kieślowski, który jesienią 2011 roku
umieścił w popularnym portalu społecznościowym (Facebooku) kilka zdjęć z „paczącym”
kotem. I tu schemat był nad wyraz prosty: jeden lub dwa zdjęcia przedstawiające wizerunek czujnie spoglądającego dachowca, całość okraszona komentarzem łamiącym reguły
pisowni języka polskiego. Mem wzbogacony tekstem „Co ja pacze?” po dziś dzień jest
jednym z najbardziej rozpoznawalnych w sieci21. Okresem wyjątkowo sprzyjającym jego
rozprzestrzenieniu okazać się miała właśnie fala protestów przeciw ratyfikowaniu umowy
ACTA. Kot „paczył” w buncie wobec umowy także z demotywatorów, a nawet – co szczególnie istotne dla wirusowej natury memu (nie tylko internetowego) - z pojawiających się
na ulicach miast transparentów. „Paczenie” kota stało się symbolem wolności nieskrępo21

Profil „Co ja pacze” zyskał w listopadzie 2012 roku ponad 84 tysiące fanów na Facebooku.
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wanego regulacjami prawnymi spojrzenia w ekran komputerowego monitora. Modyfikacjom ulegał jednak nie tylko sam kontekst, czy nawet wizerunek kota, ale i sposób odniesienia łamiącego reguły pisowni komentarza. „Paczę jak mnie okradasz” – głosił tekst
jednego z demotywatorów wzbogacony wizerunkiem Zbigniewa Hołdysa, któremu społeczność internautów długo nie potrafiła (i chyba nadal nie potrafi) darować szeregu
medialnych wypowiedzi w obronie ACTA, szczególnie zaś tych dotyczących wpływu łamania praw autorskich (na gruncie sieci) na dochody muzyka.

Ilustracja 3, źródło: http://www.renault19.pl/forum/viewthread.php?thread_id=38329 (dostęp: 20 listopada 2012)

W kontekście omawianego fenomenu uaktywnienia się określonych memów internetowych w sytuacji zagrożenia przez ACTA, wartym odnotowania jest fakt, iż uwadze
internautów nie umknęły też najważniejsze dla sporu wokół ACTA wydarzenia – począwszy od przykładowo wspomnianych wypowiedzi Z. Hołdysa, przez nieświadome ponoć głosowania europosła Marka Migalskiego, po ostentacyjne zachowanie Olafa Wojaka – reprezentanta Kongresu Nowej Prawicy, który podczas jednej z debat poświęconych
ACTA (z udziałem m. in. premiera D. Tuska) w akcie protestu, w samym środku zimy,
założył na stopy sandały. Na szczególną uwagę zasługują też liczne odwołania w obrębie
memów do zachowania jednej z uczestniczek tej samej debaty, która demonstracyjnie
pochłonięta była nie tyle merytoryczną stroną dyskusji, ile… robieniem na drutach. Memy
internetowe (przede wszystkim zaś demotywatory) pełne były wyrazów uznania ze strony
internautów dla zachowania młodej kobiety, które powszechnie odczytano jako oddanie
wyrazu absurdalności podejmowanych dyskusji.
Tematyka ACTA nie ominęła też memu sieciowego, określanego mianem Advice Animals – umieszczonej na wielokolorowym tle grafiki, w centrum której znajduje
się zazwyczaj głowa zwierzęcia (choć zdarzają się tu też ludzkie postacie). Nad i pod
postacią bohatera memu każdorazowo umieszczony zostaje komentarz – znów wedle
bieżących potrzeb – począwszy od uniwersalnych prawd o życiu, na aktualnych wydarzeniach skończywszy. Ryzyko ratyfikowania ACTA szybko poskutkowało zagoszczeniem tu (nie tylko na gruncie polskiego Internetu) wizerunków polityków, które w zestawieniu z tradycyjnymi już zwierzęcymi przedstawieniami czyniły podejmowany temat groteskowym.
Zbliżonym do schematu memów Advice Animals jest seria, której bohaterem okazał się być niejaki Janusz Ławrynowicz – funkcjonariusz policji w jednym z polskich miast.
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Wizerunek młodszego aspiranta (znanego internautom jako pan Andrzej lub pan Wiesiek) szybko stał się prześmiewczym symbolem polskich wad, nade wszystko zaś prostactwa. Drugi rok już, umieszczona na tle polskiej flagi, twarz złowrogo nieco patrzącego
J. Ławrynowicza wzbogacona zostaje niecenzuralnymi najczęściej komentarzami polskiej
rzeczywistości. I ACTA nie pozostało obojętne panu Andrzejowi, który odgrażał
się z kolejnych odsłon memu.
Do wyjątkowo łatwo infekujących (w skali światowej) należy niewątpliwie wizerunek Wuja Sama – mem, którego korzenie sięgają daleko poza dzieje Internetu. Starszy pan w kapeluszu, fizjonomią nieco przypominający A. Lincolna, mający stanowić
personifikację państwa amerykańskiego, już w 1917 roku nawoływał z plakatów do rekrutacji do armii Stanów Zjednoczonych. Plakat autorstwa J. M. Flagga szybko zaczął
żyć własnym życiem. W pierwszej kolejności przejęty został przez rynek reklamy, by po
wielu dekadach na dobre zagościć w sieci. Retoryka plakatu wyśmienicie komponowała
się także z nastrojami społecznymi związanymi z ACTA. W tym wariancie Wuj Sam
wzywał zatem (nie tylko polskich internautów) do sprzeciwu wobec ratyfikacji umowy,
jego wizerunek gościł na licznych portalach społecznościowych, stronach poświęconych
memom internetowym lub sam stawał się cytowanym memem w obrębie innych (np.
demotywatorów).
Spośród typowo polskich memów (o ile określenie to w ogóle jest prawidłowe w
kontekście globalnych treści sieci), które nie pozostały obojętne wobec ACTA, znaczną

Ilustracja 4, źródło: http://pl.memgenerator.pl/mem/to-ktory-z-was-chcial-podpisac-acta-pl-ffffff (dostęp: 21. 11. 2012)

aktywnością wykazał się też mem wykorzystujący wizerunek Franza Maurera (postać wykreowaną przez B. Lindę) – bohatera Psów W. Pasikowskiego. Przeładowujący broń (lub
mierzący nią) Maurer wielokrotnie, jako bohater memu internetowego – po dziś dzień
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wyraża swoje niezadowolenie. Wykorzystana w obrębie memu grafika plasuje jego wymowę pomiędzy niszczycielską siłą memów o schemacie Disaster kids a zaciekłością działania This is Sparta. Mem wykorzystujący wizerunek Maurera jest zatem kolejnym, odzwierciedlającym (nierzadko za pośrednictwem opatrzenia niecenzuralnym komentarzem)
społeczne nastroje wobec ratyfikacji ACTA.
Analiza treści sieciowych przełomu roku 2011 i 2012 jasno dowodzi, że nie sposób
wskazać memu internetowego, który nie podjąłby wówczas problematyki związanej z
ACTA, czy (szczególnie na gruncie amerykańskim) pokrewnej ustawy SOPA (Stop Online Piracy Act). Powyższe przykłady stanowią zaledwie namiastkę opisu tego niezwykle
burzliwego okresu. Siłę rozprzestrzeniania się memów sieciowych, poświęconych zagadnieniu, należy niewątpliwie dostrzegać na gruncie potencjału medium, jakim jest Internet, a więc zarówno w łatwości reprodukcji treści i infekowania umysłów kolejnych rzeszy
użytkowników sieci, jak i (tak bardzo cenionej w społeczności internautów) anonimowości kreowanych i replikowanych dalej przekazów. „Anonimowy” to już nie tylko – w kontekście ACTA – internetowy aktywista, ale także przeciętny użytkownik sieci, który właśnie dzięki tej cesze komunikacji sieciowej może wyrażać swój sprzeciw. Czyniły to, właśnie w ramach memów internetowych, rzesze internautów, przybierając nie tyle maskę
Guya Fawkesa, co maskę-interfejs własnego monitora komputerowego. Jak się okazuje,
anonimowość przekazu w sieci, niwelująca najczęściej poczucie wstydu i odpowiedzialności22 za szerzone opinie i treści, została uznana przez znakomitą większość internetowej
społeczności za jedną z głównych wartości, w obronie której gotowe są stawać miliony
użytkowników maszyn, łatwo i sprawnie replikujących treści buntu wobec monopolistycznych zapędów globalnych korporacji i wyrazów negacji wobec państwowych czynników
nadzoru nad umysłami obywateli.
Z punktu widzenia memetyki, ACTA znacząco też odmieniła status memów internetowych. Te bowiem, od czasu ich powstania, stanowiły formę wtajemniczenia
w aktywne uczestnictwo w kulturze sieci, a akt ich generowania i transmitowania był –
jak wskazuje M. Kamińska – wyznacznikiem „przynależności do ekskluzywnej grupy
internautów, którzy rozumieją ideę i pamiętają historię danego memu”23. Sieciowa walka o wolność treści w kontekście ACTA stanowi doskonałe odzwierciedlenie tego, o czym
pisał także P. Lévy głoszący, że rodząca się władza uczestnictwa koryguje tradycyjne
źródła władzy24. Tę właśnie opinię Levy’go przytacza na zakończenie swoich rozważań
o konwergencji H. Jenkins: „Właśnie uczymy się, jak korzystać z tej władzy – indywidualnie i kolektywnie – i wciąż walczymy o zdefiniowanie zasad, na podstawie których
pozwoli się nam na uczestnictwo”25.
Przytoczona konkluzja H. Jenkinsa (parafraza z pracy Levy’go)26 odzwierciedla
kolejny, niezwykle trudny dla zagadnienia ACTA problem. Twórczość (szczególnie ta
o charakterze amatorskim – spontaniczna i autentyczna, ale i bazująca niejednokrotnie
na tym, co już zastane) w dobie kultury WEB 2.0, stanowi istotne zagrożenie dla korporacji medialnych. Zatacza koło i na nowo powraca do generowania kultury oddolnej, będącej domeną przeciętnego jej uczestnika i użytkownika. Granice i relacje pomiędzy pro22

Wśród memów, poświęconych ACTA, niezwykle dowcipnych czy mniej lub bardziej słusznie gwałtownych w swej wymowie, nie brakowało również wulgarnych i łamiących granice dobrego smaku (nie tylko językowego).
23
M. Kamińska, dz. cyt., s. 68.
24
Zob.: H. Jenkins, dz. cyt., s. 237.
25
Tamże.
26
Jenkins w tym miejscu nie podaje źródła, a przytoczony sąd Levy’ego jest parafrazą, a nie cytatem. Wiele stron wcześniej podaje następujące źródło: P. Lévy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Cambidge 1997.
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dukcją i konsumpcją treści kulturowych jawią się jako nad wyraz mobilne i, co więcej nieprzewidywalne27. Przewidywalne jednak, jak się okazuje, są skutki prób ingerencji
w podstawę bytowania cyberkultury, w której medium dominującym i definiującym epokę jest właśnie Internet – nośnik memów utożsamiany z kategorią szeroko rozumianej
wolności informacji i swobody cyrkulacji treści.

MEMY INTERNETOWE WOBEC UMOWY ACTA – Streszczenie
Publiczne zamieszanie wokół umowy ACTA odcisnęło swoje piętno na dyskursie publicznym, zwłaszcza tym prowadzonym w sieci. Internetowe memy, które są wyrazem funkcjonowania
kultury uczestnictwa i czerpią z zasobów sieci, szybko podjęły tematykę związaną z ACTA.
Memy internetowe odzwierciedlały wówczas panujące rozterki o dialogową naturę Internetu, kondycję i kształt społeczeństwa informacyjnego, swobodę komunikacji (nierzadko balansującej na granicy prawa) oraz szeroko rozumianej wolności słowa. W ACTA dostrzegano zagrożenie
dla Internetu jako środowiska sprzyjającego zarówno integracji, jak i interakcji w sieci.
Problem umowy pojawiał się wówczas zarówno na polskich, jak i zagranicznych stronach
internetowych. Treści te były wyrazem sprzeciwu internautów, ale też nawoływały do realnego buntu
na ulicach miast.
INTERNET MEMES IN RELATION ON ACTA AGREEMENT – Summary
Public fuss around ACTA agreement leaved a stamp on political dispute, especially that
carried on-line. Internet mems, presenting the convergence culture, derive from network resources, have undertaken the ACTA subject quickly.
Internet memes reflect the prevailing dilemmas about the nature of the Internet dialogue,
condition and shape of the information society, the freedom of communication (often balancing
on the edge of the law) and the freedom of speech. ACTA was seen as a threat to the Internet as an
environment of integration and interaction.
The problem of agreement appeared both in polish and foreign websites. The web users not
only showed their objection on-line, but also incited to a real revolt on the streets of their cities.

27

Por.: P. Cichocki, Nie ma życia bez sieci, „Gazeta Wyborcza”, 25 stycznia 2012, s. 2.
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ANDRZEJ STĘPNIK
MODEL ZMIAN KULTUROWYCH:
MIĘDZY EWOLUCJĄ A REWOLUCJĄ KULTUROWĄ
Przyglądając się dziejom poszczególnych kultur, nietrudno zauważyć zachodzące
w nich zmiany. Zmiany te różnią się pod względem szybkości zachodzenia; o stopniowych
zmianach mówimy najczęściej jako ewolucyjnych, a o nagłych jako rewolucyjnych1. Możemy odróżniać zmiany również ze względu na ich lokalność czy globalność: niektóre
ograniczone są wyłącznie do jednej dziedziny kultury (nauki, techniki, prawa, obyczajów,
moralności itp.), inne zyskują wpływ na zgoła wszystkie jej obszary.
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu zmian kulturowych przy odwołaniu
się z jednej strony do dyskusji nad dynamiką zmian w ewolucji biologicznej, a z drugiej do
modelu zmian zachodzących w jednym z obszarów kultury, a mianowicie w nauce. Zakłada się, że odpowiednie rozszerzenie tego modelu na całą kulturę, przy jednoczesnym
zinterpretowaniu go w kategoriach memetycznych, pozwoli na wypracowanie adekwatnego modelu zmian kulturowych.
1. Rozważania wstępne

Postawione w artykule zadanie wymaga pewnej pracy pojęciowej. Przede wszystkim należy doprecyzować – na ile to możliwe – czym jest kultura, z jakich elementów się
składa i jakie własności mają te wyodrębnione składniki. Po drugie, należy zdać sprawę
z tego, czym są zmiany kulturowe i jaki jest ich charakter – ewolucyjny czy rewolucyjny.
Mając tak przygotowane pole terminologiczne, będziemy mogli przejść do wypracowania
modelu zmian kulturowych.
Zacznijmy od charakterystyki kultury. Zdaniem Nowickiej2, kultura:
• jest związana z człowiekiem;
• jest zjawiskiem ponadjednostkowym (społecznym);
• charakteryzuje się regularnością, powtarzalnością (zawiera normy, wzory, wartości itp.);
• jest systemem (gdzie system rozumie się jako zbiór elementów ze sobą powiązanych);
• jest zbiorem elementów nabywanych na drodze uczenia się, a nie dziedziczonych
w sensie biologicznym;
• ma charakter przestrzenny i czasowy;
• posiada własności adaptacyjne.
1
Warto zaznaczyć, że określeń „ewolucyjny” i „rewolucyjny” używa się w tym miejscu wyłącznie w znaczeniu opisowym, a nie wartościującym. Wszelkie – pozytywne lub negatywne – konotacje z nimi związane nie powinny być brane pod uwagę.
2
E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Warszawa 2000, s. 59-66. Podobną charakterystykę można znaleźć u Herskovitsa. Por. W. J.
Burszta, Antropologia kultury. Poznań 1998, s. 41–42.
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Powyższą definicję kultury można potraktować jako definicję przez postulaty, bądź
poszczególne jej punkty jako warunki konieczne, a ich koniunkcję jako warunek wystarczający bycia kulturą. Co najmniej dwa warunki mogą budzić uzasadnione wątpliwości.
Po pierwsze, niektórzy badacze nie widzą powodów, dla których posiadanie kultury miałoby być definicyjnie ograniczone wyłącznie do człowieka. Wskazują oni na to, że przedstawiciele wielu gatunków zwierząt przekazują sobie nawzajem nabyte umiejętności na
drodze uczenia się. Nawet jeśli zwierzęta nie mają aż tak rozwiniętej kultury jak ludzie, to
może powinno się mówić w ich wypadku przynajmniej o protokulturze? Po drugie, bardzo niejasny jest ostatni punkt. Czy chodzi o to, że kultura jako całość posiada własności
adaptacyjne, czy też o to, że każda poszczególna kultura je posiada? To ostatnie twierdzenie wydaje się fałszywe. Można wszak podać przykłady kultur, które nie tylko nie
miały wartości adaptacyjnej, ale przyczyniły się do zagłady ludzi w nich żyjących. To stawia pod znakiem zapytania także wartość adaptacyjną kultury jako takiej; choć rozstrzygnięcie tego zagadnienia wymaga doprecyzowania, czym jest kultura jako całość, a to
wykracza poza cele postawione w tym artykule. Jedno jest pewne: same mechanizmy umożliwiające przekaz kulturowy mają sporą wartość adaptacyjną, ponieważ pozwalają na szybkie dostosowanie zachowań do środowiska (w przeciwieństwie do tego, ewolucja biologiczna zachodzi względnie wolno), jednakże sama przekazywana treść ma różną wartość
adaptacyjną. Dlatego też proponuję przyjęcie jedynie pięciu pozostałych punktów, a odrzucenie omawianych dwóch kontrowersyjnych warunków.
W celu lepszego zrozumienia, czym jest kultura, warto zwrócić się w kierunku definicji bazującej na wyliczeniu jej obszarów. Jedną z najsłynniejszych jest definicja E. B.
Tylora, głosząca, że „kultura jest złożoną całością, która obejmuje wiedzę, wierzenia,
sztukę, prawo, moralność, zwyczaje i wszelkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”3. To daje nam pewne pojęcie o złożoności kultury. Po
pierwsze, kultura jest systemem, czyli zbiorem elementów powiązanych ze sobą wzajemnie określonymi relacjami4. Po drugie, mamy do czynienia z wieloma odmiennymi elementami (czy nawet dziedzinami) kultury, takimi jak obyczaje, moralność, prawo, religia,
polityka, nauka, technika, sztuka itp.
Po trzecie, można wyróżnić rozmaite płaszczyzny kultury. Nowicka wyróżnia następujące5:
• materialną, w skład której wchodzą przedmioty materialne, będące wytworami
lub nośnikami kultury, np. książki, budynki, narzędzia;
• behawioralną, czyli zachowania motoryczne i werbalne posiadające znaczenie
nadane przez kulturę, np. podanie ręki, salutowanie, śpiewanie, modlenie się;
• psychologiczną, na którą składają się myśli, przeżycia, postawy itp. związane ze
zjawiskami kulturowymi, np. przeżycie związane z oglądaniem dzieła sztuki;
• aksjonormatywną, złożoną z wartości, wzorów i norm kulturowych.
Dla nas istotne są konsekwencje potraktowania kultury jako systemu. Jeśli poszczególne elementy kultury są ze sobą wzajemnie powiązane, to zmiany w jednym elemencie
mogą spowodować zmiany w innych elementach. Tym samym, zmiana lokalna może skutkować powstaniem zmiany globalnej. Obserwując dzieje ludzkości, można dostrzec zarówno zmiany, które przebiegają na tyle wolno, że można je nazwać ewolucyjnymi, jak i zmiany
na tyle gwałtowne, że zasługują na miano zmian rewolucyjnych. Szybkość zachodzenia zmian
jest stopniowalna, możemy zatem wyobrazić sobie kontinuum, na którego jednym biegunie
3

A. Barnard, Antropologia. Przeł. S. Szymański, Warszawa 2006, s. 150.
W sprawie pojęcia systemu: L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Przeł. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984, s. 86–87.
5
E. Nowicka, dz. cyt., s. 66–71.
4
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usytuowane będą zmiany najwolniejsze (o szybkości zmierzającej do zera), a na drugim
biegunie te, które zachodzą najszybciej (zbliżone do szybkości maksymalnej). Gdzieś na tej
osi będzie znajdował się punkt odgraniczający zmiany ewolucyjne od rewolucyjnych. Jak się
okaże, nie będzie łatwo go wyznaczyć. Nazwijmy go punktem przełomowym.
Oprócz parametru szybkości zachodzenia zmian musimy wziąć pod uwagę cechę
lokalności/globalności zmian. Tu także będziemy mieć do czynienia z kontinuum: na jednym biegunie znajdą się zmiany najbardziej ograniczone pod względem zasięgu, czyli
najbardziej lokalne kulturowo, na drugim usytuowane zostaną zmiany obejmujące kulturę jako całość, czyli wszystkie jej dziedziny, obszary i aspekty. Zwróćmy uwagę na fakt, że
oba parametry są od siebie niezależne. Możemy przedstawić je na płaszczyźnie w następujący sposób (każda zmiana będzie reprezentowana przez punkt o dwóch współrzędnych, a tendencje związane ze zmianami będą reprezentowane przez proste lub krzywe;
punkt na przecięciu osi wyznacza zmianę o średniej szybkości i średniej globalności):
maks. globalność
zmian

min. szybkość zmian

min. globalność zmian
=maks. lokalność

maks. szybkość
zmian

Ilustracja 1: Podstawowe parametry zmian kulturowych

Przejdźmy do kwestii przekazu kulturowego. Naszym głównym założeniem jest
twierdzenie, że istnieją podstawowe jednostki transmisji kulturowej. Uznajmy również za
Dawkinsem6 i memetykami, że jednostki te to memy i że należą one do replikatorów,
czyli cechują się długowiecznością (oczywiście jako jednostki-typy, a niekoniecznie jako
ich poszczególne egzemplarze czy kopie), płodnością, czyli łatwością rozprzestrzeniania
się, oraz względną wiernością kopiowania. Nie wdając się w dalsze rozważania nad tym,
czy zachodzi ścisła analogia między memem a genem, a także nad sposobami rozprzestrzeniania się memów, przyjmijmy następującą definicję roboczą memów. Mem to najmniejsza jednostka przekazu kulturowego, dająca się w sposób niegenetyczny, czyli na
drodze szeroko rozumianego uczenia, przekazać między gospodarzami7. Ponieważ mem
stanowi najmniejszą jednostkę przekazu kulturowego, należy go odróżnić od mempleksu, czyli zbioru występujących razem i nierzadko wspomagających się memów. Od razu
powstaje istotny problem kryteriów pozwalających odróżnić memy od mempleksów, którego w niniejszym artykule nie podejmę z kilku względów. Po pierwsze, rozróżnienie to
6

R. Dawkins, Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2007, s. 246–247.
Definicja ta wzorowana jest na interesującej definicji Nowaka i Borkowskiego. Por. W. Borkowski, A. Nowak, Wpływ społeczny – alternatywny model rozprzestrzeniania się memów. [w:] Infosfera. Wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2009, s. 176. Różni się od niej o
tyle, że jest szersza, gdyż jest pozbawiona niektórych warunków, np. tego, by mem dał się wyrazić semantycznie (wydaje się, że tego warunku
nie spełnią takie memy, jak np. dźwięki, obrazy czy zachowania – oczywiście, te memy można wtórnie wyrazić językowo, w każdym razie do
pewnego stopnia, ale żaden językowy opis nie będzie tożsamy z wyjściowym memem).
7
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wydaje się arbitralne i zależne od kontekstu8. Po drugie, analogiczne problemy w innych
dziedzinach, takie jak zagadnienie podstawowych jednostek znaczenia w językoznawstwie czy w filozofii języka, czy też kwestia jednostek testowania empirycznego w metodologii ogólnej i filozofii nauki, pokazują, że są to problemy niezwykle trudne do rozwiązania. I wreszcie po trzecie, z punktu widzenia celu niniejszego artykułu nie ma potrzeby ustanowienia kryteriów identyczności dla memów i mempleksów.
Istotna jest jednak kwestia nośnika memów. Jeśli bowiem mem (w rozumieniu memtyp) jest jednostką abstrakcyjną9, to tak naprawdę mamy do czynienia wyłącznie z poszczególnymi egzemplarzami danego memu, a każdy z egzemplarzy (czy też kopii) jest
związany z jakimś materialnym nośnikiem. Pierwotnymi10 nośnikami memów są struktury
neuronalne (w mózgach ludzi i innych zwierząt), wtórnymi nośnikami mogą być fale akustyczne (mowa, melodie, dźwięki itp.), ruchy ciała, czasopisma, książki, dzieła sztuki, urządzenia magazynujące informacje w rozmaitych formatach itp.
Analogicznie do rozróżnienia genotyp-fenotyp przyjmuje się w memetyce rozróżnienie na memotyp oraz na wynik ekspresji memów, czyli femotyp lub socjotyp. Femotyp najczęściej stanowi indywidualny, umysłowy wyraz ekspresji memów, z kolei socjotyp odnosi się do społecznego wyrazu memów11. I znowu nie będziemy się zagłębiać
w potencjalną kontrowersję związaną z odróżnieniem indywidualnej od społecznej ekspresji memów.
Tym, co nas szczególnie interesuje w kontekście celu niniejszego artykułu, są bowiem zmiany kulturowe. Z punktu widzenia memetyki zmianę kulturową możemy rozważać na następujących poziomach:
1. Mutacji w poszczególnych memach.
2. Zmian w mempleksach.
3. Zmian w puli memowej.
4. Zmian w rozprzestrzenianiu się danego memu czy mempleksu.
Omówmy poszczególne poziomy: mutacje w memach (oczywiście mam na myśli
memy-egzemplarze) mogą być spowodowane najróżniejszymi czynnikami: począwszy
od błędów przy kopiowaniu (np. zmiana w memie pojawiająca się w wyniku zakłóceń w
nadawaniu lub odbieraniu komunikatu), kończąc na zmianach w nośnikach (np. w wyniku uszkodzenia fragmentu nośnika zawierającego część memu). Mutacje memów należących do danego mempleksu powodują zmiany samego mempleksu, choć mempleksy mogą zmieniać się również w wyniku dodawania nowych memów lub pozbywania się
memów starych. Mutacje memetyczne, a także wszelkie pojawianie się nowych memów
(np. poprzez kontakt z inną kulturą czy samodzielne ich wytworzenie w obrębie danej
kultury) i eliminacja starych (np. w wyniku zniszczenia wszystkich nośników danego
memu) skutkują zmianami w puli memowej. Ponieważ zawartość puli memowej każdej
kultury12 jest uzależniona od istnienia nośników memów, niebagatelne znaczenie w badaniach nad zmianami kulturowymi ma refleksja nad rozprzestrzenianiem się memów,
8
Odwołajmy się do słów Borkowskiego i Nowaka: „Odpowiedź na pytanie, co jest genem, a co grupą genów, co jest memem, a co grupą
memów jest raczej arbitralna. Naprawdę niepodzielne memy są bardzo rzadkie – nawet pojedyncze słowa są podzielne, a w technologii
„atomem memetycznym” może być co najwyżej pojedynczy ruch noża czy młotka. Ale także w wypadku genów bywa to sprawa umowna, co
znajduje wyraz w przytoczonej dalej za Dawkinsem „operacyjnej definicji genu”.” Tamże, s. 176.
9
Jak postulują m.in. Borkowski i Nowak. Por. tamże, s. 178.
10
Uznajemy tak za niektórymi memetykami, chociaż rozróżnienie nośników memów na pierwotne i wtórne może budzić wątpliwości.
11
Por. Infosfera, dz. cyt., s. 232, 240.
12
O puli memowej można mówić w odniesieniu do wielu poziomów: poszczególnych jednostek, danej populacji jednostek, danej kultury,
czy wreszcie kultury ludzkiej jako całości. W tym artykule pojęcie puli memowej występuje w kontekście ponadjednostkowym, głównie w
odniesieniu do poszczególnych kultur.
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szczególnie w umysłach nosicieli danej kultury. Dlatego też do wcześniej przytoczonych
parametrów zmian w kulturze jako zbiorze mempleksów (szybkości i globalności zmian)
należy dodać parametr zasięgu zmian odnoszący się bezpośrednio nie tyle do samych
wytworów kultury, ile do liczby i charakteru nosicieli zmian kulturowych.
Jakie elementy będą odgrywały tu decydującą rolę? Przede wszystkim istotna
jest liczba nosicieli danego memu czy mempleksu. Zauważmy jednak ogromne różnice
w oddziaływaniu memów czy mempleksów na swoich nosicieli. Jedni podporządkowują
swoje zachowania danym memom, a nawet więcej – starają się wspomniane memy rozpropagować (tak czynią zwolennicy wielu religii czy ideologii) – natomiast inni ograniczą się jedynie do przechowywania memów w swoich umysłach. Przykładem tego ostatniego może być uczeń, który przyswoił sobie informacje o budowie pantofelka (chodzi
tu o organizm żywy), natomiast informacje te minimalnie wpływają na jego zachowania
(i to tylko w specyficznych kontekstach, np. na klasówce czy podczas odpowiedzi ustnej) i nie są aktywnie przekazywane dalej (uczeń nie jest np. nauczycielem biologii,
którego celem jest przekazanie innym tych informacji). Widzimy zatem, że dany mem
czy mempleks może różnie oddziaływać na swojego nosiciela w zależności od cech nosiciela, własności samego memu lub mempleksu, czy też charakteru sytuacji, w jakiej
znajduje się nosiciel. Oprócz tego warto uwzględnić siłę wpływu danego nosiciela na
innych. Nierzadko bowiem wystarczy, aby nieliczne, ale za to wpływowe jednostki znalazły się pod wpływem memu czy mempleksu, żeby ten niezwykle szybko rozprzestrzenił się w danej populacji. Skrajnym przykładem tego zjawiska jest monoteistyczna rewolucja dokonana przez faraona Echnatona, przeprowadzona mimo niechęci zdecydowanej większości jego poddanych. Wystarczyło zainfekowanie mempleksem monoteizmu jednej osoby (choć cechującej się znaczną siłą oddziaływania), żeby rozprzestrzenić ten mempleks mimo oporów społecznej większości.
Z podanych wyżej względów niezwykle trudno ująć zależności między kulturą jako
zbiorem memów a ich nosicielami, czyli jednostkami partycypującymi w danej kulturze.
Zbadajmy zatem przypadki skrajne. Wyobraźmy sobie, że w pewnej chwili nie istnieje na
obszarze oddziaływania danej kultury ani jeden nosiciel określonego mempleksu. Mogłoby się wydawać, że taki mempleks przestaje być składnikiem tej kultury. Jest to jednak
wniosek zbyt pochopny: mempleks może nie mieć żadnego neuronalnego nośnika, ale
może mieć nośnik innego rodzaju (np. może być gdzieś zapisany, zobrazowany, bądź nagrany w postaci zapisu audio lub wideo), a zatem nadal istnieć – choć zapoznany – w danej
kulturze. Co prawda, w tym momencie nie będzie oddziaływał bezpośrednio na swoich
nosicieli, gdyż ich nie posiada, ale w przyszłości może mieć pewien wpływ na wytwory
kultury jako takie (np. w kontekście ich genezy13). Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną:
mempleks ma reprezentację neuronalną w mózgach wszystkich jednostek uczestniczących w danej kulturze. Czy to przesądza o tym, że ten mempleks musi odznaczać się
znacznym wpływem na kulturę? Nie, gdyż mempleks może być jedynie przechowywany i
nie wpływać (bądź wpływać minimalnie) na działania swoich nosicieli, a przez to na kulturę. Jako przykład – choć niedoskonały i narażony na zarzuty – można podać powszechnie podzielane przekonanie, że człowiek ma pięć palców u każdej stopy. Mimo że wszyscy
o tym wiemy, nie ukierunkowuje to specjalnie naszego działania. Gdybyśmy mieli standardowo cztery lub sześć palców u stóp, bądź nie wiedzieli, że mamy ich pięć, nie zmieniłoby to drastycznie naszej kultury.
13
Zdaję sobie sprawę z dyskusyjności tego stwierdzenia. Oś sporu wyznacza zagadnienie względnej autonomii kultury względem jej nosicieli, a dokładniej to, na ile kultura wykracza poza zawartość mózgów ludzi w niej partycypujących i na ile możemy rozpatrywać relacje między
poszczególnymi elementami kultury bez odwoływania się do tej zawartości.
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Podsumowując, choć istnieje niewątpliwy związek między uprzednio wyróżnionymi parametrami a kwestią epidemiologicznej dynamiki rozprzestrzeniania się memów, to nie jest on łatwy do ujęcia, ponieważ za tę dynamikę odpowiada bardzo wiele
czynników. Nie chodzi wyłącznie o wzrost liczby nosicieli, ale także o sposób oddziaływania memów na ich nosicieli oraz o cechy samych nosicieli (w tym to, co moglibyśmy z angielska nazwać ich impact factor). Dla pełnego obrazu należy uwzględnić również własności samych memów i ich nośników, jak i charakter środowiska, w którym
egzystują nosiciele. Z tego względu pozostanę przy uprzednio wyróżnionych dwóch parametrach zmian kulturowych, nie wdając się w szczegółowe dyskusje, na ile są one
uwarunkowane zmianami w liczbie ich nosicieli, a także zmianami charakteru ich wpływu na nosicieli. Innymi słowy, opis i wyjaśnienie zmian kulturowych ograniczę do zagadnienia zmian w samych mempleksach.
W tym miejscu warto odnieść się do niezwykle interesującej książki Gladwella,
która choć opisuje kulturę na sposób memetyczny, to nie odwołuje się wprost ani do
terminologii, ani do dokonań memetyki14. Gladwell analizuje zmiany kulturowe, odwołując się do modelu epidemiologicznego:
Te trzy cechy – pierwsza: zaraźliwość; druga: ogromna dysproporcja między przyczyną a skutkiem (niewielka
zmiana wywołuje potężny efekt); trzecia: szybkość zmiany zachowania (zmiana następuje w pewnym krytycznym
momencie, a nie stopniowo) – są takie same jak reguły rozprzestrzeniania się odry wśród uczniów jednej klasy lub
grypy w każdym sezonie zimowym. Najważniejsza spośród nich jest trzecia cecha: fakt, że epidemia wybucha i gaśnie w jednym krytycznym momencie, ona bowiem nadaje sens dwóm pozostałym, a także pozwala odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego zmiany we współczesnym świecie zachodzą w taki właśnie sposób. Krytyczny moment w rozwoju epidemii, kiedy wszystko nagle się zmienia, to właśnie punkt przełomowy.15

Gladwell widzi trzy główne czynniki rozwoju epidemii, w tym także zmian kulturowych 16:
1. działanie jednostek przenoszących organizmy infekcyjne;
2. oddziaływanie samych organizmów infekcyjnych;
3. wpływ środowiska, w którym te organizmy działają.
W kontekście pierwszego czynnika Gladwell wyróżnia trzy typy ludzi, mających
największy wpływ na rozprzestrzenianie się zmian kulturowych17. Są to:
• łącznicy, dysponujący ogromną siecią kontaktów towarzyskich i łatwo nawiązujący nowe, dzięki czemu są doskonałymi pośrednikami;
• maweni, czyli osoby mające sporą wiedzę z danej dziedziny, uznawani w niej za
ekspertów, a do tego otwarci na nowości i chętnie dzielący się swoją wiedzą z innymi;
• sprzedawcy, posiadający duże umiejętności perswazji, przez co są w stanie przekonań innych do nowych idei czy produktów, a także rozwiać ich ewentualne
wątpliwości.
Z kolei drugi czynnik sprowadza się do tych cech wytworów kultury, które sprawiają,
że to właśnie dany wytwór jest atrakcyjny dla odbiorcy, daje się łatwo zapamiętać i jest
chętnie przekazywany dalej18. Ostatni czynnik również jest rozumiany szeroko – jako wszelkie własności środowiska, które hamują bądź nasilają rozprzestrzenianie się danego wytwo14

Zob. M. Gladwell, Punkt przełomowy. Przeł. G. Górska, Warszawa 2005.
Tamże, s. 14–15.
16
Zob. tamże, s. 24.
17
Zob. tamże, s. 35–83.
18
Zob. tamże, s. 85–122.
15
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ru kultury, przy czym Gladwell zwraca szczególną uwagę na te elementy środowiska, które
– na pierwszy rzut oka – nie wydają się znaczące w postępach epidemii kulturowych19.
Wcześniejsze rozważania, a także pomysły Gladwella, prowadzą do postawienia następujące hipotezy roboczej: po przekroczeniu w danej społeczności określonej liczby wpływowych nosicieli nowego mempleksu i przy określonym oddziaływaniu nowego mempleksu na swoich nosicieli następuje przełom kulturowy, a zmiany kulturowe zaczynają przebiegać rewolucyjnie, poniżej tego progu zmiany zachodzą stopniowo, czyli ewolucyjnie.
Jak się można spodziewać, nauki humanistyczne i społeczne nie dysponują odpowiednimi teoriami, które miałyby na tyle dużą siłę predykcyjną, żeby móc przewidzieć
kierunki i dynamikę zmian kulturowych. Najczęściej w ich obrębie formułuje się teorie,
które opisują i wyjaśniają zmiany kulturowe post factum.
2. Dynamika ewolucji biologicznej: gradualizm a saltacjonizm (punktualizm)

Chociaż biolodzy nie mają wątpliwości co do faktu zachodzenia ewolucji biologicznej, toczą spory dotyczące jej charakteru i tempa20. Gradualiści stoją na stanowisku, że
zmiany ewolucyjne zachodzą stopniowo, a wytwory ewolucji – jak choćby adaptacje – są
wynikiem akumulacji drobnych zmian fenotypowych na przestrzeni wielu generacji organizmów. Tak twierdził Darwin, jednocześnie obawiając się, że odkrycie skokowych zmian
ewolucyjnych zada kłam jego teorii. Te obawy wydają się zbyt silne. Już T. H. Huxley uznał,
że mechanizm doboru naturalnego nie stoi w sprzeczności ze skokowością zmian. Podobnie uważają saltacjoniści czy punktualiści (Schindewolf, Goldschmidt, Gould, Eldredge),
głosząc, że zmiany ewolucyjne mają charakter skokowy, a w wyniku mutacji niewielu genów
powstają w stosunkowo krótkim czasie znaczące zmiany fenotypowe, prowadzące do wyodrębnienia się nowych gatunków. Wskazują m.in. na luki w materiale kopalnym, które – ich
zdaniem – świadczą o braku form pośrednich w ewolucji gatunków. Gradualiści odpowiadają, że formy pośrednie istniały, tyle tylko że dotychczas nie zostały odkryte. Futuyma tak
ocenia wspomniany spór z perspektywy współczesnej wiedzy biologicznej:
Oceniając gradualizm i saltacjonizm musimy poczynić rozróżnienie między ewolucją taksonów21 a ewolucją cech.
Wyższe taksony często różnią się wieloma cechami. Na przykład współczesne ptaki różnią się licznymi cechami od
dinozaurów z okresu kredowego. Gradualiści twierdzą, że wiele cech taksonów wyższych ewoluuje niezależnie, raz
w jednym taksonie, raz w drugim (ewolucja mozaikowa). Zarówno analiza porównawcza gatunków współczesnych,
jak i materiał kopalny dostarczają wiele danych dowodzących ewolucji mozaikowej. Odpowiedź na pytanie, czy
cechy wyróżniające taksony wyższe, na przykład redukcja i zrastanie się kręgów ogonowych ptaków, mogą ewoluować w sposób nieciągły, jest wciąż przedmiotem sporów.22
Wbrew poglądom saltacjonistycznym wyższe taksony nie powstają w pojedynczym skoku, w wyniku makromutacji, lecz w rezultacie wielu zmian genetycznie niezależnych cech (ewolucja mozaikowa). Większość tych cech ewoluuje stopniowo, przez stadia pośrednie, choć niektóre cechy zmieniają się w sposób nieciągły w wyniku mutacji o
umiarkowanie dużych efektach.23

Wydaje się zatem, iż można przyjąć, że ewolucja biologiczna przebiega stopniowo, ale
zdarzają się momenty, w których dochodzi do większych skoków. Jest to stanowisko pośrednie, będące próbą pogodzenia gradualizmu (w wersji umiarkowanej) i saltacjonizmu
(umiarkowanego).
19

Zob. tamże, s. 123–175.
Zob. D. J. Futuyma, Ewolucja. Przeł. J. Radwan i in., Warszawa 2008, s. 509–529.
21
Takson – jednostka taksonomiczna, do której zaliczane są osobniki czy grupy gatunków. Powyżej poziomu gatunku mówimy o taksonach
wyższych. Tamże, s. 561.
22
Tamże, s. 515.
23
Tamże, s. 528–529.
20
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Warto pokrótce zastanowić się nad relacjami zachodzącymi między ewolucją biologiczną a ewolucją kulturową24. Z jednej strony to właśnie w wyniku ewolucji biologicznej wytworzyły się mechanizmy umożliwiające powstanie i rozwój kultury, i to właśnie
one przynajmniej w pewnym stopniu współwyznaczają charakter ludzkiej kultury. To właśnie ewolucji biologicznej przypisuje się pochodzenie pewnych elementów ludzkiej kultury, które są uniwersalne25. Z drugiej zaś strony kultura wpływa na ewolucję biologiczną.
Oczywiście, nie chodzi tu o pogwałcenie centralnego dogmatu biologii molekularnej i stwierdzenie, że cechy nabyte w wyniku przekazu kulturowego są dziedziczone, lecz
o prostą obserwację, że środowisko kulturowe może mieć wpływ – zarówno pozytywny,
jak i negatywny – na przetrwanie i sukces reprodukcyjny żyjących w niej osobników. Przykładów czynników kulturowych mających wpływ na przetrwanie i sukces reprodukcyjny
można podać wiele: terapie medyczne, środki antykonceptyjne, idee eugeniczne, niektóre idee religijne (np. celibat czy negatywny stosunek do rozmnażania się, charakterystyczny dla niektórych sekt gnostyckich) czy polityczne (np. chińska polityka jednego dziecka),
techniki uprawy roli, wynalazki ułatwiające życie itp.
Dlatego też należy przyjąć istnienie obustronnych relacji przyczynowych zachodzących między ewolucją biologiczną a kulturową. Pamiętać przy tym musimy o różnicach między nimi: ewolucja biologiczna zachodzi zdecydowanie wolniej i jest darwinowska, podczas gdy ewolucja kulturowa jest szybsza i bardziej elastyczna, a także ma lamarckowski charakter.
3. Kumulatywizm i antykumulatywizm w nauce. Model Imre Lakatosa

Jeden z ważniejszych sporów w obrębie filozofii nauki dotyczy kwestii szybkości i charakteru zmian w nauce. Kumulatywiści głoszą, że nauka rozwija się przez doskonalenie swoich metod i gromadzenie (kumulowanie) wyników, natomiast antykumulatywiści temu zaprzeczają, uznając, że zmiany w nauce mają charakter o wiele bardziej rewolucyjny niż ewolucyjny i wskazują na momenty nieciągłości w historii poszczególnych
nauk. Zwolennicy kumulatywizmu odpowiadają na to, że nawet gdy jedna teoria zastępuje drugą, to nie tyle ją przekreśla, co wchłania, zachowując wszystko, co było dobrze uzasadnione empirycznie, i umożliwiając przejście graniczne do teorii wchłoniętej. Pokazują, że choć mechanika kwantowa zastąpiła mechanikę klasyczną, to tam, gdzie można
pominąć stałą Plancka, można stosować równania mechaniki klasycznej. Podobnie jest
z ogólną teorią względności, która dla małych obszarów czasoprzestrzeni przechodzi w
szczególną teorię względności, a dla słabych pól grawitacyjnych w Newtonowską teorię
grawitacji. W takich wypadkach mówimy, że teorie ze sobą korespondują26. Z kolei antykumulatywiści starają się podawać przykłady, pokazujące zastępowanie jednych teorii
przez drugie przy braku między nimi korespondencji. Nie wdając się w rozwlekłe analizy
tego sporu, jako podsumowanie warto przytoczyć następujące słowa Hellera:
Widzimy zatem, że rozważenie argumentów pro i contra przemawia za koncepcją kumulatywistyczną, ale obwarowaną różnymi zastrzeżeniami zarówno natury historycznej, jak i metodologicznej. Proces rozwoju wiedzy na
pewno nie jest liniowym narastaniem sukcesów; często bardziej przypomina meandrowanie rzeki w trudnym terenie niż autostradę pnącą się równo do góry.27
24
Więcej o tym w: L. Stone, P. F. Lurquin, Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza. Przeł. W. Branicki, W. Więckowski. Warszawa 2009,
s. 167–180.
25
Listę ludzkich – w tym i kulturowych – uniwersaliów autorstwa Donalda E. Browna można znaleźć w: S. Pinker, Tabula rasa. Spory o
naturę ludzką. Przeł. A. Nowak, Gdańsk 2005, s. 616–621.
26
Zob. M. Heller, Filozofia nauki: wprowadzenie. Kraków 2009, s. 69–71.
27
Tamże, s. 73.
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Przyjrzyjmy się teraz jednemu z najciekawszych modeli rozwoju nauki, pokazującemu zarówno ewolucyjny, jak i rewolucyjny aspekt tego rozwoju. Jest to Imre Lakatosa
koncepcja programów badawczych28. Lakatos koncentruje się w niej nie na pojedynczych
teoriach, ale na programach badawczych, czyli ciągach następujących po sobie teorii, składających się z twardego rdzenia (hard core), heurystyk i pasa ochronnego (protective
belt). Twardy rdzeń zawiera założenia i twierdzenia, które decydują o tożsamości danego
programu badawczego, a także nie podlegają falsyfikacji ani modyfikacji. Przed ich odrzuceniem broni pas ochronny hipotez pomocniczych, warunków początkowych itp.,
w którym – w wypadku obserwacji niezgodnych z teorią (tzw. anomalii) – dokonuje się
odpowiednich modyfikacji, zamiast przeprowadzać je w twardym rdzeniu. Z tym związana jest heurystyka negatywna, czyli wymóg, aby twardy rdzeń pozostawał nietknięty, gdyż
jego naruszenie skutkuje porzuceniem danego programu badawczego. Z kolei heurystyka pozytywna wiąże się ze strategiami rozwoju teorii, a dokładniej z próbami jej modyfikacji i z eliminacją istniejących trudności.
Bardzo istotnym wkładem Lakatosa jest próba pokazania, kiedy dany program badawczy jest postępowy, czyli wart kontynuowania, a kiedy ulega degeneracji i powinien
zostać porzucony. Program badawczy, czyli pewien ciąg teorii T1, T2, …, Ti, jest postępowy, gdy:
1. Tn wyjaśnia wcześniejsze sukcesy Tn-1;
2. Tn ma większą zawartość empiryczną niż Tn-1;
3. Pewna część dodatkowej zawartości teorii Tn została potwierdzona.
Z kolei program badawczy, który nie spełnia tych warunków, jest programem ulegającym
degeneracji.
4. Zastosowanie modelu Lakatosa do kultury (interpretacja memetyczna)

Wszelkie próby zastosowania modelu zmian dotyczącego pewnego wyróżnionego
aspektu kultury, jakim jest nauka, do kultury jako całości, wymaga istotnej modyfikacji
wyjściowego modelu. Przede wszystkim należy rozszerzyć poszczególne elementy modelu.
Tam, gdzie jest mowa o teorii, czyli o pewnym zbiorze (czy systemie) twierdzeń,
należy mówić o mempleksie, czyli zbiorze (czy systemie) memów. Jest to znacząca różnica, bowiem memy nie muszą mieć charakteru propozycjonalnego czy pojęciowego.
Memami są także melodie, obrazy czy ruchy ciała, które nie są bytami językowymi.
Z tym wiąże się dopuszczenie większej liczby różnych typów relacji. W wypadku relacji
między twierdzeniami mamy do czynienia z relacjami logicznymi lub analitycznymi, zaś
w przypadku relacji między memami należy dopuścić szerszą gamę relacji (podobieństwa, kojarzenia itp.).
W związku z tym modyfikacji ulega charakter twardego rdzenia, heurystyk i pasa
ochronnego. Twardy rdzeń (TR) mempleksu złożony będzie z tych memów, które decydują o jego tożsamości. Warto dopuścić stopniowalność mocy „tożsamościowej” memów.
Znajdzie to odzwierciedlenie przestrzenne i graficzne: czym bliżej środka rdzenia, tym
moc „tożsamościowa” jest większa, a zatem pojawienie się w tym miejscu mutacji memetycznej będzie miało większy wpływ na zmianę charakteru całego mempleksu. Poza obszarem twardego rdzenia znajdziemy pas pomocniczy (PP), czyli zbiór tych memów, których zadaniem jest ochrona twardego rdzenia przed zmianą, przy czym zmiany w obrębie
pasa pomocniczego nie wpływają na tożsamość mempleksu – bez względu na liczbę zmian
28
Zob. I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych. Przeł. W. Sady, Warszawa 1995; A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?. Przeł.
A. Chmielewski, Wrocław 1993, s. 110–119; M. Heller, dz. cyt., s. 78–80; J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki. Przeł. T. Bigaj, Warszawa
2001, s. 251–257.
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pozostaje on tym samym mempleksem. Oprócz tego w przypadku mempleksów mamy do
czynienia z heurystyką negatywną (HN) i heurystyką pozytywną (HP). Heurystykę negatywną będziemy rozumieć jako zbiór wszystkich czynników (nie tylko memów), które
hamują zmiany w twardym rdzeniu. Heurystyka negatywna może zawierać czynniki pochodzenia biologicznego, które przeciwdziałają zmianom twardego rdzenia. Z kolei heurystyka pozytywna to zbiór wszystkich czynników (nie tylko memów), określających strategie dostosowania pasa pomocniczego w odpowiedzi na wymogi środowiska zarówno
biologicznego, jak i społecznego czy kulturowego. To także dopuszcza udział mechanizmów powstałych w wyniku ewolucji biologicznej. Z tego względu heurystyki można traktować jako łączniki między ewolucją kulturową a ewolucją biologiczną.
Znacznie trudniej zinterpretować postępowość programu badawczego. Z ewolucyjnego punktu widzenia najbardziej interesuje nas wartość przystosowawcza memów
i mempleksów, dzięki której nosiciel tych memów lepiej radzi sobie w środowisku i jest
w stanie w większym stopniu rozprzestrzenić swoje geny. Musimy jednak pamiętać, że
chodzi o przystosowanie zarówno do środowiska biologicznego, jak i do środowiska społeczno-kulturowego. Dlatego też zmiana kulturowa, czyli pewien ciąg następujących po
sobie mempleksów M1, M2, …, Mi, jest ewolucyjnie korzystna, gdy Mn ma większą wartość
przystosowawczą do danego środowiska biologicznego i społeczno-kulturowego niż Mn-1.
Z kolei zmiana kulturowa, która nie spełnia tych warunków, jest niekorzystna.
M1

M2

Mn

Ilustracja 2: Zmiany w obrębie mempleksu

Na powyższym rysunku widzimy przykład zmiany kulturowej. Czerwone kropki oznaczają zmiany w memach bądź w całych mempleksach wchodzących w skład rozważanych mempleksów (M1, M2, …, Mn). W mempleksie M1 dochodzi do kilku mutacji w
obrębie pasa pomocniczego i heurystyki pozytywnej. Ponieważ zostaje zachowany niezmieniony twardy rdzeń, możemy uznać, że mempleks M2 zachowuje tożsamość mempleksu M1. Jednakże wraz z upływem czasu zmiany w memach należących do tego mempleksu mnożą się i zaczynają obejmować twardy rdzeń. Powstały w wyniku tych zmian
mempleks Mn nie zachowuje tożsamości mempleksu M1, gdyż różni się od niego zawartością twardego rdzenia.
Tego typu analizę można stosować na różnych poziomach. Zauważmy, że dana
kultura jako całość także jest systemem mempleksów: niektóre z nich decydują o jej tożsamości i są usytuowane w twardym rdzeniu, inne w pasie pomocniczym, jeszcze inne w
heurystykach. Ich zmiana spowodowana zmianami we wchodzących w jej skład memach
czy mempleksach wpływa na kulturę jako całość. Dlatego też za niektórymi teoretykami
kultury możemy przedstawić cykl życiowy kultury (i – na niższych poziomach – każdego
należącego do niej mempleksu) jako następowanie po sobie faz (rzecz jasna, sam proces
jest czymś ciągłym, a podział na fazy jest wynikiem pewnej idealizacji):

ANDRZEJ STĘPNIK. Model zmian kulturowych...

91

• powstania, czyli formowania się jej twardego rdzenia i dopasowywania do niego
pasa pomocniczego i heurystyk;
• rozwoju, czyli zmian dokonujących się głównie w obrębie pasa pomocniczego
(choć także w kontekście heurystyk);
• zmierzchu – czyli gromadzeniu się zmian w samym twardym rdzeniu, co prowadzi do utraty tożsamości przez kulturę i zapoczątkowania nowej kultury.
Cały czas musimy pamiętać, że rozważany model znajduje się na etapie dostosowywania go do opisu i wyjaśniania zmian kulturowych, dlatego też tak ważne jest śledzenie
prób jego zastosowań. Przyjrzyjmy się, dla przykładu, mempleksowi chrześcijaństwa.
5. Przykład chrześcijaństwa.

W twardym rdzeniu chrześcijaństwa – i to zdecydowanie bliżej jego środka – znajdzie się przekonanie, że poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bóg przyniósł światu zbawienie. Stanowisko doketyzmu głoszące, że Chrystus nie miał fizycznego
ciała ludzkiego, lecz jedynie eteryczne ciało niebiańskie, prowadzi do wniosku, iż cierpienie Chrystusa i jego śmierć na krzyżu były pozorne, co podważa jego ofiarę, a zatem i
zbawienie świata w ten sposób. Doketyzm, charakterystyczny dla niektórych sekt gnostyckich, sytuuje się bezdyskusyjnie poza chrześcijaństwem, dlatego że neguje przekonanie należące do twardego rdzenia chrześcijaństwa.
Innymi elementami twardego rdzenia chrześcijaństwa, znajdującymi się w różnym
oddaleniu od środka, są następujące przekonania: Bóg jest jeden, choć w trzech osobach,
jest Stwórcą świata widzialnego i niewidzialnego, jest transcendentny wobec niego, człowiek jest koroną stworzenia, obrazem Boga, choć skażonym przez grzech pierworodny,
z którego nie jest w stanie samodzielnie się wyzwolić. Łatwo dowieść, które z przekonań
sytuują się bliżej środka twardego rdzenia, analizując ich zaprzeczenia:
• gnostycyzm: doskonały Bóg nie stworzył świata widzialnego (doczesnego);
• arianizm: Syn został stworzony przez Ojca i nie jest mu równy;
• pelagianizm: człowiek jest zdolny do zbawienia własnymi siłami, człowiek nie
dziedziczy grzechu Adama.
Gnostycyzm najpewniej uznamy za położony najdalej od chrześcijaństwa, a zatem
przekonanie, które on neguje (Bóg jest stwórcą zarówno świata widzialnego, jak i niewidzialnego), będzie leżało najbliżej środka twardego rdzenia. Dalej sytuuje się arianizm,
który choć jest traktowany jako herezja, to jednak herezja powstała w łonie chrześcijaństwa, a zatem twierdzenie dotyczące Trójcy Świętej znajduje się w twardym rdzeniu, ale
trochę dalej od jego środka. Następnie pelagianizm – pogląd, który nieświadomie podziela wielu katolików, a który mimo wszystko został uznany za herezję. W tym wypadku
należy przyjąć, że negowany przez pelagianizm dogmat o grzechu pierworodnym i niezbędności łaski nadal należy do twardego rdzenia, ale położony jest zdecydowanie bardziej na jego obrzeżach.
Zbadajmy teraz przekonania należące do pasa pomocniczego. Jednym z nich jest
twierdzenie, że Biblię mogą interpretować tylko kapłani. Zauważmy, że zanegowanie tego
poglądu – historycznie dokonane przez protestantyzm – nie sprawia, że przestaje się być
chrześcijaninem. Nawet więcej: w samym mempleksie katolicyzmu, w jego pasie pomocniczym dokonała się omawiana zmiana. To potwierdza założenie modelu, że zmiany
w obrębie pasa pomocniczego są dopuszczalne, a nawet konieczne, o ile pozwalają uchronić twardy rdzeń przed modyfikacją.
Pozostaje jeszcze kwestia heurystyki pozytywnej i negatywnej. Do chrześcijańskiej
heurystyki negatywnej należą m.in. następujące przekonania: zmiana ustalonej doktryny

92

TEKSTY z ULICY nr 14 Zeszyt memetyczny

wiąże się z herezją, a za brak wiary i nieprzestrzeganie zaleceń czeka kara. Łatwo dostrzec, że ta heurystyka jest bardzo podobna do heurystyk negatywnych większości religii.
Z kolei w heurystyce pozytywnej znajdzie miejsce hermeneutyka biblijna, pokazująca, jak
niedosłownie interpretować przekazy biblijne, aby były zgodne z doktryną i innymi dominującymi mempleksami (np. z ustaleniami nauki). Heurystyka pozytywna i negatywna
chrześcijaństwa – jak i innych systemów wierzeń religijnych – będzie zawierała także mechanizmy wykształcone w wyniku ewolucji, skłaniające nas do interpretacji religijnych29.
6. Wnioski końcowe

Wypracowany model pozwala na analizę zmian kulturowych na wszystkich poziomach złożoności. Od podstawowych mempleksów, złożonych wyłącznie z memów, poprzez bardziej złożone mempleksy, których składnikami są także inne mempleksy, aż po
daną kulturę jako całość. Co więcej, dzięki niemu możemy opisać cykl życia kultury,
a także ustalić, czy dany mempleks po zmianach zachował swoją tożsamość, czy też nie.
Nie znaczy to, że model ten jest uniwersalny i nie potrzebuje korekt. Wydaje się, że
wymaga przetestowania, szczególnie w odniesieniu do mempleksów składających się z
memów niepropozycjonalnych i niepojęciowych (np. gestów, dźwięków czy obrazów).
W niniejszym artykule zabrakło na to miejsca – zdołałem jedynie pokazać, że stosuje się
nie tylko do mempleksów z dziedziny nauki, ale także do mempleksów z innych obszarów, a dokładniej do opisu zmian w mempleksie chrześcijaństwa. Jeśli dalsze próby stosowania tego modelu wygenerują jakieś trudności, to uzyskana dzięki temu informacja zwrotna posłuży do korekty modelu. Zachęcam zatem do dwojakiej aktywności: do prób odgórnej krytyki modelu, ze wskazaniem na jego ewentualne braki, a także do oddolnych
zastosowań modelu do analizy konkretnych fenomenów kulturowych, co pozwoli na empiryczne przetestowanie zakresu stosowalności modelu.

MODEL ZMIAN KULTUROWYCH: MIĘDZY EWOLUCJĄ A REWOLUCJĄ
KULTUROWĄ – Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu zmian kulturowych przy odwołaniu się z jednej strony do dyskusji nad dynamiką zmian w ewolucji biologicznej, a z drugiej do modelu zmian
zachodzących w jednym z aspektów kultury, a mianowicie w nauce. Zakłada się, że odpowiednie
rozszerzenie tego modelu na całą kulturę, przy jednoczesnym zinterpretowaniu go w kategoriach
memetycznych, pozwoli na wypracowanie adekwatnego modelu zmian kulturowych.
THE MODEL OF CULTURAL CHANGES: BETWEEN CULTURAL EVOLUTION
AND REVOLUTION – Summary
The aim of the article is to create a model of cultural changes. The model is based on
Lakatos’ theory of scientific programs, which is generalized, improved and interpreted from the
memetic perspective. The model also refers to the dispute about dynamics of biological evolution.

29

Zob. P. Boyer, I człowiek stworzył bogów… Przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Warszawa 2005. Rzecz jasna, istnienie naturalistycznych wyjaśnień wierzeń religijnych nie przesądza o tym, że wierzenia te są nieprawdziwe (należy odróżniać aspekt genetyczny od metodologicznego).
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Idea w pigułce

Hari Seldon urodził się w rodzinie rolniczej, ale już od dzieciństwa wykazywał
niezwykłe zdolności matematyczne. Osiągnął w życiu wiele, zarówno w sferze naukowej, jak i politycznej. Był premierem w rządzie imperatora Cleona I, z jego inicjatywy
powstała fundacja encyklopedyczna, której celem było spisanie i uporządkowanie całej
wiedzy przyrodniczej i technicznej powstałej na rozległych obszarach imperium. Sam
też stworzył nową dziedzinę nauki – psychohistorię, pozwalającą z matematyczną dokładnością przewidywać przyszłość społeczeństw i całych cywilizacji. Z pewnością zasługiwałby na zaliczenie w poczet najznamienitszych postaci, jakie kiedykolwiek wydała ludzkość, a także na uhonorowanie nagrodą Nobla… gdyby nie to, że jest osobą
całkowicie fikcyjną! Seldon bowiem to jedna z ważniejszych postaci (choć trudno uznać
go za głównego bohatera) w słynnym cyklu powieściowym Fundacja 1, stworzonym
w latach pięćdziesiątych XX wieku przez klasyka amerykańskiej fantastyki naukowej,
Isaaca Asimova. W rzeczywistości nigdy nie istniał, choć nie znaczy to, że fundowane
przez niego idee nie mają racji bytu w L-space2, wirtualnej bibliotece wszystkich myśli
i memów ludzkości i na rzeczywistość nie wpływają.
Asimov, sam będąc jednocześnie naukowcem – biochemikiem – a także popularyzatorem nauki, w swoich powieściach SF nie tylko opierał się na jej aktualnych dokonaniach, ale też wykazywał ogromną intuicję w antycypacji trendów naukowych i cywilizacyjnych. Choć, oczywiście, czasem mylił się w swych prognozach (na przykład w jego usytuowanym co najmniej kilkanaście tysięcy lat po naszej epoce „uniwersum” Fundacji wciąż
używa się papierowych notatników, mikrofilmów, wiecznych piór, a także samochodów),
lub ulegał typowym dla gatunku SF schematom fabularnym, czym u bardziej wymagającego czytelnika może niekiedy wzbudzać pobłażliwy uśmiech, to jednak wiele jego koncepcji jest uderzająco trafnych3. Jego twórczość wpłynęła też w znaczący sposób na świadomość całych pokoleń mieszkańców USA. Na inspirację cyklem o Fundacji powołuje
się, miedzy innymi, psycholog Martin Seligman, twórca teorii wyuczonej bezradności4,
1

1

I. Asimov, Foundation; Foundation and Empire; Second Foundation. New York 1951, 1952, 1953. W Polsce cykl, w przekładzie
Andrzeja Jankowskiego, wydany został przez Wydawnictwo Poznańskie dopiero w latach 1987–89.
2
Idea zaczerpnięta z innego słynnego cyklu powieściowego – Świata Dysku T. Pratchetta. W jego oryginalnej wersji L-space czyli
„przestrzeń biblioteczna” obejmuje także utwory, które dopiero zostaną napisane, lub zostały napisane w równoległych światach czy też
alternatywnych strumieniach czasu.
3
Co stawia go w jednym rzędzie z Juliuszem Verne czy naszym Stanisławem Lemem, których sława nie ogranicza się li tylko do
literatury fantastycznej.
4
M. Seligman, Helplessness: On Depression. Development, and Death. San Francisco 1975.
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autor Learned Optimism5 oraz pierwszej udanej prognozy wyniku wyborów w USA6. Także Paul Krugman, noblista w dziedzinie ekonomii z 2008 roku, przyznał trylogii Asimova
zasługę skierowania swoich zainteresowań na ekonomię jako naukę najbliższą psychohistorii spośród wszystkich, aktualnie istniejących7.
W przeciwieństwie do licznych „szalonych doktorów/profesorów”, zasiedlających opowieści i filmy SF, Seldon jest bohaterem niewątpliwie pozytywnym i godnym
naśladowania, zresztą wyraźnym alter ego samego autora8. Używając swoich probabilistycznych równań i przenośnego (!) komputera przewidział rychły kryzys i upadek
Pierwszego Galaktycznego Imperium oraz nadchodzący po nim okres 30 000 lat (!)
chaosu… Wyliczył też, w jaki sposób można ten okres skrócić do zaledwie(!) około
tysiąca lat, a wykorzystując swoją pozycję polityczną rozpoczął wcielanie w życie planu ratunkowego. Doprowadził do utworzenia na dwóch odległych planetach dwóch
ośrodków wiedzy – fundacji. Jeden był jawny (choć jego nominalne zadanie – tworzenie Encyklopedii Galaktycznej było wybiegiem) i miał przechować przez lata „ciemnoty” zdobycze nauk fizyczno-przyrodniczych. Drugi był tajny, a jego zadaniem było
przechowanie i rozwijanie wiedzy psychologicznej i społecznej. Miał też, z ukrycia,
nadzorować ten pierwszy w realizacji planu ratunkowego. To, że „metodę psychohistoryczną” Seldon przekazał wyłącznie tajnej „drugiej fundacji”, miało uchronić rzeczywistość przed wypaczeniem niwelującym trafność pierwotnych wyliczeń, co byłoby
nieuchronne, gdyby umiejętność skutecznego prognozowania działań społecznych stała
się wiedzą powszechną!
Po śmierci Seldona narracja cyklu powieściowego rozwija się dalej wokół problemów, przed którymi, w przeciągu stuleci, stają kolejne pokolenia obywateli pierwszej
i drugiej Fundacji. Sytuacje te zostały przez Seldona psychohistorycznie przewidziane i są
tak zwanymi „kryzysami Seldona”, czyli punktami prognozy, w których właściwie jest tylko jedno rozwiązanie; w przeciwnym razie plan może zawieść, a ludzkość zamieszkująca
Galaktykę „stoczy się” w kierunku długotrwałego chaosu. Wszystko to bardzo przypomina teorię katastrof Rene Thoma, stworzoną faktycznie w latach sześćdziesiątych XX w.9,
oraz koncepcję bifurkacji z teorii chaosu deterministycznego, która zaczęła być formułowana mniej więcej w tym samym czasie10.
W miarę upływu dziesięcioleci przewidywania pierwotnej prognozy Seldona stają
się coraz mniej dokładne, co – nie bez powodu – przypomina kłopoty, jakie wciąż mamy
z prognozowaniem pogody (i tu znowu zadziwia intuicja Asimova wyprzedzająca ówczesną
wiedzę). Atmosfera jest bowiem systemem z natury swojej chaotycznym11 i długookresowym przewidywaniom się nie poddaje. Jest wręcz przysłowiowym przykładem wrażliwości na warunki początkowe (vide anegdotyczny już „efekt motyla” Edwarda Lorenz’a).
5

M. Seligman, Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. New York 1991.
Opierając się na obserwacji, że Amerykanie chętniej wybierają kandydata bardziej optymistycznego, przewidział w 1988 r. zwycięzcę wyborów
prezydenckich i większość zwycięzców w wyborach uzupełniających do senatu USA. Za: <http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman>.
7
J. J. Adams, D. B. Kirtley, Economist Paul Krugman Is a Hard-Core Science Fiction Fan, “Geek’s Guide to the Galaxy”, <http://www.wired.com/underwire/2012/05/paul-krugman-geeks-guide-galaxy/> 05.30.2012; An Interview With Paul Krugman: Inspiration For A Liberal Economist, “Business Insider”, <http://www.businessinsider.com/paul-krugman-on-inspiration-for-a-liberal-economist-2011-6> 20.06.2011.
8
Co podobno Asimov potwierdzał w różnych wywiadach. Zob. S. J. Bolhafner, End of a Remarkable Career, “St. Louis Post-Dispatch”
16.05.1993. Dostępne <http://bolhafner.com/stevesreads/asimov.html>.
9
Jednak pierwsze publikacje Thoma po angielsku ukazały się z pewnym opóźnieniem. Np. Topological Models in Biology, „Topology” Nr 8,
1969, str. 313–335.
10
Tu za umowny początek uznaje się publikacje: E. N. Lorenz, Deterministic nonperiodic flow, „J. Atmos, Sci.”, 20, 1963, str. 130141.
11
Model Lorenza był właśnie modelem dynamiki atmosfery.
6
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Tak jak prognozy pogody staną się w pełni dokładne dopiero wtedy, gdy nauczymy się
pogodą kierować, tak i Seldon nie pozostawił przyszłości całkowicie bez nadzoru. Owa
druga, tajna fundacja miała właśnie za zadanie dokonywanie krótkoterminowych prognoz i utrzymywanie cywilizacji na właściwej trajektorii12 poprzez inżynierię społeczną
i psychologiczną.
Druga fundacja była potrzebna jednak nie tylko podczas „zwykłych” kryzysów. Tak
złożone systemy, jak społeczeństwa żywych organizmów, są nieprzewidywalne także ze
względu na zdarzające się czasem wyjątkowe przypadki. W powieści Asimova pojawia się
Muł – mutant, czyli ktoś „z natury” nieprzewidywalny. W tym wypadku jest to człowiek
zdolny do zdalnego manipulowania emocjami innych osób. To pozwala mu rozpocząć
budowę własnego imperium w Galaktyce o wiele wcześniej niż przewidywał to Seldon.
Obliczenia psychohistoryków nie dają mu szans na faktyczne powodzenie, ale za to pokazują, że realizacja oryginalnego planu może stać się z tego powodu niemożliwa.
Asimov pozwolił swoim bohaterom wybrnąć z kłopotów, wszechmocą autora czyniąc owego mutanta bezpłodnym, i ratując aktualność planu Seldona na potrzeby następnych części swojego cyklu. Trzeba jednak przyznać, że był to wybieg raczej słaby,
omijający bardzo istotną kwestię. Bo to właśnie skuteczne mutacje w systemach biologicznych, oraz użyteczne, więc chętnie rozprzestrzeniane innowacje w cywilizacji stanowią o ewolucyjnym postępie, który jest sednem zmian, ale ich dokładnego charakteru
i momentu pojawienia się przewidzieć nie można! W tym znaczącym zaniechaniu Asimov nie jest jednak osamotniony. Zarówno w kwestiach, które opisał w Fundacji zadziwiająco celnie, jak i w tych, których zaniedbał, mieści się on znakomicie w pewnym
trwającym już od dwu wieków nurcie myśli naukowej. Jego przedstawiciele marzą
o stworzeniu dla nauk społecznych i humanistycznych metodologii dorównującej skutecznością temu, czym dysponują nauki przyrodnicze, a także o ogólnej teorii, która
spełniłaby rolę integrującą, analogiczną do spełnianej w naukach biologicznych przez
teorię ewolucji, a w fizyce przez teorię względności czy Model Standardowy (ang. Standard Model of particle physics).
Korzenie

Aktualny wzrost zainteresowania podejściem przyrodniczym, a zwłaszcza ewolucyjnym w naukach o kulturze rozpoczął się w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy
to za sprawą biologa Richarda Dawkinsa i jednego rozdziału z jego popularnonaukowego bestsellera Samolubny gen13 pojawił się nowy, nośny symbol tego trendu – „mem”.
Gdy Dawkins, szukając innego niż gen przykładu replikatora, czyli obiektu zdolnego do
ewolucji w mechanizmie doboru naturalnego, zdefiniował nowy termin14, okazało się, że
pomysł pojawił się we właściwym momencie, a szeroko rozprzestrzeniwszy się dzięki poczytności Samolubnego genu uruchomił interdyscyplinarny ruch badaczy, którzy nazwali
siebie „memetykami”.
Oczywiście, nie był to pierwszy raz, gdy zauważono podobieństwo ewolucji biologicznej i ewolucji kultury. Za bezpośrednich poprzedników Dawkinsa można uznać Vladimira Vernadsky’iego i Teilhard’a de Chardin, którzy w latach dwudziestych XX w. stworzyli filozoficzną koncepcję „noosfery”, czyli analogicznej do innych sfer Ziemi (litosfery,
12
Chodzi tu o szersze rozumienie trajektorii jako przemieszczania się układu dynamicznego w obrębie tzw. przestrzeni fazowej czy też
przestrzeni stanów. Trajektoria ruchu w przestrzeni fizycznej jest tylko przykładem trajektorii fazowej.
13
R. Dawkins, Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996. Oryginał: The Selfish Gene, Oxford 1976.
14
Pisząc słynne: „Memy to jednostki kulturowego przekazu np. melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby tworzenia ceramiki
czy wykonywania łuków”.
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atmosfery czy biosfery) „sfery ludzkiej myśli” czy też „umysłu”15. Rozważania te legły u
podstaw takich wciąż płodnych w kulturze i nauce koncepcji jak „Gaja”16, „ideosfera”17
czy „eksteligencja”18. Jednakże źródeł przyrodniczego podejścia do społeczeństw i kultury należy szukać znacznie wcześniej – już u początków wieku XIX, a mianowicie u Claude’a Henri de Rouvroy comte de Saint-Simon (1760–1825) i Thomasa Roberta Malthus’a
(1766–1834).
Malthus był anglikańskim duchownym prowadzącym badania z pogranicza ekonomii i socjologii, która w tym czasie jeszcze nie została nazwana, czy choćby zdefiniowana
jako odrębna nauka. Zwrócił uwagę na to, że w sprzyjających warunkach ludzka populacja,
jak zresztą każda populacja istot żywych, rośnie w postępie geometrycznym, więc jest w
stanie zużyć każde dostępne zasoby, które w najlepszym razie mogą wzrastać w postępie
arytmetycznym. Ten tok rozumowania naprowadził później Karola Darwina na trop doboru naturalnego, jednak dla Maltusa był jednoznaczną wskazówką, że prędzej czy później
każdą ludzką populację czeka w końcu gwałtowne zatrzymanie wzrostu, czyli klęska głodu.
Jeśli nie on sam, to jego następcy rozciągnęli tę prognozę nawet na całą ludzkość.
Na szczęście okazało się to pomyłką, podobnie jak analogiczne, pochodzące z XIX
w. przewidywania, iż postępujący wzrost urbanizacji doprowadzi w końcu do takich potrzeb komunikacyjnych, że miasta nie będą w stanie w odpowiednim tempie pozbywać się
z ulic końskiego łajna19! Obie prognozy opierały się na prostej ekstrapolacji istniejących
trendów w przyszłość. Nie uwzględniono w nich możliwości ewolucji, takich jak pojawianie się innowacyjnych zmian w technologii, które zresztą często nawet trudno sobie wyobrazić, dopóki nie zostaną wynalezione20. W przypadku transportu miejskiego rozwiązaniem problemu okazał się rozwój nowych metod napędu – najpierw silników parowych,
a potem elektrycznych i spalinowych; na efektywność produkcji rolnej wpłynęła zaś nie
tylko mechanizacja, ale też wynalezienie sztucznego nawożenia, naukowa hodowla produktywniejszych odmian, kolejne generacje środków chwasto- i owadobójczych, wreszcie
współcześnie GMO.
Prognozy „maltuzjańskie” z jednej strony są klasycznym przykładem, jak zbyt abstrakcyjne podejście matematyczne może zwieść badaczy społeczeństw na manowce, z drugiej jednak, we współczesnym kontekście ponownie odzyskują aktualność. Miasta XXI w.
co prawda nie mają problemu z nadmiarem koni i ich produktów ubocznych, ale duszą się
od smogu, a mieszkańcy próbując dojechać do pracy lub wrócić do domu stoją w gigantycznych korkach, albo tłoczą się w wagonach kolei podziemnej, czasem nawet dopychani
tam przez wyspecjalizowanych pracowników metra21. Zresztą proporcje powierzchni zajętej w miastach na zabudowę mieszkalną i na ciągi komunikacyjne już dawno uległy
odwróceniu.
Współczesne prognozy dla produkcji żywności także żywo przypominają te sprzed
150 lat. Przy obecnej technologii w roku 2050 do wyżywienia ludzkości zabraknie tere15
Co przekonująco i jako pierwsza, wykazała D. Wężowicz-Ziółkowska w monografii Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym. Katowice 2008.
16
J. E. Lovelock, Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford 1979, 3rd ed. 2000.
17
Termin ten wspólnie wymyślili w latach 80-tych Aaron Lynch i Douglas Richard Hofstadter.
18
Autorami terminu są biolog Jack Cohen i matematyk Ian Stewart – por. The Collapse of Chaos: discovering simplicity in a complex world,
London 1994.
19
M. Iłowiecki, Smak przyszłości. [w:] tegoż, Figle naszego wieku. Warszawa 1992.
20
Choć bywa i przeciwnie – wyobrażenie wynalazku na stulecia poprzedza jego realizację. Ale i w takich sytuacjach trudno uwzględnia się go
w prognozach. Choć ludzie marzyli o lataniu przez stulecia, to w połowie XIX w. nikt rozsądny nie założyłby, że po 100 latach przelot z
Europy do Ameryki stanie się dostępny dla każdego przedstawiciela „klasy średniej”.
21
Zobacz: Metro w Japonii, w serwisie YouTube <http://youtu.be/UiwruF-xszc>.
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nów uprawnych o powierzchni równej Ameryce Południowej, a co gorsza, skończą się
też łatwo dostępne zasoby minerałów używanych do produkcji nawozów fosforowych,
bez których aktualnie osiągana wydajność w rolnictwie będzie nie do utrzymania22. Być

Ilustracja. 1: Maltuzjanizm wczoraj i dziś: Czarne cienkie linie przedstawiają proste ekstrapolacje trendów przeprowadzone przez Malthusa. Gruba linia przedstawia bardziej realistyczny obraz wzrostu produkcji żywności w
czasach późniejszych, gdzie stopnie reprezentują rozprzestrzenianie się kolejnych innowacji (maszyny, nawozy,
GMO etc.). Szare linie przerywane przedstawiają dwie ekstrapolacje wzrostu produkcji żywności w niedalekiej
przyszłości – bez kolejnej innowacji i z uwzględnieniem jakiejś, jeszcze nieznanej innowacji (bifurkacja czyli „kryzys Seldona”!). Szare strzałki wskazują dwa potencjalne momenty wystąpienia katastrofy maltuzjańskiej. Jeden w
naszej przeszłości, drugi w bliskiej przyszłości

może jeszcze i tym razem uratują nas kolejne epokowe wynalazki, ale każda ewolucja
napotyka w końcu na fizycznie nieprzekraczalne bariery efektywności23, więc jeśli nie teraz, to kiedyś w przyszłości, mając do dyspozycji tylko ograniczoną przestrzeń jednej planety dojdziemy do ściany…24
To, że rządzący często nie zdają sobie sprawy z długookresowych konsekwencji
swoich działań, niekiedy z pełnym zadufaniem prowadząc rządzonych do katastrofy,
dostrzegł już prekursor utopijnego socjalizmu – Saint-Simon. Dlatego postulował, żeby
z trzech klas społecznych, jakie wyróżnił: posiadaczy, naukowców i „pozostałych” ludzi
pracy, to naukowcy zaprowadzili światłą dyktaturę dla dobra ogółu. Jako pierwszemu
prawdopodobnie marzyło mu się też stworzenie nauki o społeczeństwie ludzkim, uprawianej na wzór nauk przyrodniczych – fizyki czy też fizjologii. Wierzył w niezmienne prawa rządzące budową i rozwojem społeczeństwa, które można poznać metodami nauko22

Co jakiś czas temat wraca w „Scientific American” (i „Świecie Nauki”), a sporadycznie też w innych mediach, ale chyba nie tak często, jak
na to zasługuje.
23
Biologia dostarcza licznych przykładów – od niemal niezmiennych od setek milionów lat białek łańcucha oddechowego, aż po gepardy,
które z różnych przyczyn już szybciej biegać nie mogą.
24
Możemy sobie wyobrazić Ziemię zamieszkałą przez 200 mld ludzi, wyglądającą jak znane z SF planety-miasta: Trantor Asimowa czy
Coruscant ze Star Wars. Ale czy naprawdę chcielibyśmy tak żyć?
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wymi. To poznanie miałoby pozwolić nie tylko na przewidywanie zjawisk społecznych,
ale nawet na kierowanie ich przebiegiem25. Dlatego też z grona predestynowanych do
rządu dusz wyłączył filozofów i prawników! Niestety, jego wizja okazała się podwójnie
utopijna. Nie dosyć, że pomysł rządów naukowców jest chyba w ogóle nie do zrealizowania z różnorodnych przyczyn obiektywnych26, to ówczesna wiedza i metodologia nauk
przyrodniczych, zwłaszcza XIX wieczna matematyka, z pewnością nie pozwalała na poważne myślenie o wyprowadzaniu ścisłych i skutecznie przewidujących teorii na temat
społeczeństwa (vide Maltus).
August Comte (1798–1857), w młodości sekretarz Saint-Simona, potem twórca
filozofii pozytywizmu, a także ojciec chrzestny socjologii27, był też chyba pierwszym, który
w kontekście społecznym mówił o „ewolucji”. Była to jednak „ewolucja wiedzy”, w której
wyróżnił trzy fazy: teologiczną, metafizyczną i właśnie pozytywną, tożsamą z fazą naukową,
w której wiedza miała opierać się wyłącznie na realnych faktach. Stworzył pierwszą teorię
nauki uwzględniającą jej wielopoziomowość, jak i różnice w złożoności zjawisk, a co zatem idzie w ogólności teorii i trafności przewidywań poszczególnych dziedzin. Usankcjonował w ten sposób zwrot nauk społecznych w kierunku holistycznej metodologii humanistyki. Dopiero z czasem, i to w ograniczonym zakresie, socjologia zaczęła korzystać z
wyspecjalizowanej poddziedziny matematyki, jaką jest statystyka. Właściwie holistyczna
z definicji pozostaje do dzisiaj, a naśladowcy Maxa Webera28 czy Floriana Znanieckiego29
wydają się wciąż uważać wybór tej drogi za wielkie osiągnięcie. Znamienny jest ton hasła
Socjologia oraz haseł pokrewnych na polskiej Wikipedii:
Na przełomie XIX i XX wieku udało się przezwyciężyć pozytywistyczną i naturalistyczną wizję uprawiania socjologii, postulującą naśladowanie metod nauk przyrodniczych w badaniu zjawisk społecznych, w czym duże zasługi
miał Max Weber – twórca socjologii rozumiejącej i Florian Znaniecki – autor koncepcji współczynnika humanistycznego.30

Choć Comte należał do pokolenia Karola Darwina (1809–1882), to zmarł zbyt wcześnie, by teoria doboru naturalnego mogła wpłynąć na jego poglądy. Młodszy od niego
Herbert Spencer (1820–1903), kolejny z „ojców założycieli” socjologii, uczynił za to
z wielopoziomowości ewolucji jedną z głównych tez swojej filozofii, która w teorii Darwina znalazła „nieoczekiwane potwierdzenie”. Zwracając uwagę na analogiczny do ewolucji biologicznej wzrost złożoności w systemach społecznych Spencer stał się inspiracją dla
XX wiecznych teoretyków socjologii, takich jak Talcott Parsons – twórca funkcjonalnostrukturalistycznej teorii systemów społecznych, czy Gerhard E. Lenski31, a także dla innych działających na polu humanistyki współczesnych teoretyków neoewolucyjnych, takich jak antropolog Dan Sperber - autor koncepcji „epidemiologii reprezentacji”.
Idee ewolucjonistyczne pojawiały się też u zarania psychologii32 i XIX wiecznej
lingwistyki. Pierwsze drzewo ewolucji języków opublikował w 1861 r. nie kto inny jak
25

Por. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe). Warszawa 2006.
Z ironicznym humorem zasygnalizowanych w pierwszej części cyklu Fundacja.
27
Który to termin ukuł zresztą w opozycji do Saint-Simonowskiej „fizjologii społecznej”.
28
Zob. P. Załęski, Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera: Analiza struktury kategoryzującej pole religijne, „Kultura i Społeczeństwo” nr
224, Warszawa 2003.
29
F. Znaniecki, Humanistyczny współczynnik faktów kulturowych. [w:] J. Szacki, Znaniecki. Warszawa 1986.
30
< http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia> 20.12.2012. Por. też <http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia_rozumiejąca> oraz <http://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_humanistyczny>.
31
G. Lenski, Ecological-Evolutionary Theory: Principles and Applications. Boulder 2005.
32
Np. W. James, Great Men, Great Thoughts, and the Environment, “The Atlantic Monthly” nr 46(267), 1880: str. 441–459.
26
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twórca metody porównawczej33 August Schleicher34. Jednak potem dywagacje na temat
analogi między językami a biologią przestały być mile widziane przez językoznawczy
establishment, a tematyka ewolucyjna w naukach o człowieku zboczyła w kierunkach
silnie zaangażowanych praktycznie i politycznie. Zarówno drapieżny kapitalizm, jak
i rasizm, a potem popularna w pierwszej połowie XX wieku eugenika oraz faszyzm

Ilustracja 2: Comte’a teoria nauki. (Źródło schematu: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comte_teoria.gif
– public domain)

i nazizm szukały uzasadnienia w nauce właśnie za pośrednictwem szeroko pojętego ewolucjonizmu. Powojenna reakcja przeciwko tragicznym skutkom wcielania w życie tych
teorii stała się w ostatnim ćwierćwieczu wieku XX jedną z głównych przyczyn „alergicznego” odrzucenia przez nauki społeczne socjobiologicznych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania ludzkich społeczeństw35. Potraktowanie przez naukowców społecznych głównego twórcy socjobiologii36 Edwarda O. Wilsona jako „osobistego” wroga, łącznie ze
zrywaniem wykładów, atakami ad personam i innymi pozamerytorycznymi metodami
„walki o racje”, na pewno nie zachęciły innych biologów do zajmowania się tematyką
społeczeństw ludzkich…
Rzutowało to także na losy memetyki jako kolejnej próby. Miała ona początkowo
nawet szersze ambicje niż socjobiologia. Chciała zreformować wszystkie nauki humanistyczne i społeczne, zbliżając je metodologicznie do nauk przyrodniczych, a w szczególności do biologii ewolucyjnej. Mimo początkowej rosnącej popularności, licznych zwolenników z różnych dziedzin, od filozofii (Daniel Dennett) i psychologii (Susan Blackmore,
John Skoyles), antropologii (Michael Lissack, Robert Boyd), biologii (Peter J. Richer33

Metoda porównawcza (językoznawstwo), Wikipedia <http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_porównawcza_(językoznawstwo)>.
W: Compendium der Vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Weimar 1861/62.
35
Ciekawe, że równie tragiczne skutki wcielania teorii przeciwnych, czyli „naukowego” socjalizmu i komunizmu, już naukowców społecznych tak nie obeszły.
36
Pierwsza synteza wiedzy z tej dziedziny to właśnie monografia: E.O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis. Harvard 1975.
34
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son, Kevin Laland, Derek Getherer), aż po matematyków (Bruce Edmonds), a także
informatyków (Richard Brodie), „rewolucja memetyczna” nie powiodła się. Szczyt aktywności dziedziny to okres istnienia „Journal of Memetics” (1997–2005). Potem jednak zainteresowanie większości humanistów zanikło albo przekształciło się w dystans
czy wręcz jawną niechęć. Kośćmi niezgody z biologami okazał się tradycyjny antropocentryzm humanistyki (widoczny choćby w alternatywnym ujęciu memu zaproponowanym przez Susan Blackmore, która rozumie memy jako zachowania i idee powielane
między ludźmi na drodze naśladownictwa37), a jeszcze bardziej „dogmat podmiotowego autorstwa”, do którego nauki te są bardzo przywiązane, a który memetyka stawia
pod naukowym znakiem zapytania, jako coś, co dopiero należy zbadać. W tej sytuacji
przedstawiciele innych dziedzin wrócili do swoich głównych zainteresowań, lub pozostając przy zainteresowaniu ewolucją kulturową zaczęli odwoływać się ponownie do
własnej specjalistycznej terminologii. Obecnie jedynym szerzej znanym38 i wciąż istniejącym czasopismem z memetyką w tytule jest wydawany przez Springera, ściśle informatyczny „Memetic computing”39.
Na progu

Niepowodzenie projektu „memetyki”, która po z górą 30 latach istnienia osiągnęła tylko to, że w humanistycznej „świadomości zbiorowej” jest często traktowana
niemal na równi z parapsychologią, wskazuje, że niewątpliwie konieczna transformacja
nauk humanistycznych i społecznych, będzie zapewne procesem znacznie bardziej długotrwałym40. Choć być może zostanie wsparta z niespodziewanej strony kulturoznawstwa – termin „mem” wraca bowiem w przekształconej, spopularyzowanej i zawężonej
przez potoczne użycie postaci „memu internetowego”, przez co staje się obiektem zainteresowań badaczy nowych mediów41. Konieczność zmian metodologii nauk humanistycznych ukazuje się jednak w szczególnie jaskrawym świetle właśnie w przypadku owych
„nowych mediów”, a szczególnie światowych sieci informacyjnych. Struktury te, przez
swoją globalność i ogrom de facto wymuszają badanie metodami ilościowymi, a wobec
niechęci humanistów do takich metod stają się polem badawczym socjofizyki, która
rozrastając się w ostatnich kilkunastu latach, i poniekąd ignorując lub nadmiernie upraszczając dokonania konkurencyjnych dziedzin, szczególnie humanistycznych, stara się w
sposób dosłowny zrealizować XIX wieczne marzenie o „fizyce społecznej”.
Choć bowiem w ostatnich dziesięcioleciach XX w. wizja Saint-Simona „ścisłej
nauki na temat ludzkości” powróciła, o czym świadczy choćby istnienie takich pism,
jak „Journal of Mathematical Sociology” (działający od 1971 r.) czy „Journal of
Mathematical Economics”, jednak dopiero wraz z upowszechnieniem się komputerów pojawiły się faktycznie metodologiczne możliwości ich realizacji. Matematycy
zaczęli zajmować się takimi zagadnieniami, jak chaos deterministyczny, geometria
fraktalna, oraz eksplorować teoretyczne podstawy policzalności i złożoności. Liczne zjawiska w szczegółach zbyt złożone dla abstrakcyjnej matematyki, tzw. complex
37
Por. S. Blackmore, Imitation and the definition of a meme, „Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission” 2.,
1998, rozdz. 5.2 oraz S. Blackmore, Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski, Poznań 2002, s. 31 (oryginał: The meme machine. Oxford 1999).
38
Chociaż i on nie został uwzględniony na ministerialnej liście czasopism punktowanych z 2012 r., tak więc „Teksty z Ulicy” są jedynym
czasopismem o memetycznym profilu, które się tam znalazło.
39
<http://link.springer.com/journal/12293>.
40
Być może, poza niektórymi działami psychologii, jak neuro-kognitywistyka czy dynamiczna psychologia społeczna, które już są na tej
drodze.
41
Np. M. Kamińska, Niecne memy – dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań 2011.
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systems, okazały się metodologicznie „do ugryzienia” dla nowo narodzonej dziedziny – informatyki. Programowanie „maszyn matematycznych” nie tylko umożliwia
zapanowanie nad coraz większymi zbiorami danych (w tym społecznych), ale po raz
pierwszy w historii pozwoliło ludziom tworzyć abstrakcyjne (wirtualne) systemy,
których budowa nie była ograniczona niczym poza mocą obliczeniową komputerów,
rosnącą od lat 60-tych wg. prawa Moora 42 w postępie wykładniczym. Dzięki temu
możliwe stało się tworzenie systemów informatycznych na wzór różnych systemów
rzeczywistych, czyli projektowanie „komputerowych modeli symulacyjnych” czy też
„symulacji komputerowych”. Pierwsze takie modele powstały na potrzeby samej informatyki, a wkrótce potem fizyki (na usługach militarnych), ale gdy komputery
potaniały na tyle, że mogły sobie na nie pozwolić uniwersytety, modelowanie rozprzestrzeniło się też na inne dziedziny. W obszar oddziaływania przyrodniczej metodologii badawczej dostały się dzięki temu takie charakterystyczne dla bardziej
złożonych systemów zjawiska jak samoorganizacja, przejścia fazowe, emergencja.
I to nie tylko w obszarze fizyki, ale też chemii, biochemii, biologii komórkowej
i rozwojowej, ekologii, a w końcu i niektórych dziedzin psychologii, w tym psychologii społecznej, a wreszcie sub-dziedziny socjologii nazywanej computational sociology43, która w Polsce jest wciąż mało znana 44.
Za prekursora symulacji w naukach społecznych uznaje się noblistę z ekonomi
(2005 r.) i specjalistę od spraw międzynarodowych Thomasa Schellinga, choć jeszcze
wcześniej na pomysł taki wpadł James Sakoda w swoim doktoracie z 1949 r.45. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w. symulacje zostały już na stałe włączone do arsenału
metodologicznego nauk społecznych, do czego przyczyniły się m.in. prace politologa
Roberta Axelroda46. W tych pierwszych pracach wyraźnie widać wpływ interdyscyplinarnych inspiracji. Axelrod blisko współpracował ze znanym teoretykiem ewolucji biologicznej Williamem D. Hamilton’em47, a także korzystał z prac twórcy algorytmów
genetycznych Johna Holland’a. Z kolei do pionierów modelowania w psychologii należy jeden z twórców tzw. dynamicznej psychologii społecznej, prof. Andrzej Nowak48,
który z metodologią symulacyjną zetknął się dzięki osobistym kontaktom z fizykami
z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
Ostatecznie pełnoprawność paradygmatu symulacyjnego w naukach społecznych
została w drugiej połowie lat 90-tych przypieczętowana wydaniem wyspecjalizowanych
podręczników i monografii49 oraz pojawieniem się w 1998 r. internetowego czasopisma –
„Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS)”.
42
G. E. Moore, Cramming more components onto integrated circuits, “Electronics Magazine” 38(8), 1965. <ftp://download.intel.com/
museum/Moores_Law/Articles-Press_Releases/Gordon_Moore_1965_Article.pdf>.
43
<http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_sociology>.
44
Można by to przetłumaczyć na „socjologia obliczeniowa” czy „komputacyjna”, ale na chwilę obecną oba terminy wydają się nie być
stosowane w polskim piśmiennictwie. Za pomocą Google nie sposób znaleźć żadnej strony je zawierającej, brak też odpowiednika tego hasła
w polskiej Wikipedii. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że poza angielską jest tylko na francuskiej, hiszpańskiej, chińskiej i koreańskiej.
45
Publikacje wprowadzające te modele formalne w obszar informatyki były jednoczesne: J. M. Sakoda, The Checkerboard Model of Social
Interaction, str. 119–132 oraz T.C. Schelling, Dynamic models of segregation, str. 143–186, „Journal of mathematical Sociology” nr. 1,1971.
Jednak los sławy Sakody jako prekursora przypomina ten, który był udziałem Wallace’a – młodszego twórcy teorii doboru naturalnego.
46
R. Axelrod, The Evolution of Cooperation. New York 1984; R.Axelrod, An Evolutionary Approach to Norms, “The American Political
Science Review”, Vol. 80, No. 4,1986, str. 1095–1111<http://www-personal.umich.edu/~axe/Axelrod%20Norms%20APSR%201986%20% 282%29.pdf>.
47
To głównie jego rozważania na temat doboru krewniaczego zainspirowały Samolubny gen Richarda Dawkinsa.
48
M. Lewenstein, A. Nowak, Recognition with self-control in neural networks, “Physical Review A”, 40, 1989, str. 763–776; A. Nowak, J. Szamrej, B. Latane, From private attitude to public opinion – Dynamic theory of social impact. ”Psychological Review” 97, 1990, str. 362–376.
49
J. M. Epstein and R. Axtell, Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up. Cambridge MA 1996; W. Liebrand, A. Nowak
& R., Hegselman (Eds.), Computer modeling of social processes. New York 1998.
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Stan na dziś

Wspólnota metodologiczna zbudowana wokół technik komputerowych – zarówno
symulacji, jak i analizy danych, zwłaszcza sieciowych, a wreszcie metod „sztucznej inteligencji” i robotyki, pozwoliła na ukształtowanie się meta-środowiska naukowego badaczy
„układów złożonych”. W pewnym stopniu jest ono analogiczne do memetyki, lecz znacznie szersze i bardziej żywotne. Łączy głównie nie obawiających się interdyscyplinarnego
podejścia fizyków, informatyków, biologów systemowych50, wciąż nielicznych przedstawicieli nauk społecznych, a niestety niemal całkowicie pozbawione jest przedstawicieli humanistyki51. W ostatnich latach badania w obszarze szeroko rozumianych systemów społecznych, w tym ewolucji kulturowej oraz „nowych mediów” wykonywane w paradygmacie złożoności (complexity), stały się modnym tematem i publikacje takie pojawiają się
w najbardziej prestiżowych czasopismach. Nie tylko w JASSS czy we flagowym dla dziedziny „Advances in complex systems”52, ale też w „Proceedings of the National Academy
of Sciences”53 czy „Science”54. Wśród autorów tej ostatniej pracy pojawiają się zresztą
nazwiska badaczy wcześniej zaangażowanych w projekt memetyki, bowiem wielu z nich
w tym właśnie podejściu odnalazło swoje miejsce.
Znaczny wpływ na tę modę ma zapotrzebowanie zgłaszane przez rządzących, sygnalizowane przez politykę grantową, zwłaszcza w UE. Za podsumowanie tej części niech
posłuży tytuł innego artykułu z „Science”, z 2009 r. Life in the network: the coming age of
computational social science55.
Badania innowacji jako podstawa ewolucyjnej teorii zmian kulturowych

Tym, czym dla biologii jest mutacja i konkurowanie ze sobą w obrębie populacji
alternatywnych wersji genu (kiedyś nazywano je allelami, dziś coraz częściej mówi się o
SNP – single nucleotide polymorphism), tym dla każdej teorii ewolucji kulturowej muszą
być mechanizmy powstawania i rozprzestrzeniania się innowacji, rozumianej zarówno
jako zmiana społeczna, nowe rozwiązanie problemu, jak i wynalezienie nowego artefaktu czy powstanie nowej normy społecznej. Słabością memetyki okazał się kiedyś niedobór empirycznych danych ilościowych falsyfikujących przewidywania teorii. Choć teoretycznie potrzebne dane były osiągalne, koszt ich pozyskania był raczej poza zasięgiem
dziedziny raczkującej i pozbawionej wsparcia instytucjonalnego. Obecnie wygląda to
znacznie bardziej obiecująco. Dzięki socjofizyce i complex systems badania takie nie
wydają się czymś absurdalnie ekstrawaganckim – są nawet w modzie. M.in. internet
w „naturalny” sposób gromadzi ogromne ilości potrzebnych danych – wystarczy je stamtąd zaczerpnąć za pomocą technologii, z którą z łatwością radzi sobie student III roku
informatyki. Dane takie można naświetlić w kontekście eksperymentalnych badań zjawiska w skali mikro, czyli psychologicznych aspektów powstawania innowacji, oraz obudować socjologicznymi danymi w skali mezo- i makro. Tak sformułowana teoria będzie
50

Czyli system biology. Por. Foundations of Systems Biology. Ed. K. Hiroaki, Cambridge MA/London 2001.
Wyjątek stanowią lingwiści, którzy z przyczyn praktycznych coraz bardziej ciążą ku informatyce.
52
Np. R. Stocker, D. Cornforth, D. G. Green, A simulation of the impact of media on social cohesion, “Advances in Complex Systems
(ACS)”, Volume: 6, Issue: 3, 2003, str. 349-359, <DOI: 10.1142/S0219525903000931>.
53
S. M. Manson, T. Evans, Land Change Science Special Feature: Agent-based modeling of deforestation in southern Yucatán, Mexico, and
reforestation in the Midwest United States, “PNAS” 104 (52), 2007, str. 20678-20683 [doi:10.1073/pnas.0705802104].
54
L. Rendell, R. Boyd, D. Cownden, M. Enquist, K. Eriksson, M. W. Feldman, L. Fogarty, S. Ghirlanda, T. Lillicrap, K. N. Laland, Why
Copy Others? Insights from the Social Learning Strategies Tournament, “Science” 9, 2010, str. 208-213. <DOI:10.1126/science.1184719>.
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D. Lazer, A. S. Pentland, L. Adamic, S. Aral, A. L. Barabasi, D. Brewer, N. Christakis, N. Contractor, J. Fowler, M. Gutmann, T. Jebara,
G. King, M. Macy, D. Roy, M. Van Alstyne, “Science” 6, 2009, str. 721–723. <DOI: 10.1126/science.1167742>.
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zapewne dosyć skomplikowana, a tym bardziej oparte na niej modele konkretnych procesów rzeczywistych, ale można ją będzie sformalizować i przetestować, używając symulacji komputerowych, i w końcu nawet przeprowadzić eksperymenty potwierdzające
– też w internecie, bo tam i koszty badań, i obciążenia etyczne z nimi związane mogą
zostać zminimalizowane.
Ostatecznym testem, tak jak w przypadku nauk przyrodniczych, stanie się praktyczna użyteczność wyników. Może wzrost zrozumienia wielkoskalowych zjawisk społecznych, zaowocuje w końcu mądrzejszą polityką wobec już istniejących i nadchodzących
wyzwań globalizacji?
Socjologiczne badania mezospołeczne

Skupmy teraz uwagę na wpływie kontekstu społecznego na absorpcję oraz przekazywanie innowacji. Jest to bowiem kwestia kluczowa dla zrozumienia mechanizmów ewolucji kulturowej – jakakolwiek innowacja, żeby mieć realny wpływ na kulturę, musi wydostać się poza obręb lokalnej społeczności, w której powstała.
W zagadnieniu rozprzestrzeniania się wszelkich idei najwyraźniej widać nieprecyzyjność analogii między ewolucją biologiczną a kulturową, co dostrzegli i dyskutowali choćby liczni badacze spod znaku memetyki, zastanawiając się np. nad kwestią
„cyklu życiowego memów”56 czy też „darwinowskiego” lub „lamarckowskiego” mechanizmu ewolucji memetycznej57. W przypadku replikatorów biologicznych – genów,
bezpośrednia selekcja zdarza się raczej wyjątkowo i dotyczy jedynie różnych „samolubnych elementów genetycznych”. Gros biologicznych mechanizmów selekcyjnych
wywiera bezpośredni efekt na jednostki selekcji wyższego rzędu – komórki, organizmy czy kolonie, a pośrednio populacje czy społeczeństwa. Choć mechanizmy te bywają na tyle skomplikowane, że niektórzy teoretycy w ogóle zaprzeczają ich istnieniu
– stąd kontrowersja na temat „selekcji grupowej”. W przypadku replikatorów kulturowych, niezależnie od tego, czy nazwiemy je memami, czy też będziemy myśleć o
szeroko rozumianych ideach, innowacjach czy szczegółowych wynalazkach lub zmianach zachowań społecznych, selekcja działa głównie na pojedyncze replikatory. Ze
względu na ścisłe ich współdziałanie w tworzeniu efektu działa też czasem na całe
zespoły (w terminologii memetycznej mempleksy), a jedynie z rzadka dotyka bezpośrednio jednostek jeszcze wyższego rzędu – umysłów czy całych kultur. Stąd w zależności od kontekstu: środowiska umysłowego, „klimatu” kulturowego, gustów społecznych, a także cech związanych ze zróżnicowaniem społecznym, innowacje muszą powstawać i rozchodzić się w odmienny sposób.
Wpływ kontekstu społecznego na preferencje kulturowe analizował np. Pierre
Bourdieu w swojej koncepcji habitusów – czyli struktur klasyfikowania i oceniania zachowań, a także treści kulturowych58. W oparciu o habitus, który zależy od przynależności do
klasy społecznej a także historii socjalizacji oraz doświadczeń danej jednostki – kształtuje
się gust oraz preferencje kulturowe.
Bourdieu wskazuje, że habitus zależy od klasy społecznej. Jego teoria tłumaczy
rozwarstwienie klas społecznych poprzez dystrybucję trzech podstawowych rodzajów kapitałów: kapitału kulturowego – określającego poziom wiedzy, umiejętności, a także znajomość kodów kultury, kapitału społecznego – definiowanego przez ilość oraz jakość re56
B. Gronnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów. [w:] Ideosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i
konteksty. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2009.
57
Np. na łamach „Journal of Memetics” <http://cfpm.org/jom-emit/all.html>.
58
Por. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. P. Biłos. Warszawa 2005, s. 216.
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lacji międzyludzkich oraz kapitału ekonomicznego – pieniądze oraz dobra materialne59.
Badania kulturoznawcze60 wskazują, że różne społeczności internetowe, jeśli nawet nie
zawsze stanowią spójne grupy i w zasadzie są niemal wolne od ograniczeń natury ekonomicznej, przejawiają te same mechanizmy dotyczące kapitału kulturowego czy społecznego, jak realne społeczności. Co potwierdza, że mogą służyć za wygodne do badania
modele tych zjawisk w skali mezo, a zwracając uwagę także na nieangielskojęzyczne obszary internetu, i porównując analogiczne społeczności z takich obszarów można znaleźć
też dane inspirujące i uzupełniające badania dotyczące makroskali.
Skala makrospołeczna

W skali makro kluczową rolę w procesie powstawania, rozprzestrzeniania się i utrzymywania innowacji może pełnić „klimat” społeczno-kulturowy kraju. Z pewnością są miejsca na Ziemi bardziej otwarte na innowacje i przeciwnie, szczególnie konserwatywne.
Ale co wpływa na ten efekt? Specyfika kulturowa danego kraju może być przedstawiona
za pomocą szczegółowych danych ekonomiczno-demograficznych, ale także kompleksowych (makro-) wskaźników zróżnicowania kulturowego, np. tych zaproponowanych przez
Geerta Hofstede. Autor ten w oparciu o przeprowadzone badania zaproponował 5 skal,
na podstawie których można opisać daną kulturę: Dystans do władzy (Power Distance
Index, PDI), Unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance, UAI), Indywidualizm (Individualism, IDV), Maskulinizacja (Masculinity, MAS) oraz Nastawienie na długoterminowość (Long-Term Orientation, LTO). Wskaźniki te mają związek z różnymi szczegółowymi właściwościami społeczeństwa.
Przykładowo, indeks PDI wskazuje do jakiego stopnia ludzie akceptują nierówności w zakresie dostępu do władzy. Według danych Hofstede średni indeks dystansu do
władzy plasuje się na poziomie 50 punktów w skali do 100. Dla porównania ten indeks dla
krajów europejskich ma wartość 40 punktów61, a co więcej, według Marieke de Mooi,
osoby z krajów, które mają wysoki indeks PD, przywiązują większą wagę do sposobu ubierania się oraz wizerunku62. Z kolei wskaźnik indywidualizmu opisuje, na ile dana kultura
ma tendencje indywidualistyczne bądź kolektywistyczne – jak bardzo ludzie są zintegrowani ze swoim otoczeniem społecznym. Wysoki poziom tego indeksu wskazuje, że ludzie
w danym kraju są bardziej niezależni i tworzą luźniejsze więzi z innymi, a także koncentrują się bardziej na swoich planach i realizowaniu własnych ambicji. Niski poziom tego
wskaźnika sugeruje, że dana kultura kładzie większy nacisk na silne więzi społeczne, tworzenie tradycyjnych rodzin, a takie wartości, jak lojalność są wysoko cenione63. W takich
kulturach komunikacja werbalna jest mniej bezpośrednia, a bardziej zależna od kontekstu wypowiadania danej informacji64. Wskaźnik indywidualizmu dla Polski (jak i dla krajów europejskich) to 58 punktów65.
Wskaźnik maskulinizacji danego społeczeństwa (w przeciwieństwie do stopnia
feminizacji) określa charakter przyjmowanych ról płciowych w danej kulturze, a także
59
Zob. L. Kopciewicz, Słownik podstawowych pojęć. [w:] P. Bourdieu, Męska dominacja. Przeł. L. Kopcewicz, Warszawa 2004, s. 149.Teorię
tę interesująco interpretuje z punktu widzenia memetyki D. Wężowicz-Ziółkowska, Przemoc symboliczna albo o społecznych warunkach
ewolucji memetycznej, „Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny”, Nr 11. Katowice 2007, ss.49–59.
60
Por. M. Kamińska, dz. cyt.
61
Zob. oficjalna strona Geerta Hofstede, <http://www.geert-hofstede.com>, 1.12.2011.
62
M. de Mooi, Mapping Cultural Values for Global Marketing and Advertisining. [w:] International Advertising; Realities and Myths,
ed. J. P. Jones, Syracuse 2000.
63
Oficjalna strona Geerta Hofstede, dz. cyt.
64
Na temat kultur wysokiego i niskiego kontekstu zob. E. T. Hall, Ukryty wymiar. Przeł. T. Hołówka, Warszawa 2004.
65
Oficjalna strona Geerta Hofstede, dz. cyt.
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wartości, które są wyznawane, a związane z poszczególnymi płciami. W społeczeństwach
o bardziej męskim charakterze wyżej ceni się takie cechy, jak rywalizacja oraz asertywność, w społeczeństwach bardziej kobiecych – ważna jest skromność, troskliwość i dbanie o innych66. Co ciekawe, według Mooi, indeks maskulinizacji koreluje negatywnie
(na poziomie r2=0.51) z tendencją ludzi do kupowania tańszych zegarków67 – co może
wynikać z chęci podkreślania statusu materialnego. Polska ma wskaźnik maskulinizacji
na poziomie 60, kraje europejskie ogólnie na poziomie 54, zaś przykładem kraju o niskim wskaźniku maskulinizacji może być Szwecja, gdzie wartość tego indeksu wynosi
5 w skali do 10068!
Kolejnym wskaźnikiem zaproponowanym przez Geerta Hofstede jest tak zwany
stopień unikania niepewności (Uncertainty Avoidance Index, UAI). Społeczeństwa, w których indeks ten plasuje się na wysokim poziomie podejmują wiele wysiłków, aby stworzyć
komfort bezpiecznej przyszłości i unikać podejmowania ryzyka. W takich krajach preferuje się ustrukturyzowany i przewidywalny styl życia, a także tworzy się bardzo szczegółowe przepisy prawne, dzięki którym wiele sfer działalności jest starannie przewidzianych.
Poziom tego wskaźnika jest również powiązany ze stopniem tolerancji dla odmienności:
w krajach o niskim indeksie UA społeczeństwa są bardziej otwarte na pluralizm różnych
opinii. Z kolei w społeczeństwach o wysokim wskaźniku UA mają duże zaufanie do ekspertów. Dla Polski ten wskaźnik jest dość wysoki i wynosi ok. 74 punktów na 100. Kraje
europejskie uzyskują wartość 68, gdy potraktujemy je jako całość69.
Ostatni indeks różnic kulturowych Hofstede to orientacja na długoterminowość.
Kraje, w których wskaźnik ten osiąga wysoką wartość, są bardziej nastawione na przyszłość, natomiast kraje o niskim wskaźniku koncentrują się na szacunku dla tradycji, a
także realizowaniu zobowiązań społecznych. W Polsce wskaźnik ten osiąga wartość 32
punkty. Ale zestawienie tego indeksu nie zostało przedstawione dla krajów europejskich ogółem70.
Poza tego rodzaju ogólnymi indeksami, cennych danych do weryfikacji teorii
w skali makro mogą dostarczyć też niektóre urzędowe statystyki czy zawartość dostępnych ogólnie dla badaczy baz danych socjologicznych w rodzaju Polskiego Generalnego
Sondażu Społecznego – PGSS71.
Psychologiczne podstawy innowacyjności na poziomie jednostki i małych grup

Opisu pojawiania się innowacji (czyli nowych memów i ich kompleksów) oraz ich
rozprzestrzeniania się od jednostki do grupy i przekształcania w ramach procesu grupowego dostarczają z kolei badania psychologii twórczości. W tym ujęciu za twórczy uznaje
się materialny lub niematerialny wytwór aktywności ludzkiej (np. pomysł, idea) lub proces prowadzący do powstania wytworu oraz osobę lub grupę osób (zespół badawczy lub
artystyczny)72. Twórcze wyniki, przedmioty, idee są jednocześnie nowe i wartościowe twórczy produkt to taki, który cechuje się koniunkcją dwóch cech: nowości i wartości73.
W ujęciu psychologicznym innowacyjność czy kreatywność jest rozumiana jako
złożony proces umysłowy i społeczny74. Podkreślenie tych dwóch poziomów organiza66
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cji jest związane z obserwacją, że kreatywność w grupie ma charakter emergentny,
tworzy inną jakość niż suma wkładu każdego z jej członków. Powszechnie stosowana
technika burzy mózgów, zaprojektowana przez Osborna w 195775, jest praktycznym
zastosowaniem tej właściwości grupy. Kreatywność jest w psychologii wyjaśniania z kilku różnych perspektyw. Perspektywa humanistyczna psychologii pozytywnej podkreśla bliski związek twórczości z ludzką naturą. W psychoanalizie, Freud umieścił ekspresję artystyczną osoby w jej nieświadomości, wiążąc ją z „sublimacją sfery popędowej”. Na znaczenie społeczne procesów kreatywnych zwrócono uwagę dużo później,
uznając, że twórczość służy społeczeństwu do osiąganie jego celów, jest więc także
miernikiem jego rozwoju76.
Współczesna psychologia bada procesy kreatywne zarówno na poziomie jednostki,
jak i grupy, niestety dotychczas brak tu systematycznej integracji obu podejść. Przyglądając się powstawaniu innowacji w grupie warto pamiętać, że jest to proces kilkuetapowy,
ale większość badaczy zgadza się, że łatwiej jest wyróżnić pewne ogólne stadia niż dokładnie określić te etapy77. Syntetyzując podejścia różnych badaczy można wyróżnić trzy
główne fazy: 1 – generowania pomysłów, kreatywnych rozwiązań; 2 – selekcji, dyskusji i
argumentacji na temat zaproponowanych pomysłów; 3 – implementacji rozwiązania, jego
ustruktualizowania. Co zresztą równie dobrze pasuje do grupowego, jak i indywidualnego procesu twórczego.
Każda z wymienionych faz charakteryzuje się odmiennymi umiejętnościami kluczowymi. I tak w fazie generowania pomysłów ważne znaczenie ma myślenie dywergencyjne oraz otwartość umysłowa78, w fazie selekcji kluczowe są procesy podejmowania decyzji, a w fazie implementacji umiejętności zarządzania zasobami i wytrwałość w dążeniu
do celu. Pomimo, że liczne badania traktują proces innowacyjny całościowo, jako jednolitą zmienną79, powyższa argumentacja pokazuje, że istotne jest wyróżnienie tych faz, szczególnie, że różnice w ilości generowanych pomysłów nie determinują różnic w procesie
selekcji ani późniejszego wdrożenia80.
Drugą linią podziału badań nad psychologią twórczości jest szukanie uwarunkowań twórczości w różnicach indywidualnych bądź w środowisku. W tym ujęciu istotne
znaczenie dla kreatywności osoby mają procesy samoregulacji: w tym poczucie sprawstwa, poczucie godności (self-esteem)81 i ukierunkowania regulacyjnego (regulatory focus)82 oraz procesy poznawcze, jak wspomniane już, myślenie dywergencyjne83. Z drugiej
strony ważną rolę odrywają procesy grupowe, jak wsparcie społeczne, motywacja, natęże74
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R. E., Goldsmith, T. A., Matherly, Creativity and self-esteem: A multiple operationalization validity study, “Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied” 1(122), 47-56, (1988).
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nie konfliktu84 i wreszcie uwarunkowania środowiskowe85.
Zjawiska te są w tej chwili zbadane tylko fragmentarycznie i z pewnością wiele
jeszcze pozostało do odkrycia, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by postulowana teoria ewolucji kultury była strukturą otwartą na kolejne uzupełnienia. Zdolność wchłaniania nowych danych i mechanizmów w miarę ich odkrywania to zresztą
pożądana właściwość każdej teorii w obrębie nauk przyrodniczych – ustawiczna rozbudowa i uszczegóławianie charakteryzuje zarówno teorie fizyczne, jak Model Standardowy czy teoria Wielkiego Wybuchu86, jak też biologiczną teorię ewolucji, która od
czasów Darwina i Mendla niepomiernie obrosła w szczegóły, a wciąż pozostaje w przyzwoitej zgodzie z fundamentalnymi założeniami. Obie też są interdyscyplinarne
w tym sensie, że mają znaczenie dla różnych poddziedzin fizyki czy biologii, a ogólna
teoria ewolucji kulturowej będzie miała znaczenie dla wielu dziedzin szeroko rozumianej nauki o interakcjach człowieka z jego „rozbuchanym” rozszerzonym fenotypem (czyli humanistyki i nauk społecznych).
Modele symulacyjne powstawania i rozprzestrzeniania się innowacji

Modelowanie samych zjawisk przepływu czy rozprzestrzeniania się w społeczeństwie szeroko rozumianych idei nie jest całkiem nowym pomysłem. W literaturze tematu
dominują dwa podstawowe podejścia.
Pierwsze wywodzi się z analogii epidemicznej, szerzej upowszechnionej stosunkowo niedawno dzięki popularnej książce Wirus umysłu przez wspomnianego już Richarda
Brodie87. „Idee” czy memy lub bardziej złożone mempleksy traktowane są tu jako analogi
czynników zakaźnych. Tak samo przenoszą się w kontaktach członków społeczeństwa,
tak samo jak w przypadku „zarazków” można im przypisać większą albo mniejszą zaraźliwość, a członkom społeczeństwa – jako żywicielom, większą albo mniejszą, dłuższą lub
krótszą odporność. Dla plotek czy dowcipów działają też inne właściwości typowe dla
epidemii – mogą zostać przeniesione pomiędzy społecznościami na skutek podróży nosiciela, mogę ulec modyfikacji („zmutować”) i w ten sposób stać się mniej lub bardziej
zaraźliwe w starym lub nowo zdobywanym środowisku.
Druga grupa modeli wywodzi się po części z bardzo znanego w fizyce modelu Isinga, a po części z wykonywanych przez psychologów badań wpływu społecznego. Członkowie społeczeństwa nie są tu traktowani jako bierni nosiciele, ale jako aktywne jednostki
dokonujące wyboru pomiędzy dostępnymi, konkurencyjnymi ideami czy postawami, czy
też memami regulacyjnymi88, przy czym głównym czynnikiem decydującym jest wpływ
innych członków społeczeństwa, który w wersji stosowanej w tzw. dynamicznej psycholo82

A. Herman, R. Reiter-Palmon, The effect of regulatory focus on idea generation and idea evaluation, “Psychology of Aesthetics Creativity
and the Arts” 5(1), 13-20, 2011.
83
R. R. McCrae, Creativity, divergent thinking and openness to experience, “Journal of Personality and Social Psychology” 52(6), 1258–
1265, 1987; S. D., Williams, Personality, attitude, and leader influences on divergent thinking and creativity in organizations, “European Journal
of Innovation Management” 7(3), 187-204, 2004.
84
P. B., Paulus, M., Dzindolet, Social influence, creativity and innovation, „Social Influence”, 3(4), 228-247, 2008; A. Y. Zhang,
A. S. Tsui, D. X., Wang, Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations: The role of group processes, “The Leadership
Quarterly”, 22(5), 851-862, 2011.
85
N. Fukugawa, Determining Factors in Innovation of Small Firm Networks: A case of Cross Industry Groups in Japan, “Small Business
Economics”, 27(2-3), 181–193, 2006.
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Że tak, w hasłowym uproszczeniu, nazwiemy grupę pokrewnych teorii „powstania i ewolucji Wszechświata”.
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R. Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme. London 2004.
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W. Borkowski, A. Nowak, Zastosowanie modelu samoorganizacji ekosystemów do wyjaśniania zróżnicowania kulturowego zachowań społecznych. [w:] Układy złożone w naukach społecznych – wybrane zagadnienia. Red. A. Nowak, W. Borkowski, K. Winkowska-Nowak, Warszawa 2009.
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gii społecznej jest indywidualnie zróżnicowany albo na poziomie cech agenta (węzła sieci
społecznej) albo na poziomie relacji między agentami (połączeń sieciowych)89. Modele te
pierwotnie służyły do badania rozprzestrzeniania się konkurencyjnych postaw, ale z czasem zostały uogólnione także na inne sytuacje – np. wybory polityczne, językowe90, a ostatnio też ekonomiczne91. Socjofizycy, najaktywniejsi w dziedzinie modelowania procesów
społecznych „wynaleźli” ponownie ten model niezależnie od psychologii i nazwali go
„modelem Sznajdów”.
W obu rodzinach modeli występują też liczne warianty koncepcyjne i implementacyjne. Przykładowo, rozkład populacji w przestrzeni może mieć istotne znaczenie w modelu, bądź może być ignorowany (tzw. homogenous mixing – pojawiający się zwłaszcza
w modelach typu epidemicznego). Starsze wersje mogą opierać się na idei regularnej
przestrzeni dyskretnej zaczerpniętej jeszcze z klasycznych modeli Schellinga, Sakody
(checkboard model) lub z automatów komórkowych (cellular automata), nowsze coraz
częściej opierają się na paradygmacie sieciowym.
Wreszcie, w miarę jak od modeli abstrakcyjnych badacze przechodzą do coraz bardziej realistycznych, pojawiają się modele hierarchiczne i wielowarstwowe, łączące różne
rodzaje reguł i jakościowo różne procesy działające w różnych skalach czasu. Współcześnie powstające modele epidemii uwzględniają nie tylko interakcje lokalne, na obszarze
małych jednostek administracyjnych, jak gminy czy powiaty, ale także globalne (lotnicze)
i lokalne (kolejowe i samochodowe) przepływy ludzi. Pozwala to na całkiem dokładne
prognozy krótkoterminowe (np. SARS czy pojedynczych epidemii grypy92). Modele pozwalające na coś więcej muszą uwzględniać jeszcze szerszy kontekst procesu, choćby łącząc
model epidemicznego rozprzestrzeniania się z modelem ewolucji patogenu. Z obserwacji
epidemiologów wiemy, że czynniki zakaźne mogą ewoluować w kierunku mniejszej szkodliwości dla nosiciela – wtedy, gdy ich rozprzestrzenianie wymaga, by nosiciel przeżywał
dłużej, ale mogą też wirulentność zwiększać, gdy przekazywanie staje się bardziej prawdopodobne, choćby na skutek większego zagęszczenia nosicieli. Identyczny efekt możemy obserwować w przypadku rozprzestrzeniania się idei, a zwłaszcza nowych ideologii
czy religii, które w początkowym, profetycznym, stadium zwykle nie „przejmują się” fizycznym przetrwaniem wyznawców. Jednak konieczna złożoność modelu takiego typu
jest większa, muszą zostać uwzględnione zmiany ewolucyjne, i to takie, które dopiero
mogą, ale nie muszą się pojawić!
Takie łączenie w jednym modelu różnych procesów jest typowe dla symulacji agentowych (Agent Base Models), których prekursorami w naukach społecznych byli wspomniani wcześniej Epstein i Axtell, znani też ze stosowania modeli symulacyjnych w archeologii, ale także w sprecyzowanym na użytek dynamicznej psychologii społecznej przez
A. Nowaka (2004) podejściu „dynamicznego minimalizmu”93. W naszych pracach w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego coraz częściej musimy się89

A. Nowak, W. De Raad, W. Borkowski, Culture Change: The Perspective of Dynamical Minimalism. [w:] Advances in Culture and Psychology. Cz. 2, red. M. J. Gelfand, Ch. Chiu i Y. Hong. Oxford 2011.
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P. Culicover, A. Nowak, W. Borkowski, Linguistic theory, explanation and the dynamics of grammar. [w:] The Nature of Explanation in
Linguistic Theory. Eds. J. Moore, M. Polinsky, Stanford CA 2003.
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A. Nowak, W. Borkowski, M. Roszczyńska-Kurasińska, M. Kacprzyk, P. Gołąb, P. Tapak, V. Dulinova, P. Bednar, Agent based multilevel
modeling of energy policy – Kosice use case. [Prezentacja podczas konferencji ECCS’12, Bruksela 03–07 września 2012 < http://eccs2012.eu/
program.php >, [artykuł w przygotowaniu].
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FutureICT team, GLEAMviz - The Global Epidemic and Mobility Model <http://www.youtube.com/watch?v=YstB9VWDUqE&feature=share&list=UUYrlsSzinJN42rKmFlOOYxA>.
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gać po takie rozwiązania, gdy procesy konstytuujące badany system okazują się być w
nieredukowalnym związku. Było to konieczne np. w bardziej zaawansowanych modelowaniu akulturacji94, w którym model segregacji przypominający klasyczny model Sakody z 1971 r. został powiązany z holistyczną teorią Berry’ego95 i ze zmodyfikowanym
modelem wpływu Nowaka–Latane, odpowiedzialnym za powolne „przesiąkanie” cech
kulturowych96. Jeszcze bardziej złożone połączenia podstawowych mechanizmów okazały konieczne w tworzonych ostatnio modelach symulacyjnych rzeczywistych procesów społecznych – transformacji technologii grzewczych w Koszycach97, czy w modelu
transferu innowacji technologicznych przez Centra Transferu Technologii98 funkcjonujące przy polskich uczelniach. W przypadku tego ostatniego okazało się też, że właściwości twórcze małych grup musieliśmy zamodelować bardzo zgrubnie, gdyż po prostu
brak jest empirycznych ilościowych danych z badań takich grup, które byłyby dopasowane do potrzeb symulacji agentowych.
Praktyka interdyscyplinarnego zespołu

Na zakończenie parę uwag na temat potencjalnej roli wspólnej teorii zmian kulturowych dla współpracy interdyscyplinarnych zespołów. Zespoły zaangażowane w dwóch
wymienionych na końcu poprzedniego rozdziału projektach symulacyjnych były naprawdę interdyscyplinarne. Konieczność integracji wiedzy z różnych dziedzin spowodowała,
że w ich skład wchodzili psychologowie, socjologowie, informatycy, a także jeden biolog,
jeden ekonomista i nawet przedstawiciele lokalnego samorządu!
Pierwszym problemem była więc komunikacja. W informatyce dawno już zauważono, że przyśpieszenie wykonania zadania przez jego zrównoleglenie daje coraz mniejsze zyski przy dokładaniu kolejnych jednostek wykonawczych. Wynika to z nieliniowego
wzrostu ilości czasu, który trzeba poświęcić na komunikację, a w przypadku jednostek
różniących się możliwościami czy „kompetencjami”, także z sytuacji, w których wiele jednostek czeka na zakończenie wykonywania części zadania, gdy tylko nieliczne z nich lub
tylko jedna, potrafią ją wykonać. Jednak podjednostki procesora, części komputera czy
informatycy zaangażowani przy tworzeniu jednej aplikacji wyposażeni są przynajmniej
w dobrze zdefiniowaną, wspólną platformę komunikacji – odpowiednio - binarne protokóły komunikacyjne czy slang branżowy. W przypadku zespołu badaczy o bardzo różnym
wykształceniu takie standardy współpracy i wymiany informacji trzeba dopiero tworzyć
ad hoc, co gorsza borykając się z różnorodnością nazewnictwa i schematów myślenia
o problemie… Jest to widoczne nawet w zespole złożonym tylko z użytkowników jednego
języka ojczystego, a co dopiero, gdy w grę wchodzi współpraca międzynarodowa – trudno
oczekiwać, że polski socjolog będzie znał angielską czy niemiecką terminologię informatyczną, a niemiecki czy słowacki informatyk nazwiska i osiągnięcia sław polskiej socjolo94
W. E. De Raad, A. Nowak, W. Borkowski, Modeling dynamics of multicultural integration and conflict. [w:] Advances in Group Decision
and Negotiation, series: Models for Intercultural Negotiation and Collaboration red. M. Gelfand, K. Sycara, Springer 2012.
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96
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97
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roli instrumentów polityki innowacyjnej państwa na przykładzie Ośrodków Transferu Technologii, prezentacja podczas konferencji „Jak polskie
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gii! Już same ogólne pojęcia „modelowanie” czy „symulacja komputerowa” mogą w zależności od dziedziny nauki i kraju znaczyć dosyć odmienne technologie, a co dopiero,
gdy dochodzi do szczegółów… Zwłaszcza, że nawet ludzi nauki cechuje pewien rodzaj
intelektualnej bezwładności – przywiązanie do swoich dobrze opanowanych narzędzi pracy
i do swoich racji.
Podobnie politycy czy inni decydenci, będący naturalnymi (choć często tylko potencjalnymi) odbiorcami, a także uczestnikami projektów symulacyjnych, mogą nie mieć
wystarczającej znajomości terminologii czy wiedzy, nawet do tego tylko, żeby zrozumieć
uzyskane rezultaty. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do badaczy mogą nie mieć czasu na
tego typu samokształcenie.
Wnioski końcowe

Najbardziej aktualnym wyzwaniem dla nauk społecznych, nowoczesnego kulturoznawstwa, czy psychologii społecznej jest integracja różnych podejść i metodologii badań. Ważna będzie obszerniejsza, interdyscyplinarna wiedza ogólna, która pozwoli na
rozumienie wzajemne badaczy, reprezentujących nauki ścisłe, informatyczne i społeczne.
Wyzwaniem będzie też uporządkowanie nazewnictwa, integracja teorii, tak by te odkryte
w innych nurtach badawczych (np. społecznym i socjo-fizycznym), ale odnoszące się do
podobnych, lub wręcz tych samych zjawisk zostały uzgodnione, a używane słownictwo
było na tyle dobrze zdefiniowane, by nie budziło tak wielu wątpliwości i interpretacji.
W zasięgu nauki jest dziś opracowanie jednej, spójnej, syntetycznej, zgodnej z rzeczywistością (na wzór teorii fizycznych czy biologicznych) teorii ewolucyjnych zmian społecznych i kulturowych, zwłaszcza takiej, którą dałoby się przełożyć na terminologią
i narrację zrozumiałą interdyscyplinarnie, i to nawet dla inteligentnego, ogólnie wykształconego laika. Posiadana przez nas technologia badawcza i modele teoretyczne już to umożliwiają, ale zadanie wymaga tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, otwartych na szeroko rozumianą wiedzę ogólną z różnych dziedzin i posługujących się różnorodnymi technikami badawczymi – co wydaje się być przeciwne naturalnym trendom już od ponad
stulecia rozdrabniającym naukę na coraz liczniejsze specjalistyczne subdyscypliny.
Dlatego szukając owej wymarzonej teorii, powinniśmy jednocześnie przygotowywać dla niej przyjazne środowisko, upowszechniając wiedzę o jej niezbędnych elementach – takich jak osiągnięcia matematyki i fizyki układów złożonych czy modelowanie
komputerowe, zwłaszcza w kontekście społecznym. Najwyższa już pora trafić z tym do
zawsze nieco zapóźnionych w stosunku do rozwoju nauki szkół99, bowiem, niestety, dopóki kryterium wyboru studiów psychologicznych, socjologicznych, kulturoznawczych czy
dziennikarskich (!) będzie słaba znajomość, niechęć i wyuczona bezradność wobec matematyki, informatyki i fizyki, dopóty szanse na upowszechnienie metod „przyrodniczych”
oraz „przyrodniczo” konstruowanych i testowanych teorii humanistycznych będą nikłe.
Co prawda widać znaczący wzrost zainteresowania naukami społecznymi wśród studentów i naukowców nauk ścisłych, ale tu rodzi się niebezpieczeństwo powierzchniowego
traktowania dotychczasowych osiągnięć nauk o psychice, społeczeństwie i kulturze Homo
sapiens. Nieznajomość dotychczasowych nurtów badawczych i nawet historycznych już
teorii prowadzi często do odkrywania na nowo dawno już znanych prawd, dodatkowego
mnożenia nomenklatury i słownictwa. I zamiast dawać szansę na integrację wiedzy, prowadzi do dezorientacji.
99
Nawiasem mówiąc jednemu z autorów zdarzało się wygłaszać prelekcje o modelowaniu komputerowym nawet w szkołach podstawowych,
a od ponad 10 lat zajmuje się uczeniem tej technologii studentów różnych dziedzin nie-informatycznych, choć głównie psychologów.
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Wobec pojawiających się globalnych wyzwań, spójna teoria jest obecnie potrzebna
jak nigdy wcześniej. Bez niej trudno mam będzie zrozumieć, z jakich przyczyn i dokąd,
jako ludzkość zmierzamy, oraz zaplanować, w którą stronę zmierzać powinniśmy, jeśli
nie chcemy zamienić się w ciekawostkę archeologiczną i przestrogę dla jakiś innych, przyszłych lub obcych, cywilizacji.

O POTRZEBIE JEDNOLITEJ I PRZYRODNICZEJ TEORII
ZMIAN KULTUROWYCH – Streszczenie
Zrozumienie ewolucji biologicznej jest fundamentem nauk biologicznych, który w ciągu
minionych 50. lat pozwolił na osiągniecie olbrzymiego postępu w rozumieniu natury. Podobny
efekt może przynieść zrozumienia ewolucji kulturowej. Zbudowanie modelu takiego procesu mogłoby pchnąć na nowe tory nauki humanistyczne i społeczne. Choć istnieją wreszcie potrzebne
narzędzia metodologiczne do badania układów złożonych, zwłaszcza symulacje komputerowe,
humanistyka, czyli zbiór nauk o rozszerzonym fenotypie Homo sapiens, jest obecnie w początkowej
fazie poszukiwań nowego paradygmatu i wciąż nie dopracowała się takiej wspólnej teorii, która
mogłoby wyjaśniać w sposób uniwersalny ewolucję kulturową z uwzględnieniem jej wielopoziomowej struktury i dynamiki w różnych skalach czasowych
Dotychczas obowiązujące modele koncepcyjne i pojawiające się próby ich formalizacji wywodzą się zwykle tylko z jednej z dziedzin, podczas gdy skuteczny model musi być interdyscyplinarny, łącząc w sobie odkrycia różnych nauk humanistycznych i społecznych. Aby spełnić taką rolę
integracyjną, nowa teoria nie można ignorować albo nadmiernie upraszczać aspektów istotnych
dla którejś z dziedzin, a także musi stwarzać możliwość uzupełniania oraz weryfikowania zawartych w niej koncepcji.
THE NEED OF HOMOGENEOUS, SCIENTIFIC THEORY
OF CULTURAL CHANGE – Summary
As an understanding of biological evolution integrated all biological sciences and allowed
to achieve in 50 years enormous progress in understanding the nature, as understanding the
mechanisms of cultural evolution and building its overall model, that verifying the detailed situations too, can push the new tracks humanities and social sciences. Although finally emerged the
methodological tools needed to study complex systems, especially computer simulations, the
humanities, the set of sciences of extended phenotype Homo sapiens, are currently in the initial
exploration phase of the new paradigm and still not worked out the common theory that would
act as a general framework.
First of all, such a theory would have to explain the process of cultural evolution, taking into
account the multilevel structure and operating in various time scales of the dynamics, and thus
integrate the description of a phenomenon that researchers have camped in many areas of the
humanities. However, the existing conceptual models and emerging attempts to formalize usually
come from only one of the fields, while the effective model must be interdisciplinary. If this theory
is to fulfill an integrative role, aspects relevant to any of the fields cannot be ignored or oversimplified, it must also be open to supplement and there must be a way of verifying contained in the
concept – similar to the experiment, which is used to resolve ambiguities in the natural sciences.
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ANDRZEJ STĘPNIK
O PRZYSZŁOŚCI MEMETYKI. POLEMIKA Z ROBERTEM BOROCHEM
Nie ma wątpliwości, że terminologia memetyczna zrobiła ogromną karierę i to nie
tylko w środowisku akademickim, ale również w kulturze popularnej. Wśród internautów
upowszechniło się wyrażenie „mem internetowy”, a w Internecie można znaleźć wiele
tzw. generatorów memów, pozwalających tworzyć i upowszechniać wspomniane memy.
Rzecz jasna, nie można zasadnie wnosić o wartości teorii wyłącznie na podstawie jej popularności, warto jednak zbadać tego przyczyny. Z drugiej strony odnotowujemy przenikanie wyników i metod badawczych nauk przyrodniczych na płaszczyznę dotychczas zarezerwowaną dla nauk humanistycznych i społecznych. Zapędy przyrodników często traktowane są przez humanistów z ogromną wrogością, co potwierdza recepcja socjobiologii,
psychologii ewolucyjnej czy właśnie memetyki. Pojawiają się standardowe zarzuty redukcjonizmu, spłycania przedmiotu badań, użycia metod, które są nieodpowiednie w kontekście namysłu nad człowiekiem i kulturą.
Nie ukrywam, że jestem przeciwny takiej reakcji. Najczęściej jest bowiem tak, że z
ogólnikowej krytyki niewiele wynika, a dopiero próby zastosowania programów badawczych czy teorii przyczyniają się do wykrycia ich ograniczeń. Nawet jeśli razi nas redukcjonizm pewnych podejść, powinniśmy pozwolić ich reprezentantom działać, tak aby dzięki
temu wykryć mocne oraz słabe strony teorii i paradygmatów badawczych. Wszak to nie
dzięki humanistom znamy ograniczenia metod formalnych, stosowanych w logice i w matematyce, lecz dzięki pracy logików i matematyków takich jak Kurt Gödel. Podobnie wydaje się być z memetyką – o jej sukcesie bądź porażce zadecydują raczej wyniki badań
prowadzonych z perspektywy memetycznej niż zewnętrzna krytyka. Tym bardziej, że cytowane w Przeciw memetyce przyczyny „porażki” memetyki, jak i sama rzekoma „porażka” są do uniknięcia. Do przywołanych przyczyn należą:
[…] a) brak wartościowych publikacji naukowych; b) błędne założenia teoretyczne dotyczące zmiany i stałości w
kulturze, zwłaszcza nawiązania do ewolucji darwinowskiej; c) porównanie memu z genem, co nie ma logicznego
uzasadnienia; d) brak zainteresowania memetyką wśród innych badaczy.1

Przyczyny (a) i (b) powinny zniknąć wraz z pojawieniem się wartościowych prac memetycznych. Nie można jednak, na żadnym etapie prac, apriorycznie wyrokować, że ponie1
R. Boroch, Przeciw memetyce. „Hybris”, 15 (2011), s. 66. Wszędzie tam, gdzie odnoszę się w tekście głównym do strony (poprzedzone
skrótem „str”), chodzi o strony z artykułu Przeciw memetyce, a tam, gdzie mówię o „Autorze” (pisanym wielką literą), chodzi o autora Przeciw
memetyce, czyli Roberta Borocha.
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waż dotychczas nie pojawiło się nic przełomowego, to i w przyszłości się nie pojawi. Odnośnie do punktu (c) trzeba przyznać, że nie ma ścisłej analogii między genem a memem.
Jednakże z tego nie wynika, że badania memetyczne nie mają sensu, z czego zresztą zdaje
sobie sprawę autorka Maszyny memowej2. Jedynym poważnym zarzutem, który zresztą
przedyskutuję w niniejszym tekście, jest zarzut (b). Pamiętajmy przy tym, że niektórzy
memetycy nie traktują memetyki jako ogólnej teorii kultury, tylko jako teorię opisującą
i wyjaśniającą niektóre aspekty czy elementy kultury, ale nie wszystkie3. Moim zdaniem,
gdyby nawet memetyka była w stanie opisać i wyjaśnić jedynie niewielki fragment czy
aspekt kultury, to i tak byłaby warta dalszych badań. Dlatego też, choć zgadzam się z
zarzutem, że memetyka nie jawi się jako adekwatna ogólna teoria kultury4, to i tak twierdzę, że jest warta dalszego rozwijania.
Mimo tego podejścia uznaję artykuł Roberta Borocha za ważny, a zawarte w nim
argumenty za godne szczegółowego rozważenia. Namysł nad aparatem pojęciowym i metodami memetyki może doprowadzić do lepszego przystosowania memetyki do badań
nad kulturą. I właśnie w ten sposób traktuję dyskusję z artykułem Przeciw memetyce. Liczę, że stanie się ona bodźcem do rozwijania zarówno memetyki, jak i interdyscyplinarnej
płaszczyzny badań nad kulturą5. Mój tekst polemiczny podzieliłem na 7 części, w każdej
z nich starając się odsłonić słabości poszczególnych zarzutów i uwag Roberta Borocha.
Przystąpmy zatem do szczegółowej ich analizy.
1. Definicja memu

Prawdą jest, że w tekstach memetycznych możemy spotkać różnozakresowe definicje memu. Wyjściowa intuicja pozostaje jednak w miarę jasna: memy to podstawowe
jednostki transmisji kulturowej6. Memy stanowią jednostki podstawowe, co odróżnia je
od mempleksów, czyli kompleksów memów7. Są jednostkami przekazu kulturowego, a
zatem mogą być przekazywane na drodze niegenetycznej. Memy, podobnie jak geny, są
replikatorami, czyli odznaczają się długowiecznością, szybkością rozprzestrzeniania i wiernością kopiowania. Głównymi nośnikami memów są struktury neuronalne w mózgu człowieka i, ewentualnie, w układach nerwowych innych zwierząt. Oprócz tego memy mogą
wykorzystywać innego rodzaju nośniki, takie jak druk, zapis audio, zapis wideo, obrazy,
nośniki cyfrowe itp. W memetyce dominuje ujmowanie memu na podobieństwo wirusa,
który rozprzestrzenia się, infekując mózgi kolejnych nosicieli i skłaniając ich do określonych zachowań8. Choć do terminologii memetycznej można mieć wiele pytań, to niektóre
2

Zob. S. Blackmore, Maszyna memowa. Przeł. N. Radomski. Poznań 2002, s. 44–46.
W każdym razie tak wynika z przyjętych przez nich założeń. Nie jest bowiem tak, że każda idea czy każdy efekt uczenia się jest memem, a
zatem nie jest tak, że każdy element kultury jest memem bądź kompleksem memów. Zob. S. Blackmore, Maszyna memowa, s. 79–84.
4
Warto wspomnieć o książce Moc narrativum, w której prof. Wężowicz-Ziółkowska optuje za przyjęciem paradygmatu memetycznego w
badaniach nad kulturą, choć zarazem dostrzega trudności tego podejścia. Nie ukrywam, iż jestem nieco bardziej sceptyczny niż autorka Mocy
narrativum co do zakresu stosowalności paradygmatu memetycznego, ale zarazem zachęcam do używania narzędzi memetycznych w badaniach nad różnymi aspektami kultury. To właśnie postępy tego typu badań – bądź ich brak – przesądzą o wartości i zakresie memetyki. Zob.
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Katowice 2008.
5
O potrzebie i zasadności takiego podejścia świadczą wydane niedawno w języku polskim publikacje, starające się twórczo łączyć perspektywę charakterystyczną dla nauk humanistycznych i społecznych z ewolucjonizmem. Zob. R. F. Baumeister, Zwierzę kulturowe. Przeł.
D. Stefańska-Szewczuk. Warszawa 2011; L. Stone, P. F. Lurquin, Geny, kultura i ewolucja człowieka. Synteza. Przeł. W. Branicki, W. Więckowski. Warszawa 2009.
6
Zob. R. Dawkins, Samolubny gen. Przeł. M. Skoneczny. Warszawa 2007, s. 244.
7
Oczywiście, jest to proste wyłącznie w teorii. W praktyce niezwykle trudne – o ile w ogóle możliwe – jest adekwatne zoperacjonalizowanie
pojęć memu i mempleksu, tak aby móc wyraźnie rozgraniczyć, co jeszcze jest memem, a co już stanowi kompleks wielu memów.
8
Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to ujęcie jedyne. W książce Genetyka kultury autor przyrównuje memy do prionów. Zob. M. Biedrzycki, Genetyka kultury. Warszawa 1998, s. 107–109. Boroch nie omawia analogii prionowej, lecz wyłącznie wirusową.
3
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wątpliwości autora Przeciw memetyce budzą zdumienie. Na str. 64–65 Autor imputuje
memetykom pogląd, że memy to „samo-świadomościowe” (może chodzi o samo-świadome?!) jednostki informacji. Jest to ogromne nieporozumienie: sformułowania typu „samolubny gen”, „samolubny mem”, „geny dążą do”, „memy dążą do” itp. są jedynie,
w każdym razie według ich twórców, wygodnymi metaforami lub skrótami9. Oddajmy
głos Dawkinsowi:
Samolubny gen krytykowano za antropomorfizm i w tej sprawie także winien jestem czytelnikowi może nie przeprosiny, ale na pewno wyjaśnienie. Stosuję dwa poziomy personifikacji: genów i organizmów. Personifikacja genów tak naprawdę nie powinna stanowić żadnego problemu, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie uważa, że cząstki
DNA obdarzone są świadomością i osobowością, i żaden rozsądny czytelnik nie imputowałby takich urojeń autorowi.10
Niekiedy język genowy staje się może nieco rozwlekły i dla przydania opisowi zwięzłości i barwy odbiegamy w
stronę metafory. Zawsze jednak powinniśmy czujnie obserwować nasze metafory, by mieć pewność, że są one
wciąż przetłumaczalne na język genowy, jeśli zajdzie taka potrzeba.11

Inna sprawa, czy zawsze możemy dokonać takiej parafrazy, o jakiej pisze Dawkins. Pewne jest jednak to, że memetycy nie uznają memów za byty „samo-świadomościowe”, ani
nawet proto- czy quasi-świadome, jak przypisuje im to Autor.
Z kolei na str. 83 Boroch zauważa „niedorzeczności” związane z rozumieniem memu:
Nietrwałość nośnika czy wyjątkowa niska jakość transmisji, czyli memów, na którą zwracają uwagę Borkowski i
Nowak, a także stwierdzenie, iż naturalnym środowiskiem memu jest mózg, wydają się niedorzecznością; definicyjna deklaracja, że nośnikami memów mogą być jednocześnie byty biologiczne oraz byty nie?biologiczne, uniemożliwia bowiem falsyfikowanie tej teorii, powodując tym samym, iż staje się ona dogmatem.

Faktyczna nietrwałość niektórych nośników memów wcale nie musi przekładać się
na nietrwałość samych memów. Podobnie jest ze względnie niską jakością transmisji. Wystarczy odpowiednio wielka liczba kopii memu, aby zachować sam mem w niezmienionym kształcie. Tym samym, obroniona zostaje teza o memie jako o replikatorze. Nie
dostrzegam również nic kontrowersyjnego w twierdzeniu, że środowiskiem memu są struktury neuronalne w mózgu. Wydaje się, że Autor myli tutaj mem rozumiany jako typ z jego
memami-egzemplarzami, o czym będzie szerzej mowa w kolejnym punkcie. Nie jest też
tak, że przyjęcie niebiologicznych – choć materialnych – nośników, takich jak nośniki
cyfrowe, powoduje niefalsyfikowalność teorii memetycznej. Można bowiem sformułować epidemiologiczną teorię rozprzestrzeniania się konkretnych memów w Internecie
(wtedy mamy niebiologiczny nośnik – twarde dyski), z której wynikają określone przewidywania (np. co do szybkości rozprzestrzeniania się poszczególnych memów), co można
przetestować empirycznie. Inna sprawa, czy takie przewidywania można wysnuć wyłącznie z perspektywy memetycznej, czy też istnieją inne teorie kultury, z których wynikałyby
wspomniane przewidywania epidemiologiczne.
2. Abstrakcyjność memu

Bardzo wiele miejsca poświęca Robert Boroch konsekwencjom rozumienia memu
jako bytu abstrakcyjnego. Analizując Nowaka i Borkowskiego zestawienie cech genu i
memu, gdzie gen jest rozumiany jako „abstrakcyjna, z definicji niematerialna informacja
9

Zob. S. Blackmore, Maszyna memowa, s. 32.
R. Dawkins, Samolubny gen, s. 10.
11
Tamże, s .71.

10
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genetyczna”, a mem jako „abstrakcyjna informacja kulturowa” (str. 71), stawia temu ujęciu wiele zarzutów. Pierwszy pojawia się na str. 72: „Nie wiadomo przy tym, jak należy
rozumieć samo sformułowanie <<abstrakcyjny>>”. Cóż, bardzo łatwo. W logice,
w naukach o języku i filozofii powszechnie stosuje się rozróżnienie na typ i egzemplarz
(type-token)12. Mówimy np. o wyrazach-typach i wyrazach-egzemplarzach, wypowiedziachtypach i wypowiedziach-egzemplarzach, czy o zdaniach-typach i zdaniach-egzemplarzach13.
Dla przykładu, wyobraźmy sobie, że wypowiadam zdanie „Samolubny gen został napisany przez Richarda Dawkinsa”, a następnie zapisuję je na tablicy i na kartce papieru. Mamy
tu do czynienia z trzema zdaniami-egzemplarzami: jednym w formie akustycznej, wypowiedzianym w określonym czasie i miejscu, drugim napisanym kredą na powierzchni konkretnej tablicy i trzecim napisanym na konkretnej kartce. Ponieważ te zdania znaczą to
samo, podpadają pod pewne zdanie-typ. Zdania-typy można też rozumieć jako klasy abstrakcji od relacji równokształtności czy równoznaczności14. Innymi słowy, pod zdanie-typ
podpadają wszystkie zdania, które są równoznaczne z danym zdaniem (w naszym wypadku ze zdaniem „Samolubny gen został napisany przez Richarda Dawkinsa”). Oczywiście,
zdanie-typ jest bytem abstrakcyjnym, a my obcujemy jedynie z jego konkretnymi wystąpieniami, czyli ze zdaniami-egzemplarzami. Tak samo jest ze znakiem jako bytem abstrakcyjnym i poszczególnym egzemplarzami znaku15. Analogicznie jest z genem i memem. Możemy mówić o genie jako o czymś abstrakcyjnym, ale wcale nie musimy przyjmować tezy, że w swojej abstrakcyjnej formie jest on czymś realnie istniejącym. Wydaje
się, że przy takim rozumieniu nie musimy koniecznie być realistami w kwestii istnienia
bytów abstrakcyjnych, równie dobrze możemy być konceptualistami, czy nawet nominalistami. Możemy np. przyjąć, że pojęcie abstrakcyjnego genu jest wyłącznie tworem naszego umysłu, a tak naprawdę mamy do czynienia wyłącznie z konkretnymi odcinkami DNA
czy RNA (czyli genami-egzemplarzami), będącymi nośnikami tego, co dla językowej ekonomii nazywamy „genem-typem”. Podobnie jest w wypadku memu. Abstrakcyjnie rozumiany mem (mem-typ) stanowi dla nas jedynie wygodny skrót na oznaczenie tego, co
wspólne w podpadających pod niego memach-egzemplarzach, a przy tym zdajemy sobie
sprawę z faktu, że w świecie spotykamy jedynie poszczególne memy-egzemplarze przyporządkowane do swoich nośników, takich jak struktury neuronowe, nośniki cyfrowe itp.
Reasumując, zarówno genetycy, jak i memetycy mówią o pewnych bytach abstrakcyjnych
(typach) tylko dlatego, że pozwala to na bardziej ekonomiczne wypowiedzi, a nie dlatego,
że postulują istnienie niematerialnych i abstrakcyjnych przedmiotów, które wchodzą
w interakcje z rzeczami materialnymi. Z tego względu wątpliwości Autora wyrażone m.in.
na str. 73 i 87 można mocno osłabić:
Z powyższej definicji wynika, iż w odcinku DNA, RNA są zawarte abstrakcyjne informacje; co więcej, jeżeli
DNA jest cząstką materialną, co nie ulega wątpliwości, to ta materialna cząstka jest nośnikiem niematerialnej
informacji, tworząc szczególne cargo. Założenie to jest oczywiście niepoprawne i można Borkowskiemu i Nowakowi zarzucić błąd petitio principii zarówno w definicji genu, jak i przyjmowanej przez tych badaczy definicji memu. (str. 73)

12

Zob. P. Prechtl, Leksykon pojęć filozofii analitycznej. Przeł. J. Bremer, Kraków 2009, s. 287.
Zob. J. Lyons, Semantyka, tom 1. Przeł. A. Weinsberg. Warszawa 1984, s. 17–24; J. J. Jadacki, Spór o granice języka. Warszawa 2005, s. 16–17.
14
Do jednostek nieznaczących (np. liter) lepiej stosuje się relacja równokształtności. Mamy ciąg „aooobfaso”, w którym mamy 4 literyegzemplarze „o”, podpadające pod pewną literę-typ. Z kolei dla jednostek znaczących warto przyjąć relację równoznaczności, aby pod jeden
typ podpadały egzemplarze, które choć nie są równokształtne (trudno mówić o równokształtności czegoś akustycznego – wypowiedzianego
zdania – i czegoś wizualnego – zapisanego zdania), to mają te samo znaczenie.
15
Zob. J. Pelc, Wstęp do semiotyki. Warszawa 1984, s. 75–85.
13
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Czyżby memy były bytami idealnymi? Jeżeli tak jest, to skąd w nich możliwość zmiany? Jest to poważny problem,
ponieważ nie można mówić o memie jako o czymś materialnym i niematerialnym jednocześnie, co jest chyba
niedorzeczne. (str. 87)

Robert Boroch ma rację w jednym: konsekwentny materialista musi uznać, że informacja
ma charakter materialny, gdyż dla niego wszystko jest materialne. Mówienie o niematerialnej informacji jest na gruncie materializmu nadużyciem. Zauważmy jednak, że badacz, uznający informację za coś niematerialnego, popada w dobrze znane kłopoty z wyjaśnieniem mechanizmu oddziaływania tego, co materialne, na to, co niematerialne, i odwrotnie. Najbardziej dziwi jednak to, że Autor – jako semiotyk i teoretyk literatury –
zdaje się nie dostrzegać prostego wyjaśnienia „abstrakcyjności” genu i memu, a także
tego, iż sam zajmuje się głównie bytami abstrakcyjnymi, takimi jak znaczenia, znaki (typy),
zdania (typy) itp. Jak bowiem pisze Lyons, badacz języka najczęściej zajmuje się typami,
a nie egzemplarzami16. Dlaczego więc Boroch zauważa pozorny problem memetyki, a nie
odnosi swoich uwag co do abstrakcyjnego charakteru przedmiotu badań do dziedziny,
którą sam się zajmuje? Pozytywna konkluzja, jaka płynie z tych rozważań, jest następująca: memetyk może mówić o abstrakcyjnych memach-typach, ale musi pamiętać, że tak
naprawdę ma do czynienia z memami-egzemplarzami.
3. Mem a tajemnicze cargo

Na str. 71-72 Robert Boroch omawia relację memu do tego, co nazywa cargo:
Można także na podstawie powyższego porównania [genu i memu] wnioskować, iż mem jest nośnikiem jakiegoś
cargo, tj. „informacji memicznej”. Cargo, jako nośnik informacji, musi posiadać właściwości statyczne (stałe) i
właściwości dynamiczne (zmienne) oraz zdolność replikacji. Właściwości dynamiczne służą podtrzymaniu transmisji, zaś właściwości statyczne muszą gwarantować minimalną poprawność informacji, co jest tu rozumiane jako
czynnik konstytuujący komunikowalność informacji.

Niewiele więcej wnosi przypis 24 ze str. 72:
Cargo – rozumiem jako nośnik ulegający transmisji o nieznanej zawartości semantycznej. Użycie w tym miejscu
słowa informacja sugeruje potencjał komunikowalności cargo, zaś słowa treść nadaje cargo konkretne znaczenie.
W artykule tym używam słowa cargo żartobliwie.

Szczególnie zadziwiająca jest ostatnia deklaracja Autora, że posługuje się słowem „cargo” żartobliwie. Spróbujmy jednak spojrzeć na sprawę poważnie. W pierwszym cytacie
Boroch traktuje mem jako nośnik cargo, czyli informacji memicznej, a zarazem pisze, że
samo cargo jest nośnikiem informacji. Mamy tu do czynienia z następującymi relacjami:
mem jest nośnikiem cargo, a cargo jest nośnikiem informacji, a zatem informacja memiczna, bo tym jest przecież cargo, jest nośnikiem informacji. Nie odróżniając samej informacji od jej nośnika i dopuszczając, by informacja była nośnikiem informacji, tworzy
sytuację, w której mamy potencjalnie do czynienia z nieskończoną liczbą nośników, bowiem informacja z poziomu n+1 jest nośnikiem (cargo?!) informacji z poziomu n. Mem,
który – jak pamiętamy – jest podstawową jednostką transmisji kulturowej i zawiera pewną
informację1, jest nośnikiem cargo, czyli informacji2, a cargo także jest nośnikiem informacji3 i tak potencjalnie ad infinitum. Jeśli zaś informacja1 to tyle co informacja2,
a informacja2 tyle co informacja3, to po co pisać o tajemniczym cargo (które dodatkowo
16

Zob. J. Lyons, Semantyka, tom 1, s. 19.
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jest nośnikiem „o nieznanej zawartości semantycznej”) i o piętrzących się nośnikach informacji? Z kolei na str. 81-82 jako cargo uznaje się język. Jeżeli cargo to język naturalny,
to nie jest prawdą, że każdy mem posiada cargo, ponieważ istnieją memy nie mające
językowego charakteru np. melodie czy obrazki. Mógłby się Autor bronić, że chodzi tu o
szersze pojęcie języka np. o Fodorowski język myśli17 czy o dowolny kod, ale i tak mogą
pojawić się wątpliwości co do „językowego” charakteru memu. Jeszcze ciekawiej robi się
na str. 85, gdzie mówi się o cargo, dodając „bez względu na jego wartość logiczną”, co
można rozumieć w ten sposób, że cargo ma jakąś wartość logiczną, ale nie jest istotne
jaką konkretnie (np. czy jest fałszywe, czy prawdziwe). Jednakże wartość logiczna przysługuje bytom propozycjonalnym, czyli zdaniom, sądom, przekonaniom itp., a nie dowolnej porcji informacji (str. 71-72) czy językowi jako takiemu (str. 81-82). Skąd taki zamęt
pojęciowy w tekście Przeciw memetyce? Przyjmuję tu wyjaśnienie najprostsze: sądzę, że
Autora zgubił brak precyzji językowej i niedostateczne przemyślenie konsekwencji przyjętych rozwiązań pojęciowych.
4. Stałość i zmienność w kulturze a mechanizmy ewolucyjne

Wielokrotnie powtarzany przez Autora zarzut dotyczy tego, że nawet jeśli ewolucjonizm radzi sobie z wyjaśnianiem zmian w kulturze, to nie radzi sobie z wyjaśnieniem
obecnej w niej stałości. Na str. 86 czytamy, że „memetyka w tym miejscu wykazuje jednak
poważną sprzeczność [zapewne nie chodzi tu o wewnętrzną sprzeczność, lecz o sprzeczność z danymi historycznymi], ponieważ historyczna ciągłość informacji jest zaprzeczeniem ewolucyjnej przypadkowości”. Zarzut wzmacniają cytaty odpowiednio ze str. 70 i 74:
Zdaniem memetyki, w odniesieniu do kultury można mówić o analogicznych procesach i źródłach zmian, dlatego
memetyka poszukuje w kulturze tych elementów, które stanowią o istocie jej zmian, nie koncentrując się na elementach stałych, byłoby to bowiem zaprzeczeniem mechanizmów ewolucji, dla której zmiana jest czynnikiem dystynktywnym, i zmiana właśnie jest czymś, co jest na pewno. Zmienność sama w sobie jest więc procesem pewnym,
a więc stałym, bo zawsze obecnym, pozwalającym na transmisję stałych elementów informacji, które posiadają
właściwość łączliwości, zaś to z kolei umożliwia wchodzenie w konkretne relacje R z innymi podobnymi obiektami.
Nie ma wątpliwości, o czym już była mowa, iż zmiana w kulturze jest obserwowalna, podobnie jak stałość. Jednakże to, czy zmienność kultury można opisać językiem ewolucji darwinowskiej, jest wątpliwe, podobnie jak wymykająca się naukowym opisom stałość w kulturze; zaznaczmy, iż jeżeli można coś powiedzieć o zmianie w kulturze,
to stałość pozostaje nadal mało atrakcyjnym przedmiotem naukowych refleksji. Dlatego wydaje się, iż warto zmienić nieco optykę badawczą i dokładniej zastanowić się nad kwestiami związanymi z elementami stałymi w kulturze,
gdzie stałość rozumiana jest jako nieredukowalność, ponieważ przez pryzmat stałości można dotrzeć do zmiany;
dopiero wtedy można poszukiwać sensownej odpowiedzi na pytanie, czy owa zmiana ma charakter ewolucyjny.
Jeżeli okaże się, iż zmiana w kulturze, obserwowana przez pryzmat stałości rządzi się prawami jakiejkolwiek ewolucji (co oznacza zmianę w zmianie), to jaka jest istota owej ewolucyjności, i czy jest ona tożsama, czy różna od
ewolucji biologicznej?

W tej kwestii ważne jest uświadomienie sobie, że większość memetyków przyznaje, iż
ewolucja memów ma charakter lamarckowski, z czego zresztą zdaje sobie sprawę sam
Boroch (str. 74). Tym samym, ewolucja kulturowa – tak jak ją opisują memetycy – nie jest
tak chaotyczna i „przypadkowa”, jak widzi to Autor. Ponadto zupełnym nieporozumieniem jest pisanie o tym, że „koncentracja na elementach stałych jest zaprzeczeniem ewolucji”. Względna stałość niektórych rezultatów ewolucji (np. gatunków) bierze się z co
najmniej dwóch przyczyn. Jak wiemy, ewolucja biologiczna przebiega względnie wolno,
17

Zob. J. Fodor, Język myśli LOT 2. Przeł. W. M. Hensel. Warszawa 2011.
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tak więc w odniesieniu do czasu trwania naszej kultury możemy powiedzieć, że obserwujemy w przyrodzie pewną stałość. Poszczególne gatunki organizmów wydają się nam niezmienne o tyle, że zachowują swoje cechy, które uznalibyśmy za istotne. Słoń z czasów
najazdu Hannibala na Rzym nie różni się wiele od słonia współczesnego. Rzecz jasna,
w sposób ograniczony dotyczy to gatunków, które rozmnażają się bardzo szybko (np.
bakterii) – tam możemy dostrzec zmiany ewolucyjne np. rozprzestrzenienie się w populacji odporności na dany antybiotyk, a także w ograniczony sposób dotyczy to rezultatów
doboru sztucznego (czego dowodem jest pojawienie się wielu jakże odmiennych ras psów
w stosunkowo krótkim czasie). Ponadto, dopóki nie ma silnej presji selekcyjnej, związanej z istotnymi zmianami warunków środowiska, dopóty nie ma drastycznych zmian
w puli genowej. Innymi słowy, względna stałość warunków środowiskowych nie sprzyja
szybkości zmian ewolucyjnych. Analogicznie jest w wypadku ewolucji kulturowej i puli
memowej. Pewne memy czy połączenia memów (mempleksy) są na tyle atrakcyjne, że
zachowują swoją tożsamość w dłuższej perspektywie czasowej i określone miejsce w puli
memowej (czy, jak mawiają niektórzy, w infosferze). Dodatkowo można uznać, że te stałe
elementy kulturowe, które są uniwersalne (czyli występują w każdej kulturze18), powstały
w wyniku ewolucji biologicznej i są uwarunkowane – przynajmniej częściowo – genetycznie. Nie możemy wszak zapominać, że moc eksplanacyjna biologizujących podejść do
kultury płynie z ewolucjonizmu jako takiego, a nie wyłącznie z wyjaśnień odnoszących się
do specyficznych mechanizmów ewolucji kulturowej, którymi zajmuje się memetyka. I co
za tym idzie, kompleksowe podejście badawcze do kultury powinno uwzględniać wyniki
tradycyjnych nauk i dyscyplin humanistycznych i społecznych zajmujących się człowiekiem i kulturą, jak też wyniki biologii ewolucyjnej, neuronauki, psychologii ewolucyjnej,
socjobiologii, memetyki czy dynamicznie rozwijającej się nauki o złożoności.
Podsumowując: ze względu na przedstawione racje można wnosić, że ewolucjonizm radzi sobie zarówno z opisem i wyjaśnianiem zmian, jak i tego, co względnie stałe w
naturze i w kulturze. Dlatego też dziwią mocne stwierdzenia autora Przeciw memetyce,
jakoby „stałość w kulturze” wymykała się naukowym opisom. To, co Boroch nazywa „stałością w kulturze” wyjaśniana jest zresztą zarówno z perspektywy nauk przyrodniczych,
jak i nauk humanistycznych i społecznych.
5. Qualia a memy

Ogromnym nieporozumieniem jest porównywanie qualiów z memami. Fragment
Przeciw memetyce temu poświęcony wskazuje na błędne rozumienie qualiów. Czym są
bowiem qualia? Słownik definiuje je jako „odczuwane czy też zjawiskowe jakości, związane z doświadczeniami, np. odczucie bólu, słyszenie dźwięku lub widok koloru. Jeśli ktoś
wie, co się czuje, kiedy posiada się dane doświadczenie, to zna jego qualia”19. Według
Dennetta20, „qualia” to nieznajomy termin na wyrażenie czegoś, co nie może być bardziej
dla nas znajome, a mianowicie tego, jak rzeczy nam się jawią. Jak słusznie pisze, łatwiej
pokazać przykłady qualiów niż je precyzyjnie zdefiniować. Z qualiami mamy do czynienia
w kontekście świadomych doświadczeń. Wszelkie wrażenia – wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe, smakowe itp. – związane z postrzeganiem zmysłowym, wszelkie emocje,
nastroje i odczucia, wszelkie introspekcyjnie dostępne doznania związane z byciem kimś
(ewentualnie czymś) lub z wykonywaniem czegoś – wszystko to podpada pod pojęcie qu18
Listę tzw. ludzkich uniwersaliów, autorstwa Donalda E. Browna, można znaleźć w: S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Przeł. A.
Nowak. Gdańsk 2005, s. 616–621.
19
Zob. S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny. Red. J. Woleński. Warszawa 2004, s. 333.
20
Zob. D. C. Dennett D. C. (2002), Quining Qualia. [w:] D. J. Chalmers (red.): Philosophy of Mind, New York 2002, s. 226.
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aliów. Qualia są charakterystyczne dla doświadczania rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej z perspektywy pierwszej osoby, która to pespektywa jest unikatowa dla każdego z nas. W myśl tradycyjnego ujęcia qualia to własności stanów mentalnych podmiotu, które charakteryzują się21: a) niepowątpiewalnością; b) automatyczną i bezpośrednią dostępnością w introspekcji; c) prywatnością, czyli niedostępnością w ekstraspekcji; d) monadycznością; e) istotnością; f) niekomunikowalnością w języku potocznym. Zresztą sam Boroch przytacza na str. 95 za Dennettem standardową charakterystykę qualiów: „qualia są: a) nieopisywalne/niewyrażalne (ang. ineffable); b) istotowe (ang. intrinsic); c) osobiste (ang. private); d) bezpośrednio i natychmiast dostrzegalne w świadomości (ang. directly or immediately apprehensible in consciousness)”.
Jeżeli zaś zgodzimy się na to, że qualia są prywatne, niewyrażalne i nieprzekazywalne,
to w żaden sposób nie mogą być memami, które – jako jednostki transmisji kulturowej – mogą być wyrażone, upublicznione i przekazane. Jak w takim świetle można
odczytać deklarację Autora ze str. 91: „Łączenie teorii memów z qualiami jest ryzykowne, jednakże nie jest pozbawione racji, zwłaszcza iż memetycy przypisują memom
właściwości przynależne niejako qualiom. Stwierdzenie to siłą rzeczy wymaga, nawet
pobieżnego, zastanowienia się nad tym, czy rzeczywiście tak jest”. Z drugiej strony,
nawet we fragmentach, w których Boroch dostrzega różnicę między qualiami a memami, znajdują się stwierdzania wątpliwe. Na str. 92 czytamy, że „qualia należą do
porządku ontologicznego doznań, doświadczania, doświadczenia oraz pamięci, czego
chyba nie można powiedzieć o memach”. Zadziwiające! Jak memy mogłoby być przechowywane w ludzkich umysłach, jeśli nie w pamięci? Co prawda, Autora nieco ratuje
zmyślnie użyte słowo „chyba”. Na str. 87 Boroch widzi główne różnice między memami a qualiami także nie tam, gdzie by należało: „Różnice między memem a qualiami
będą polegały głównie na tym, iż mem jest przede wszystkim replikatorem, co musi,
wbrew temu, co twierdzą memetycy, oznaczać przede wszystkim trwałość.” Trudno
uciec od wniosku, że rozumienie qualiów, zaprezentowane w Przeciw memetyce, znacznie odbiega od powszechnego rozumienia tego terminu.
6. Mania definiowania i precyzja pojęciowa

Robert Boroch bardzo dużo uwag poświęca autentycznym i rzekomym niejasnościom memetycznej terminologii. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jak najbardziej chwalebne,
przynajmniej o tyle, o ile nie przekracza pewnej granicy. Jest bowiem jasne, że na gruncie
nauk humanistycznych i społecznych trudno o tak precyzyjne definicje, jak w naukach
formalnych (w matematyce czy logice), czy w niektórych naukach przyrodniczych (np.
w fizyce). Względnie łatwo zaatakować czyjeś poglądy na poziomie definicji; nietrudno
bowiem wytknąć oponentowi jakieś, mniej lub bardziej rażące, błędy czy niedoróbki. Co
więcej, można potencjalnie ad infinitum żądać definicji wyrażeń użytych do definicji innych wyrażeń. Mówisz, że kwadrat to prostokąt równoboczny? A co w takim razie znaczy
„prostokąt” i „równoboczny”? Jak już oponent wyjaśni, co znaczy „prostokąt” i „równoboczny”, my poprosimy o kolejne definicje. Takie działanie jest najczęściej pozbawione
poznawczego sensu. Wiadomo, że w pewnym momencie musimy przyjąć coś bez definicji,
bądź odwołać się do definicji ostensywnych (deiktycznych). Odnoszę wrażenie, że autor
21

Zob. W. M. Hensel, W poszukiwaniu qualiów. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 4 (6), rok 2003, s. 24–25.
Cechy te doskonale widać w klasycznych ujęciach qualiów: F. Jackson, Czego nie wiedziała Maria? Przeł. T. Ciecierski. „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 4 (6), rok 2003, s. 9–14. Th. Nagel, Jak to jest być nietoperzem? [w:] tenże: Pytania ostateczne. Przeł. A. Romaniuk. Warszawa 1997, s. 203–219.
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Przeciw memetyce niebezpiecznie zbliża się do opisywanej, negatywnej postawy. Tym bardziej, że widzi drzazgę w oku oponenta, a nie dostrzega belki w oku własnym. Nagminnie
używa wyrażeń, takich jak „cargo”, „depozyt semantyczny”, „informacja memiczna”, „istotowość zmiany”, „wartości indukcyjne”, „wartości spekulatywne”, których albo nie eksplikuje, albo robi to w sposób krańcowo niejasny czy – jak chce Autor – „żartobliwy”
(vide analiza „cargo” w punkcie 3). Dobrym przykładem jest termin „depozyt semantyczny”, który choć często używany w Przeciw memetyce, to nie zostaje tam w żaden sposób
wyjaśniony. Dostajemy wyłącznie odnośnik bibliograficzny do trudno dostępnej pozycji,
w której Robert Boroch opublikował swój artykuł. Tylko tyle, czy aż tyle? Dziwne jest
także rozumienie niektórych terminów. O qualiach już pisałem w punkcie 5. Z kolei na
str. 94 Boroch rozumie weryfikację odwrotnie niż tradycyjnie: weryfikacja pewnego zdania to jego zaprzeczenie, a nie potwierdzenie, z kolei brak weryfikacji to potwierdzenie.
Standardowe użycie tego terminu jest zgoła inne. W procesie testowania empirycznego
pewnego zdania możemy je potwierdzić (gdy jest tak, jak ono głosi) i wtedy mamy do
czynienia z weryfikacją, bądź mu zaprzeczyć (gdy nie jest tak, jak ono głosi) i wtedy zdanie ulega falsyfikacji. W tej sytuacji radziłbym Autorowi albo trzymanie się utartych znaczeń, albo też wyraźną deklarację, że celowo używa się pewnych wyrażeń w znaczeniu
odległym od powszechnego (i bynajmniej nie żartobliwie). Dobrze by było również wyjaśnić cel takich zabiegów.
7. Uwagi drobne

Jak większość autorów, także Robert Boroch nie unika mniej lub bardziej istotnych wpadek. Oprócz sformułowań niejasnych czy występujących bez należnej eksplikacji (patrz punkt 6) znajdziemy w artykule pleonazmy („temporalny proces” ze str. 67),
nieporozumienia w odczytaniu innych autorów (np. stanowiska Wężowicz-Ziółkowskiej
ze str. 63–64, czy przypisanie na str. 64 Dawkinsowi twierdzenia, że „geny warunkują
naturalną selekcję”, podczas gdy autorowi Samolubnego genu chodzi o to, dobór naturalny działa na poziomie genów), niejasne odniesienia, a nawet fragmenty, w których występuje błąd non sequitur. Na str. 74–76 znajdziemy niepotrzebne odwołanie do epagoge
Arystotelesa, teorii anamnezy i „umysłu przedustawnego” (czy ma to związek z Leibnizjańską ideą harmonii przedustawnej?). Autorowi nie udaje się wyjaśnić, jak te wiekowe
teorie epistemologiczne odnoszą się – logicznie lub analitycznie – do teorii memetycznej.
Nasuwa się przypuszczenie, że przywołane zostały wyłącznie w celu skonfundowania oponentów, którzy choć mogą być biegli we współczesnej nauce, to mogą nie mieć dostatecznego przygotowania z zakresu historii filozofii. Z kolei na str. 76 możemy przeczytać
następujące sformułowanie, którego nie powstydziliby się autorzy opisywani przez Sokala i Brickmonte’a: „Mem istnieje w bycie i przez samo istnienie w nim nęci nous, albo
w sposób indukcyjny, albo w sposób spekulatywny, co przypomina przecież algorytm poznania”. Trudno dociec, o co w tym zdaniu chodzi. Boroch wygłasza również stwierdzenia jawnie fałszywe lub przynajmniej mocno wątpliwe. Na str. 76 czytamy, że „memetyka
w poznaniu stosuje narzędzia empiryczne, co ma gwarantować niezawodność wnioskowania”. Co ma niezawodność wnioskowania, badana przez logikę, która jest nauką formalną, a nie empiryczną, do narzędzi empirycznych? A może Autorowi chodzi o fałszywy
pogląd głoszący, że wiedza empiryczna jest pewna?
Wszystkie zamieszczone w niniejszym tekście uwagi nie zmieniają mojej ogólnej
oceny artykułu Roberta Borocha. Uważam go za istotny głos zarówno w kontekście badań nad memetyką i jej zastosowaniami, jak i w ogólniejszej dyskusji dotyczącej charakteru współczesnej humanistyki. Wolałbym jednak, aby świeże spojrzenie i zapał autora Prze-
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ciw memetyce został spożytkowany na pokazanie ograniczeń memetyki od wewnątrz, czyli
poprzez próby stosowania aparatury pojęciowej i narzędzi badawczych memetyki do analizy poszczególnych fenomenów kulturowych. Co w wypadku teoretyka literatury, semiotyka i kulturoznawcy byłoby niezmiernie interesujące. Tego typu podejście, wsparte ogólniejszym namysłem nad podstawami memetyki, ma większe szanse na ustalenie zakresu
stosowalności memetyki niż powszechna w humanistyce walka z wiatrakami redukcjonizmu. Nie mówiąc już o możliwym postępie w badaniach nad kulturą związanym z pojawieniem się nowej perspektywy badawczej, łączącej narzędzia humanistycznego kulturoznawstwa z narzędziami nauk przyrodniczych.

O PRZYSZŁOŚCI MEMETYKI. POLEMIKA Z ROBERTEM BOROCHEM – Streszczenie
Artykuł jest polemiką z tekstem Roberta Borocha Przeciw memetyce. Ukazuje słabość poszczególnych zarzutów Borocha i dowodzi, że memetyka jako program badawczy jest warta dalszego rozwijania.
THE FUTURE OF MEMETICS. A POLEMIC AGAINST ROBERT BOROCH – Summary
The article is a polemic against Robert Boroch’s text Against memetics. The article comprises refutation of Boroch’s arguments and shows that memetics is an interesting and valuable scientific program.
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EMILIA WIECZORKOWSKA
ZWODNICZY MEM. RECENZJA KSIĄŻKI MAGDALENY KAMIŃSKIEJ
NIECNE MEMY. DWANAŚCIE WYKŁADÓW O KULTURZE INTERNETU
W 2010 roku Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu zorganizowała cykl 12. wykładów medioznawczyni Magdaleny Kamińskiej1. Spotkania opatrzono wspólnym, dość wymownym, tytułem Śmietnik Świata, ściek cywilizacji. Fenomeny kultury, a ich przedmiotem była, najogólniej rzecz ujmując, kultura Internetu. Tytuł, jaki nadano wydanemu
w 2011 roku zbiorowi tych wykładów – Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze
Internetu2 - nie mógł nie zwrócić uwagi tych, którzy memetykę umieszczają wśród swoich
zainteresowań badawczych, czy wręcz przyjmują za jeden ze sposobów opisu kultury. Zwrócił też zapewne uwagę innych czytelników, ponieważ słowo mem robi dziś ogromną karierę w cyberświecie. Specyficzne, humorystyczne obrazki z portali internetowych typu
Kwejk, powszechnie już dziś nazywane są memami, wiele osób samodzielnie generuje
nowe wersje danego memu (przykład najświeższy w polskiej cyberkulturze – wizerunek
„Chytrej baby z Radomia”3, który w ciągu jednego dnia pojawił się na Kwejku w co najmniej kilku przetworzeniach), chociaż beż żadnej świadomości teoretycznej. Wydawałoby się zatem oczywiste, iż książka o takim tytule, na dodatek pisana przez medioznawcę,
podejmie kwestie terminologiczne i definicyjne, zmierzając do usytułowania „niecnych
memów” wobec innych memów i samej memetyki, mającej już za sobą trzydziestoletnią
historię. Takie też było moje oczekiwanie, gdy przystępowałam do lektury wykładów
Kamińskiej, sprowokowana właśnie jej „aktualnym” tytułem. I tu spotkało mnie znaczne
rozczarowanie, którym muszę się podzielić zwłaszcza z czytelnikiem, dla którego ewolucjonistyczna teoria replikacji memetycznej nie jest tylko nowinką, jaką po raz pierwszy
spotkał dopiero w książce Kamińskiej. Rozczarowanie to jest wynikiem zdumiewającej
skądinąd obojętności autorki książki na ustalenia, jakie ma już za sobą memetyka. W jednym z dwunastu rozdziałów swej pracy Kamińska przybliża, co prawda, założenia teorii
Dawkinsonowskiej, jednak czyni to, mam wrażenie, bardzo pobieżnie, nie widząc w zasadzie związku pomiędzy memem Dawkinsa, a memem internetowym. Wbrew chwytliwemu tytułowi, bowiem, jak się okazuje, memetyka nie jest bynajmniej głównym przedmio1

Magdalena Kamińska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2
M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań 2011.
3
Chodzi o fotografię zrobioną w trakcie wigilii miejskiej zorganizowanej przez Urząd Miasta dla radomian – uchwycono moment, w którym
pewna kobieta chciwie zabiera ze stołu butelkę napoju, by schować ją do torby.
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tem zainteresowania Kamińskiej, ani w tej książce, ani, sądząc po dorobku autorki, nie jest nim
w ogóle. Mimo to, dość naiwny wydaje się upór, z jakim nie chce ona wiązać swoich obserwacji
z memetyką, skoro już w tym polu swoje rozważania nad kulturą Internetu umieściła.
W centrum jej uwagi znalazł się „mem internetowy”, który Kamińska na potrzebę
swoich badań cyberkultury definiuje jako specyficzny rodzaj e-znaku: „Określenie «mem
internetowy» jest potocznie używane przez internautów na oznaczenie popularnego semiotycznego kompleksu transmitowanego via ICT4, najczęściej w funkcji tak zwanego żartu internetowego”5. I jakkolwiek potwierdza rolę Richarda Dawkinsa we wprowadzeniu w obieg
kulturowy tego terminu, wydaje się, że jedynie dla porządku przywołuje jego wykładnię memetyki. W sposobie, w jakim autorka referuje mechanizmy funkcjonowania memów (w znaczeniu jednostek replikacji informacji kulturowej), pobrzmiewa powątpiewanie w powagę
tej teorii. Nie jest to stanowisko zaskakujące – memetyka przez wielu postrzegana jest jako
niepotwierdzalna hipoteza czy wygodna analogia. Magdalena Kamińska zdaje się jednak
traktować pojęcia memu internetowego i memu Dawkinsowskiego rozłącznie. Twierdzi, że
„przez niektórych «cybermemetyków–amatorów» mem internetowy traktowany jest jako
swoista metafora memu Dawkinsowskiego, (…) zaś inni, będący jednocześnie zwolennikami
hipotezy socjobiologicznej uważają mem internetowy dosłownie za sam zwizualizowany
mem”6.Wygląda na to, że dla autorki Niecnych memów… takie utożsamienie jest nadużyciem, do którego skłonni będą jedynie „wyznawcy” memetyki, a i w tym gronie nie wszyscy.
Mimo tej wyraźnie indyferentnej, czy może tylko chwilowo zawieszonej postawy wobec
ewolucjonistycznej (ale – dodajmy – nie socjobiologicznej!) teorii szerzenia się replikatorów kulturowych, Kamińska spogląda na mechanizmy powstawania i rozpowszechniania
obrazków internetowych (jak te z portalu demotywatory.pl czy kwejk.pl7) z perspektywy,
której nie można nie uznać za memetyczną, mając w pamięci zwłaszcza klasyczne dla tej
teorii publikacje. Zwraca uwagę, że ważniejsze niż to, jak (i że) dany mem powstaje, jest to,
jak funkcjonuje w cyberkulturze – jakie są jego relacje z innymi tekstami kultury, na jakich
zasadach jest powielany, słowem: jaka jest jego ewolucyjna skuteczność. Z takiej postawy
wywodzi następującą wizję Internetu: „kultura internetu jest (…) efemeryczna, elastyczna
i niestabilna, jej treści – «śmieciowe», zaś uwaga jego użytkownika – selektywna”8.
To, co zaskakuje w podejściu Magdaleny Kamińskiej do memetyki, to właśnie fakt,
że mimo, iż sama udowadnia przystawalność ewolucyjnych mechanizmów funkcjonowania memów kulturowych9 do tych, które zachodzą w Sieci, że tropi mempleksy, zdaje się
nie akceptować tej propozycji nawet jako wygodnej analogii. Choć podejmuje dyskurs
memetyczny i, co najważniejsze, nie dostrzega w tym sposobie opisywania interesujących
ją zjawisk żadnych pęknięć (a przynajmniej o takich nie pisze), konsekwentnie chce termin mem internetowy uznawać za neologizm cyberkultury. Z przekąsem zatem można
stwierdzić: mimo takiego podejścia, sama autorka przyczynia się do sukcesu memu memu
(czy też mempleksu memetyki); zostaje on powielony, niecnie zwycięża wbrew deklaracjom badaczki!
Z memetyką spokrewniony jest blisko inny używany przez autorkę termin, a mianowicie folklor internetu, a w zasadzie „tak zwany folklor internetu”, bo tak konse4

Information and communication technologies – technologie informacyjno-komunikacyjne.
M. Kamińska, dz. cyt., s. 61.
6
Tamże.
7
Ten drugi zyskuje popularność już po wydaniu Niecnych memów… - prawdopodobnie gdyby książka powstawała dziś, przykłady zaczerpnięte z Demotywatorów zastąpione byłyby tymi z Kwejka.
8
M. Kamińska, dz. cyt., s. 62.
9
Dla odróżnienia od memu internetowego, autorka stosuje termin memu kulturowego
5
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kwentnie figuruje to złożenie w publikacji. I znowu temat nie znalazł tu szerszego
rozwinięcia. Najwyraźniej autorce nie jest bliskie założenie teoretyczne ujmujące w zasadzie wszystkie omawiane przez nią zjawiska jako współczesne fenomeny folkloru i obszary zainteresowań folkloroznawców (żeby nie powiedzieć o samej memetyce jako
teorii folkloroznawczej). Jeden z dwunastu rozdziałów książki poświęcony został e-plotce. Autorka dokonuje syntetycznego opisu zjawiska plotki w ogóle (choć w moim odczuciu
akcent położony jest na jego socjologiczne aspekty), by przejść do zgłębienia specyfiki plotki w środowisku on-line. Memetyka, folkloroznawcę, czy też po prostu czytelnika „Tekstów
z ulicy” zdziwi jednak zapewne, że w rozdziale sąsiadującym z uprzednio omawianym tekstem dotyczącym memów (a pośrednio memetyki), brak jest jakiegokolwiek nawiązania do
plotki w ujęciu folklorystycznym10. I to jest moje kolejne zdziwienie.
Pomimo jednak wyliczonych powyżej zastrzeżeń, trzeba przyznać, że Niecne memy…
to pozycja ważna dla osoby podejmującej się badania współczesnej kultury popularnej,
a zatem i cyberkultury. Przedmiotem głównym dociekań Kamińskiej jest kultura popularna, nota bene utożsamiana przez nią z cyberkulturą. Nie ma wątpliwości, że postawienie znaku równości pomiędzy tymi kategoriami uzasadniają kolejne z dwunastu wykładów i metodologia opisywania poszczególnych zjawisk zastosowana przez autorkę. Każdy z analizowanych fenomenów wirtualnych, a są to takie zjawiska, jak cyberkościoły,
płeć w Internecie, e-porno, czy portale aukcyjne, Kamińska osadza w kontekście rzeczywistości tradycyjnej (choć trzeba przyznać, że odżegnuje się od używania dychotomii typu
virtual vs. real). Wnikliwe obserwacje, poparte przykładami zarówno z obszaru polskiego,
jak i ogólnoświatowego Internetu, wiodą autorkę ku rozważaniom nad specyfiką cyberkultury, chociaż prowokuje to pytanie czy omawiane zjawiska („partykularne cyberkultury”) można uznać za subsystemy cyberkultury definiowanej szeroko?
Jednak wspomniane wyżej przykłady z polskiej cyberkultury są w mojej opinii dużą
wartością tej książki. O ile bowiem nie brak już publikacji zagranicznych, opisujących
kulturę Internetu11, wciąż jeszcze niewiele mamy tekstów naukowych, tyczących zjawisk
specyficznych dla naszej Sieci rodzimej (chociaż jej „rodzimość” może budzić pewne wątpliwości). Kolejnym cennym aspektem pracy jest dobór przedmiotów analizy. Tematy są
zróżnicowane, ale w całości pokazują one, że Internet to miejsce w zasadzie na wszelkiego typu treści. Co więcej, są to treści, które, szczególnie ze względu na specyficzną formę
elektroniczną, stanowić mogą także istotny przedmiot badań kulturoznawczych. Za pozornie lekką wagą tematyczną (bo przecież dużo w książce humorystycznych demotywatorów czy wywołujących uśmiech cytatów wypowiedzi użytkowników Sieci), idzie rzetelny
opis gęsto podpierany ustaleniami innych badaczy.
Niewątpliwą wartością Niecnych memów... jest też konsekwentnie wprowadzona
przez badaczkę terminologia specjalistyczna, głównie zaczerpnięta z języka angielskiego,
ale też w takiej formie funkcjonująca wśród polskich badaczy procesów komunikacyjnych
(najczęściej używanym terminem jest CMC – computer mediated communication). Opisy
kolejnych internetowych fenomenów społecznych i przywoływanie terminologii powszechnie używanej przez internautów powoduje, że książkę można traktować jako szczególny
(choć oczywiście niekompletny, bo tylko Chuck Norris przeczytał cały Internet…) przewodnik po Dzikim Zachodzie Sieci12. Tu też nasuwa się kolejne pytanie – kto jest adresa10
Nie sposób nie przywołać tu na przykład pracy D. Czubali – zob. np. Nasze mity współczesne. Katowice 1996; Współczesne legendy miejskie.
Katowice 1993.
11
Zob. np. M. Castells, Galaktyka Internetu: Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Przeł. T. Hornowski, Poznań 2003.
12
Metafora Sieci jako Dzikiego Zachodu – przestrzeni ogarniętej chaosem, gdzie dominujący jest stosunek nadrzędności i podporządkowania, kilkukrotnie jest przez autorkę przywoływana.
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tem Niecnych memów…? Raczej nie ci, dla których Internet jest terra incognita. Nie można książki traktować jako „wprowadzenia do kultury Internetu” – zjawiska tu opisane
tyczą raczej użytkowników, którzy intensywnie korzystają z Sieci i angażują się w cyfrowe
interakcje, na które pozwala Web 2.0. To dla nich teksty wykładów wchodzących w skład
Niecnych memów... (przynajmniej w swej warstwie dokumentacyjnej) będą z pewnością
zrozumiałe13. Czy autorce chodziło jednak tylko o popularyzację tego, co i tak już popularne? Uruchomione przez nią naukowe oprzyrządowanie jasno wykazuje, że ambicje
autorki były nieco inne, że zmierzała raczej do diagnozy, ukazania pewnych mechanizmów, zajęcia stanowiska.
Czy zatem da się, tytułem podsumowania, powiedzieć, jaki jest Internet widziany
oczami Magdaleny Kamińskiej? Jaka jest ta finalna diagnoza?
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że dominuje tu tendencja do traktowania Sieci jako
swoistego pola bitwy. W większości tekstów mamy do czynienia z pewnymi sub(cyber)kulturami, które w narzędziach wirtualnej komunikacji widzą szansę, by wzmocnić swoją siłę
przebicia. Powszechna wydaje się tendencja do wskazywania na stosunek władzy jako
podstawę wzajemnych interakcji użytkowników Sieci. Mając na uwadze chociażby teoretyczne ujęcie kultury popularnej Johna Fiske (na którego zresztą Kamińska się w tekście
powołuje), usprawiedliwione wydaje się stawianie przez Kamińską znaku równości pomiędzy kulturą Internetu a kulturą popularną. Ale czy kultura popularna dzisiaj to wyłącznie kultura sieci?

ZWODNICZY MEM. RECENZJA KSIĄŻKI MAGDALENY KAMIŃSKIEJ
NIECNE MEMY. DWANAŚCIE WYKŁADÓW O KULTURZE INTERNETU – Streszczenie
Książka Magdaleny Kamińskiej Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu jest
jedną z nielicznych publikacji na polskim rynku wydawniczym, które poruszają problematykę memetyki. Autorka w dwunastu esejach na temat cyberkultury, opisuje między innymi zjawisko memu
internetowego, jednocześnie kwestionuje jednak jego bezpośredni związek z teorią Dawkinsowską.
Mimo tej kontrowersji, książka jest wartościową pozycją dla badaczy kultury intermetu – stanowi
swoisty katalog fenomenów cyberkultury opisanych w sposób świadczący o rzetelnym rozpoznaniu
tematu, także w warstwie teoretycznej.
DELUSIVE MEME. A REVIEW OF MAGDALENA KAMIŃSKA’S NIECNE MEMY.
DWANAŚCIE WYKŁADÓW O KULTURZE INTERNETU – Summary
Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu of Magdalena Kamińska is one of
the few titles on the polish editor’s market that touch the issue of memetics in any way. One of the
phenomena described in twelve essays raising the subject of cyberculture, is an internet meme.
The author does not see the link between this meme and the Dawkins’ theory though. In spite of
that controvestial fact, the book is a valuable work for those interested in the culture of the Internet – it is a specific catalogue of the cyberculture phenomena described in a way proving the authors good recognition of a subject, also in a theoretical aspect.

13

Znamienne, że spotkanie promocyjne z Magdaleną Kamińską w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w grudniu 2011 roku w Bytomiu,
w którym brałam udział, adresowane było do gimnazjalistów. Założono, że Internet jest przestrzenią młodych i faktycznie, słuchacze biegle
poruszali się w tematach dyskusji. Trzeba jednak było zrezygnować z teoretyzującej warstwy dyskusji, którą przecież książka w wielu miejscach prowokuje.
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KALINA JAGLARZ
EWOLUCJA MOTYWU „RĘKI”. PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ
NAD POWTARZALNOŚCIĄ I ZMIENNOŚCIĄ W KULTURZE
(NA PRZYKŁADZIE CZŁOWIEKA ZIEMI: CHŁOPA–POETY)
Wyobraźmy sobie owoc1: morelę, czereśnię, śliwkę. Jakikolwiek owoc z szypułką.
Dzięki szypułce owoc do chwili zerwania, czy samoistnego opadnięcia, oddzielenia się,
wiódł życie zupełnie odmienne, toczące się na innych zasadach. Był częścią całości – owocowego drzewa, od korzeni bo czubki liści, prowadził nieustanny dialog z drzewem, sam
był drzewem: morelą, czereśnią, śliwą. Oddzielając się zredefiniował swoje znaczenie.
Zdobył inne właściwości, w jakimś sensie ukonstytuował się jako osobny byt. Ujrzał drzewo poza sobą. Możliwe, że podniesiony – zaczął istnieć dla kogoś innego, zebrany do
koszyka, wturlał się w stos innych owoców, nabierając tym samym innych znaczeń, redefiniował się. Gdzie indziej zaczął istnieć, przeczuwając w sobie – dzięki drobnej pestce –
drzewo, którego był częścią.
A teraz wyobraźmy sobie, to trudne, ale spróbujmy – że owoc na drzewie to anonimowa pieśń dawnej wsi polskiej, wykwit zbiorowego tworzenia. Esencja przeżycia gromady. Owoc, który się oddzielił – to wiersz poety po-chłopskiego, literata, indywidualny akt
twórczy i przeżycie. Nie zapominajmy o pestce. Z tą wiedzą przejdźmy do rzeczy, którą w
tym szkicu stanowi kwestia powtarzalności i zmienności, ewolucja pewnego motywu
i ewolucja twórczości Człowieka Ziemi – chłopa i poety równocześnie.
Podcinanie gałęzi drzew owocowych ma swoje pisane prawa. Cięcie zazwyczaj
powinno rozpocząć się zimą, w czasie spoczynku drzew. Uśpione gałęzie poddają się
sekatorowi. Ostrze lekko wchodzi w włókna gałęzi, czasem z cichym skrzypnięciem,
jakby westchnieniem, gałąź opada na ziemię. Na niej nie urosną pąki, nie będzie owoców. Ta gałąź ewolucji została odcięta. Zginęły wszystkie bezimienne pieśni, jeszcze
w swoim przedistnieniu. Tak odbywa się ta sadownicza pańszczyzna – selekcja. Jednak wiosna przynosi odrodzenie, kwitną pąki, letnie powietrze sprzyja obolałym gałęziom, owocowaniu; jesień to czas zbiorów. Badacze, botanicy i folkloryści wchodzą w sad
z botanicznymi i literaturoznawczymi bidonami. Zapełniają się ich zbiorniki różnorodnymi owocami, każdy znajdzie coś dla siebie. Wieczorem zasiądą do obierania,
drylowania, nadziewania, rozcinania, wydłubywania. Miąższ ścieka po deseczce, rurką
1

Por. J. Brach-Czaina, Wiśnia i rozumienie, [w:] tejże, Szczeliny istnienia. Kraków 2006.
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już biegnie kreska wyciśniętego soku. W mroku piwnic rozpocznie się ostrożna fermentacja.
Mówiąc o sadowniczej naturze folkloru, będziemy mieli na myśli jego darwinistyczną
ewolucję, szczególną walkę o przetrwanie. Pieśń, bowiem, musi być sprytna, żeby zawalczyć o swoje ukonstytuowanie na ewolucyjnej drabinie. Musi przejść różne stopnie zagrożeń, w których może paść ofiarą swojej niebaczności, ale i „ (…) wielostopniowej cenzury: pierwszą była niechęć wykonawców, którzy obawiali się śpiewać pewne teksty poza
swym ścisłym środowiskiem, drugą – pomijanie ewentualnie zapisanych tekstów w trakcie przygotowania zbioru do druku, trzecią wreszcie – cenzura urzędowa”2. Natura folkloru, jak ewolucja, bywa nieprzewidywalna. Czasem omija zagrożenia, uchodzi cało z kataklizmów, mutuje. Ma charakter przestrzenny i kontekstowy. Aby choć w części się do
niej zbliżyć, możemy użyć pewnych słów-kluczy, takich jak topografia, czas, lud, tradycja,
przetrwanie, podglebie, albo całkiem innych, takich jak „ręka”, która odsłania ukryte
powiązania chłopa-rolnika z jego twórczością i samą Ziemią. Jest symbolem jego kondycji i jego poezji.
Literatura ludowa jest najbliżej podglebia słowa, obdarzonego mocą, składającego
się na kilka mikro-przestrzeni w swoim obrębie. Słowa poetów samorodnych dawnych
wsi są specyficzne nacechowane, mają swoje znaczenie w materii i metafizyce. Łączą dwie
przestrzenie, zyskując szczególną moc, krwawią przy próbie rzeźby. Tu nie ma przypadku, a jeśli jest – to źle nazwaną imaginacją, szykiem abstrakcyjnych skojarzeń, które wpisują się w grę wyobraźni. Poezja ludowa jest silnie zakotwiczona w materii. Ona, jak
żadna inna, współistnieje z powtarzalnym cyklem natury, z wielkim sadem pojęć, przez
swoje zakorzenienie w krajobrazie; to w niej realizują się wszelkie cykle życia ludzkiego,
zwierzęcego i roślinnego, jest ucieleśniona. Wiersze niejednokrotnie są częścią opisywanej przestrzeni, współtworzą ją, rozsypują się jak owoce, które z zagłębienia koszuli upuścił biegnący chłopiec. To w niej ujawnia się „prawo czterech żywiołów”3, o którym pisał
Bachelard.
Stanisław Czernik – poeta pochłopski lat międzywojnia i lat powojennych, twórca
autentyzmu – jednego z nurtów w poezji polskiej, napisał w swojej obszernej książce Chłopskie pisarstwo samorodne, że zjawiska literackie związane są jak najściślej z bazą i nadbudową ustroju, nie mogą istnieć w zawieszeniu – bez swojego drzewa. Mówiąc baza – miał
na myśli całą topografię społeczną, miejsce urodzenia, możliwości rozwoju. Nadbudowa
w jego rozumieniu – „reguluje ideowy kierunek twórczości, narzucając jej poglądy społeczeństwa i konwencje artystyczne odpowiadające potrzebom w danym okresie”4.
Ustny charakter chłopskiej poezji samorodnej był nierozerwalnie związany z ustrojem
feudalnym. Ustrój kapitalistyczny zmienił mikroświat wsi, wciągnięta w inną narrację,
stała się przestrzenią ewolucji członków środowiska, którzy często zgłębiając arkana posługiwania się piórem, pisali po pracy.
Mamy do czynienia z kilkoma istotnymi momentami w ewolucji twórczości chłopskiej: od korzeni – źródeł wszelkiego tworzenia – jaskiń z odciśniętym dłońmi, uciekającymi stadami, które po sklepieniu gonią głodni myśliwi, przez przetaczającą się między bruzdami twórczość ustną ludów osiadłych, wiejskich, czasów feudalnych, wspierających się dłońmi o zaoraną ziemię i dłońmi łapiącymi stylisko kosy, korpus pługa, przez społeczności wsi
kapitalistycznej, wsi kształconej i kształcącej się, w której papier i pióro unaoczniły atra2

A. Skrukwa, Problematyka społeczna w zbiorach pieśni Oskara Kolberga. „Lud”, t. LVII, Poznań 1973, s. 53.
G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 116.
4
S. Czernik, Chłopskie pisarstwo samorodne. Warszawa 1954, s . 5.
3
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mentową dłoń, po pisarstwo członków społeczności wiejskiej, którzy z niej się wywodzą, ale
opuścili ją w celach edukacyjnych, zarobkowych czy dla awansu społecznego.
Ręka człowieka z jaskini Gargas była nieodłącznym elementem pierwotnej świadomości. Michał Ałpatow, wybitny rosyjski historyk sztuki, u progu swego czterotomowego dzieła Historia sztuki napisał:
Ręka, w jego (człowieka pierwotnego - KJ) wyobrażeniu, posiadała szczególne znaczenie: ręką sięgał po pożywienie, jego pięciopalczasta ręka dawała mu przewagę w walce z dzikim zwierzęciem, za pomocą rąk mógł przekazać swe myśli innym ludziom. W najstarszych rysunkach ręka zajmuje poczesne miejsce. Nie są to nawet wizerunki,
lecz raczej odciski rozmyślnego ruchu na podatnej, miękkiej glinie. Niekiedy kontury ręki pociągnięte są ciemną farbą.5

Ręka stała się częścią pierwszego pisma obrazkowego, które było zapowiedzią słowa,
słowem w innej postaci, które było częścią żywiołu – wiecznego głazu. W przeciwieństwie
do przedmiotu, prehistoryczne dzieło sztuki jest żywym „organizmem”. Zwykle odciśnięcie dłoni na nawierzchni skalnej może stać się znamieniem wieku, jest to ręka włożona w
„kieszeń historii”, najprostszy i zarazem najbardziej skomplikowany, wielowymiarowy
symbol, który przetrwał do dziś i mówi do nas z mroku dziejów człowieka.
Natrafiliśmy na pierwszą ścieżkę, na której obserwujemy jak ręka – narzędzie, odciśnięta na skale, staje się zadatkiem na dzieło sztuki, staje się częścią jakiejś wiekowej
opowieści, chłopskiego eposu, podglebiem struktury, do której będziemy sięgać wielokrotnie, jak po odżywczy humus twórczości ludowej wsi polskiej.
Wspominamy o człowieku czasów ręki z Gargas, gdyż chcemy zacząć od samych
początków, od elementów pierwszych, które są podstawą kolejnych cyklów ewolucji. Są
elementami pewnego ewolucyjnego ciągu, w którym zarazem sąsiedztwo innego elementu, przekazującego jakąś właściwość nowo powstającemu, jest równie istotne jak świadomość swojej przeszłości, jaką posiadamy. Element pierwszy może nie mieć nic wspólnego
z którymś z kolei elementem, jednak należy do tego samego ciągu, należy do jednego
drzewa, mimo odłączenia i zatracenia swojej szypułki. Uznając człowieka pierwotnego za
element pierwszy – poetę za ostatni, widzimy jak na przestrzeni wyodrębnionych stadiów,
zmieniała się rzeczywistość. Poeta świadomy swojej pozycji, powoli odkrywa wszystkie
warstwy, przekłada elementy i prześwietla, jak stare slajdy z długiej wędrówki. Przypomina to siedzące jedna w drugiej babuszki, matrioszki – drewniane lalki. Jedna zakrywa
drugą, powiela kształty, powtarza ułożenie rąk, w końcu kolejna jest zupełnie inna, jak
egzotyczny ptak, pochyla się w siebie, by dojrzeć tę najmniejszą babuszkę, podobną bakterii. Ich spojrzenia spotykają się, dochodzi do konfrontacji myślenia naturalnego z historycznym. Trwał proces ewolucji, nawarstwiania, tworzenia wierszowej okładziny – historii czasów, do momentu tej ostatniej matrioszki, która dokonała samootwarcia i odczytała całą swoją przeszłość, zrozumiała jej wagę, nazwała sytuację i jej elementy.
Tak zwana wewnętrzna biografia nowego poety składa się nie tylko z dziejów poezji przeżytych w gwałtownym
skrócie, lecz – przede wszystkim – z doświadczonej zaciekłości losu, jego przemian, wybiegów, mitologicznych
sublimacji i jaskiniowych nawrotów.6

Na przeciwległych biegunach stanął człowiek pierwotny i poeta. Obydwaj są Ludźmi Ziemi. Przyszłością człowieka pierwotnego jest chłopstwo, chłopstwo jest przeszłością poety.

5
6

M. Ałpatow, Historia Sztuki. T. 1 Starożytność. Warszawa 1968, s. 35.
A. Międzyrzecki, Poezja dzisiaj. Warszawa 1964, s. 159.
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Poeta wobec twórców pieśni czasów pańszczyźnianych jest jednostką wobec podmiotu zbiorowego. Prowadzi dialog z utworami, które zostały zaakceptowane przez pańszczyźnianą wieś, uszły przed pańskim batem. To moment, w którym dokopał się do tych
złogów historii, w której nawarstwiało się świadectwo istnienia tych ludzi, ich uciemiężenia i buntu. Nie łatwo odszukać wiersze mówiące o niedoli i nędzy tamtych czasów.
W większości nie docierały one do uszu ludzi, którzy mogliby je spisać. Za taką pieśń
można było stracić życie. Jak zauważał Czernik:
Utwory ludowe były zachowywane tradycyjnie, sposobem pamięciowym (…) poza tym działało prawo życia, jedne utwory usuwając w cień, by inne wyprowadzić na światło. Niektóre ginęły, zakazane, gwałtownie potępione
przez nadbudowę ustroju (…).7

Nierzadko były cenzurowane przez zbieraczy-folklorystów pokroju Glogera, nawet Kolberg8
nie omieszkał niektórych utaić ze względów na swoje kontakty prywatne z warstwami pańskimi.
Ręce chłopskie w kontekście, w którym ich poszukujemy, były zdolne do pługa i do
zemsty, ręce stwardniałe od pracy, zmęczone, z czarnym półksiężycem ziemi u opuszków
palców. Są świadectwem samego dna pańszczyzny, w którym zatracała się zdolność pięknego śpiewania, zanikała muzyka, pieśń się degenerowała, pustoszała, obdarta z symboli,
wypełniała się trwożliwą ciszą. Feudalizm to swojego rodzaju czas walki z pieśnią, niszczenie obrzędowości, symboliczności, skrajny naturalizm i próba zniewolenia naturalnej
wyobraźni ludu. To myślistwo dokonane na pieśniach czasów pańszczyzny, nie skończyło
się wybiciem pieśni do ostatka, nie wszystkie pieśni w tym nurcie zginęły:
Rozbite cząstki starych utworów przenosiły się do nowych, jakieś fragmenty zapomnianych całostek przyczepiały
się nieraz bezsensownie do trwalszych pieśni. W środowiskach żyjących na uboczu, w puszczach, górach, dłużej
zachowywały się pozostałości dawniejsze.9

Można powiedzieć, topografia osłabiła czas i wysiłki „myśliwych”. Dzięki takim zaporom, archeologia literaturoznawcza ma sens, wciąż możemy odnajdywać słowne żalniki.
Rozkopywać ich struktury i poznawać zakopane narzędzia, garnki, ciała tekstu. Są to
szczątki, które Adam Czarnocki nazwałby księgą zostawioną nam przez przodków. Wystarczy się nad nią pochylić, by odszukać to, co czekało na nas od zarania. Ile jeszcze
owoców opadło w ziemię i zgniło wśród trawy, ile takich owoców czeka na rozdarcie
humusu i próbę odczytania znaczeń mimo zgnilizny?
Niektórym pieśniom udało się przeżyć, przetrwać i stać się świadectwem. W Śpiwce włościan krakowskich czytamy:
7

S. Czernik, Chłopskie pisarstwo samorodne. Warszawa 1974, s. 20.
Istnieją jednak badania potwierdzające, iż Kolberg miał zamiar wydać tematyczny tom poświęcony takim pieśniom. O innych przyczynach
braku „pieśni buntu i rozpaczy” pisze Agata Skrukwa w LVII tomie „Ludu”: „ Przyczyn, dla których brak prawie zupełnie w materiałach
Kolberga pieśni buntowniczych, szukać należy w warunkach towarzyszących jego badaniom terenowym. Zarządzenia i represje władz zaborczych spowodowały, że nieznany człowiek pojawiający się we wsi traktowany był podejrzliwie, jeżeli nie nieprzyjaźnie. Dlatego Kolberg
badanie swe organizował w kontakcie z miejscowymi i życzliwymi etnografii osobami, które znajdował najczęściej wśród mieszkańców dworów ziemiańskich. W miarę upływu lat, gdy narastały trudności finansowe i pogarszało się jego zdrowie, oparcie jakie znajdował w zaprzyjaźnionych dworach i dworkach było konieczne dla kontynuowania badań terenowych. Dla swych informatorów był Kolberg zawsze przedstawicielem obcego im środowiska i świadomość tego ograniczała ich zaufanie i szczerość. Dotyczy to nie tylko wypowiedzi na temat czarów,
magicznych zaklęć itp., ale i „pieśni buntu i rozpaczy”. Skrukwa przytacza również wypowiedź Woykowskiego ( z 1842 r., „Tygodnik Literacki”, nr 14, s. 112): „Prosił on chłopców w okolicy Mnichowa w Krakowskiem o zaśpiewnie kilku pieśni, na co otrzymał odpowiedź: „ Nam nie
wolno śpiewać, Wielmożny Panie! […] Pan Komisarz zakazał […] Bo wielu z nas śpiewało piosenki takie, co tu nie wolno śpiewać! Od tego
czasu każdy chłopak ze wsi dostaje 20 batów, gdy śpiewa. Niedawno znów dostało z naszej wsi aż trzech ( podkrl. – KJ )”
9
S. Czernik, dz. cyt., s. 21.
8
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Nujno chłopcy, podźga i wa,
Nasej się krzywdy pomściwa.
Jesce i nam Bóg poscęści,
Nie załujwa nia nich pięści,
Mawa ręce po pięć palców.
Rzućwa się na tych zuchwalców.10

A w innej znowu:
Zachodźże słoneczko
skoro masz zachodzić
bo nas nogi bolą
po tym polu chodzić.
Nogi bolą chodzić
ręce bolą robić
zachodźże, słoneczko
skoro masz zachodzić.11

Skóra drze się od robienia na pańskim, wiersze są pamiętnikiem topografii linii
papilarnych tamtych czasów. Są krótkimi relacjami, sprawozdaniem z pańszczyzny.
Powiadają ludzie, że na służbie dobrze,
na służbie się trza narobić, jaż się skóra podrze
Podrze się na nogach, podrze się na rękach,
przypatrzcie się ludzie, w jakich ja to mękach.12

Jak zauważa przywoływany tu już badacz tych czasów społecznej selekcji twórczości ludowej, Czernik: „ Dzięki realizmowi, opartemu często na autentyczności przeżyć, pieśń ludowa nabiera nieraz charakteru dokumentu, świadczącego o sprawach, które nie przeniknęły w sposób wyraźny do dziejów obyczajowości. Takim np. dokumentem jest śpiewka o karze ucięcia ręki za kradzież leśną(…)”
Oj siekierę mi wzięto,
da, rękę mi ucięto,
oj nie było to jeździć
da, do boru we święto.13

albo inna, o chłoście:
Oj biją mnie biją
zabić mnie nie mogą
a bo mnie dziewczyna
zastawiła nogą
zastawiła nogą
zastawiła ręką
oj biją mnie biją
pod tą Bożą Męką14
10

Wzięli diabli pana. Antologia 1543–1953. Red. S. Czernik, J. Przyboś. Warszawa 1955, s. 112.
J. Przyboś, Jabłoneczka. Warszawa 1957, s. 47.
12
Tamże, s. 52.
13
Tamże, s. 27.
14
Wzięli diabli pana…, dz. cyt., s. 87.
11
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Wieczorem wchodzili chłopi do sadu, po cichu, pewni swojego bezszelestu. Gałęzie
wolno poruszały się pod ciężarem owoców. Wyciągnięte po nie ręce były widoczne na tle
szarego nieba. Błądzili między jabłonkami obrywając owoce, łamiąc gałązki. Zrywanie owoców w sadzie przez chłopów, czy uszkodzenie drzew było przyczyną kar nałożonych przez
pana, tym samym również szczególnym punktem zapalnym „pieśni buntu i rozpaczy”15.
Jednym z pierwszych zapisanych, już chłopską ręką, śladów przemiany, są wiersze
Jana Raka, poety chłopskiego XIX wieku, które umieścił w tomie Utwory chłopa pańszczyźnianego wydanym dziesiątki lat po jego śmierci. W wierszu Do uczonych czytamy:
Wiele znaczy nauka. Wróćmy do korzeni:
Wszyscy byli bartkami, nim byli uczeni.16

Z biegiem lat możemy zaobserwować rosnącą samoświadomość w poszczególnych przedstawicielach społeczności chłopskiej. Ci, którzy zdobyli odrobinę wykształcenia, czy po
prostu nauczyli się pisać, określają siebie. Nie tworzą już tylko na potrzeby ludu, ich pisane teksty zwrócone są twarzą do ludzi spoza wsi. Ułożone inaczej, prezentujące chłopa
jako jednostkę z własnym, oryginalnym światopoglądem. Zostaje określony mianem poety ludowego, samorodnego artysty, który ma świadomość swojej twórczości:
Dawnych Bartków szukaj w świecie,
Gdzie ich dzisiaj odnajdziecie?
Co pisarzy, co poetów,
Samouków, wierszokletów!
Zawsze tworzą wiersze świeże
Ja też do nich sam należę.
Już do grobu prawie lecę,
Piszę wiersze, dumki klecę.
Może później kto się zjawi Da do druku, błąd poprawi.17

Chłopi z piórami w rękach stanowili po trosze przyrodniczą zagadkę, którą po Linneuszowsku można by zaklasyfikować jako człowieka–ptaka, formy przejściowe od natury do cywilizacji. Takim „dziwolągiem” był Jan Rak, trzymający się starych kanonów artystycznych pieśni ludowej rolnik–poeta, o którym jego odkrywca, Tadeusz Seweryn pisał:
„Rzadkie to zjawisko – pióro w ręce chłopa pańszczyźnianego. Pióro w ogóle, zwyczajne,
wiejskie, gęsie pióro, drobnym zabiegiem przemienione w rodzaj czarodziejskiego instrumentu, otwierającego «nowe światy»”18.
Zbiorowy twórca czasów pańszczyzny będzie mówił o swoich rękach, patrząc na
nie, będzie to ból całkiem realny, odczuwalny, nędza i bezsilność. Poeta pochłopski, będzie opisywał swojego przodka, który stojąc w szczerym polu, śpiewa o rękach, o mozole
pracy. Łączy ich stałość tematyki pługu, ręki, orki, bólu, która gdzieś odłogiem zasadzała
się w kolejnych pokoleniach, tworząc kolejne warstwy „litosfery” ludowej poezji. Autentyści, i inni pisarze nurtu wiejskiego, nadali chłopskiej ręce miarę symbolu, znaku etosu
chłopskiego. I to – można powiedzieć – najprzedniejszego, który, zdaje się być szypułką łączącą owoc z gałęzią.
15

A. Skrukwa, dz. cyt., s. 64.
J. Rak, Utwory chłopa pańszczyźnianego. Warszawa 1953, s. 60.
17
Tamże, s. 59.
18
S. Czernik, Wstęp. [w:] J. Rak, dz. cyt., s 1.
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Poetów, którzy opuszczali wieś, najczęściej w samej wsi interesowała – podobnie
jak ich badacza, Rocha Sulimę – „nie zalążkowa samowiedza chłopska, ale ludowa podświadomość (jest ona prawdziwą zagadką!), nie akcje polityczne czy wzory edukacyjne,
ale frustracje, lęki i sny”19. Czernik napisał:
Antenaci. Praszczury: Pracowity, Chudy
Tamten Czerń się nazywa. A inny Hołota.
Ich lat tysiąc – głód, wojna, mór i kurne budy.
W tysiącleciu niewoli ich krew błyszczy złota.
A na końcu tej czerni wiekowej : Poeta.
Wnuk prawnuk. To coś więcej niż złote herbarze.
A jeśli się ich pytać dzisiaj: jak się zwieta?
Wymówią moje imię. W mej twarzy ich twarze.20
Antenaci!21 Przodkowie Cóżem odziedziczył?22

Wolny, pierwotny Człowiek Ziemi nie spodziewał się, że ręka, którą odciśnie na ścianie jaskini, stanie się pierwowzorem ręki jego dalekiego wnuka, opuchniętej, okaleczonej
wieczną pracą, znienawidzonej, przetransponowanej na karty ze spisanym wierszem, pieśnią. Wraz z pojawieniem się cywilizacji rolniczej i miejskiej, z pojawieniem się panów, ręka
Człowieka Ziemi stała się jego przekleństwem. Jego ja „narodziło się z ciemnego trudu”23;
z wiekowej czerni, z anonimowego podmiotu zbiorowego, wyłoniło się szczególne „ja” wolny rolnik, uprawiacz ziemi i słowa. Zdawałoby się, że podobny jest bardziej swojemu
praojcu z jaskini Gargas i pierwszemu wolnemu siewcy czasów opola. Jednak bagaż społecznych doświadczeń nie pozwala mu na pełną wolność. Ewolucja się dokonała, pozostawiając całe pokłady pamięci. Zamiast herbu Człowiek Ziemi ma piosnkę ludową, zebraną
przez etnografów i folklorystów. Jego historia to relacja pieśniowa przodków. Po nich własnym, ale zanurzonym w chłopskość głosem, zaczął mówić poeta–rolnik. Jak wygląda jego
teraźniejszość? Wydaje się, że najlepiej diagnozuje ją Eric Fottorino, gdy stwierdza:
Dzisiejsze rolnictwo to jedna wielka rozpacz. Tam wieśniacy bez ziemi, tu ziemia bez wieśniaków. Człowieka
ziemi, gdziekolwiek by się urodził, czeka los skazańca. Jego kres przypomina teatr cieni, gdzie ziemia nie kojarzy
się już z pracą ani z rolnictwem, lecz z przymusowym odpoczywaniem. Ręce opadające jak przejrzałe kłosy. Nadmiar bezczynnych rąk. Których gesty poszły w niepamięć. Postęp zmiótł już odwieczny porządek pól, wiodąc na
manowce. Oto skutek niełaski ze strony niebios i człowieka – nade wszystko człowieka24.

EWOLUCJA MOTYWU „RĘKI”. PRZYCZYNEK DO ROZWAŻAŃ NAD
POWTARZALNOŚCIĄ I ZMIENNOŚCIĄ W KULTURZE
(NA PRZYKŁADZIE CZŁOWIEKA ZIEMI: CHŁOPA–POETY) – Streszczenie
Autorka szkicu stara się zaobserwować i opisać specyficzne zjawiska w twórczości ludowych
poetów oraz tych wywodzących się ze wsi, potwierdzające powtarzalność i ewolucję motywu chłop19

R. Sulima, Słowo i etos. Kraków 1992, s. 21.
Por. S. Czernik, Ręka. Warszawa 1974, s. 19–20: „ Myślę, że krzyczeli przeze mnie wszyscy moi przodkowie, których życie było cierpieniem, i sprzeciwiali się przeze mnie złym losom(…)”.
21
„Najbardziej intelektualny z poetów, nawet Valery – cóż dopiero Baudelaire – ma dzikiego antenata.”: A. Międzyrzecki, O świadomości
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skiej ręki - między innymi w tekstach literackich oraz anonimowych pieśniach ludu wiejskiego.
Próbuje zbudować pomost pomiędzy odciskiem ręki z Jaskini Gargas, ręką chłopa pańszczyźnianego, ręką poety ludowego, która ujęła pióro i świadomego poety zakorzenionego w kulturze, krajobrazie i pamięci wsi. Ta szczególna ścieżka, w której czasy pańszczyzny i uciemiężenia klasy chłopskiej są bardzo istotne, jest analogią do ewolucji folkloru, w której pieśń toczy swoją walkę o byt i
ocalenie oraz do chłopskiej powinności i mitologizowania kondycji chłopa przez kolejne pokolenia
poetów. Jest również poszukiwaniem możliwości obserwacji lektury anonimowej twórczości wsi
pańszczyźnianej przez poetów wywodzących się ze wsi – takich jak Tadeusz Nowak czy Stanisław
Czernik.
AN EVOLUTION OF A MOTIF OF A HAND. AN INTRODUCTION TO THE PROBLEM
OF REPEATABILITY AND A CULTURE CHANGE (BASED ON THE MAN OF EARTH:
THE PEASANT – THE FOLK POET) – Summary
The aim of the essay is to describe the phenomenon of the peasant hand motif in the art of
folk poets as well as those who originate from the country. The literary texts and anonymous songs
of the rural communities show the repeatability and the evolution of this motif. The author tries to
build a bridge between the Gargas cave handprints, the hand of a serf, the hand of a folk poet by
which he took his pen, finally of a conscious poet connected to the country culture, landscape and
memory by his origin. A specific path of thinking chosen by an author, in which the times of
serfdom and the peasant oppression take an important role, can be considered as an analogy for
the folk song evolution understood as a struggle for existence and survival of a content. It might be
also used as a metaphor showing how sequential generations of poets mythologize the condition of
the peasants. Finally, it is an opportunity to observe how such poets as Tadeusz Nowak or Stansiław Czernik – both originate from country – read the anonymous pieces of art of serfdom communities members.

Noty o Autorach:

Wojciech Borkowski – adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, jest z wykształcenia biologiem, doktoryzował się w Instytucie Botaniki
Uniwersytetu Warszawskiego, jednak od kilkunastu lat jego działalność naukowa skupia
się wokół modelowania komputerowego dynamiki procesów społecznych i ewolucyjnych
za pomocą minimalistycznych oraz realistycznych modeli agentowych. Zajmuje się zarówno teorią ewolucji biologicznej jak i jej analogami – ewolucją memetyczną i makroewolucją kulturową. Interesuje się też informatycznymi systemami adaptacyjnymi – algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi, a także ich współdziałaniem.
Magdalena Jagielska – doktorantka Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskirgo oraz Szkoły Nauk Społecznych PAN. Ukończyła nauki społeczne
oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje interdyscyplinarne podejście wykorzystuje w badaniach poświęconych kreatywności i zmianie społecznej.
Kalina Jaglarz – studentka III roku filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim.
Przewodnicząca Koła Naukowego Folkloroznawców UŚ. W pracy licencjackiej zajmuje
się poezją Tadeusza Nowaka, szeroko pojętą wyobraźnią i nadrealizmem chłopskim oraz
sposobem obrazowania w wierszach twórców ludowych. Interesuje się poezją ludową,
nurtem wiejskim w literaturach słowiańskich oraz ekokrytyką. Współpracuje z kwartalnikiem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO.
Prywatnie – koncertuje po śląskich kawiarniach wykonując poezję śpiewaną (wiersze Jesienina, Nowaka, Okudżawy i Osieckiej) oraz prowadzi lekcje jazdy konnej dla początkujących w będzińskiej stadninie koni.
Klara Łucznik – ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku psychologia, studiując także fizykę. Obecnie jest doktorantką psychologii (UW), prowadząc badania w nurcie sieci
społecznych i kapitału społecznego. Jest również zainteresowana tematyką twórczości i kulturowego przekazu, szczególnie w tańcu; kończy studia magisterskie Choreografii
i Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina.
Stanisław Masłowski – absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowany wykorzystaniem memetyki do obserwacji i badań współczesnej kultury. Jest zwolennikiem praktycznego zastosowania neurowiedzy w gospodarce
i życiu społecznym.
Magdalena Mrowiec – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim; doktorantka (Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kul-
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turze UŚ). Zainteresowana krążeniem znaczeń między różnymi sferami kultury (m.in.
literatura, film, teatr, folklor, sztuki wizualne, środowisko internetu) i przydatnością memetyki w ich badaniu.
Andrzej Stępnik – doktor filozofii, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor ponad 40 publikacji naukowych, w tym książki Pragmatyzm Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne. Zajmuje się epistemologią, filozofią umysłu,
filozofią religii, metafilozofią i aksjologią, interesują go zagadnienia z pogranicza filozofii i nauk szczegółowych.
Antonina Szybowska – doktor, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Główne zainteresowania naukowe to
antropologia religii, biologiczne teorie kultury, oraz szeroko pojęta kultura muzyczna
Europy. Autorka szeregu artykułów dotyczących semiotyki zachowań pozawerbalnych
w różnych formach kultu religijnego.
Adam Walkiewicz – absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: kulturoznawstwo (specjalizacja antropologiczna) oraz politologia (specjalizacja dziennikarska).
Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki ewolucji oraz jej wpływów na
kulturę człowieka. Prywatnie zafascynowany światem designu i komunikacji wizualnej.
Emilia Wieczorkowska – magister kulturoznawstwa zrealizowanego w ramach
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (drugi kierunek wiodący: socjologia). Doktorantka w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania: cyberkultura, religia w kulturze popularnej.
Barbara Wolek-Kocur – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca (filmoznawca, medioznawca) i socjolog. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach. Na co dzień współpracuje z instytucjami kulturalnymi i placówkami
oświatowymi na rzecz edukacji medialnej młodzieży i seniorów. Zawodowo związana
z PR. Interesuje się nowymi mediami w perspektywie kulturoznawczej i socjologicznej.

From Editor
Although – according to the authors of the following inquiries, memetics, „despite
over thirty years of existence have not achieved much more than being compared, in
a humanist ‘collective consciousness’, to parapsychology” – memes themselves (above all
those spreading on the web) are doing just fine. Surprisingly enough, in times when the
scientific reflection upon the evolution of cultural inheritance units seems to slow down
and retreat from its previously ambitious plans, and is willing to reform the totality of
humanities and social sciences, „getting them closer to natural sciences, mainly to the
evolutionary biology”, the meme seems to triumph over such a refelection. It lives its own
life, it replicates by millions of copies and it constitutes itself, remaining consequently
oblivious to any scientific dilemmas. At present, we do not know whether it is a long-term
effect caused by the promulgation of memetics beyond academic circles, a result of an
efficient adaptation of the replicators to the cyber culture, or else a moment of a significant cultural change, which the researchers within memetics are attempting to draw as
a systems theory. However, the ‘meme’ term has become commonplace to such extent
that it is being used by the International Helsinki Federation for Human Rights as wellestablished and known to most internet users. Moreover, as we can indirectly conclude
from the opinion of the Federation, it is equally clear to lawyers in charge of the citizens
of the so called ‘Internet galaxy’.
Since 2005, a team of researchers who participate in the „Street Texts” project has
been monitoring the more or less secret life of the memes, assuming the actual existence
of the cultural inheritance units. Interestingly, their works are being performed in the
atmosphere of distrust among most humanists who are exceptionally solidary in their
scepticism towards memetics.
The following, 14th Volume of the Review refers almost exclusively to the fundamental phenomena of communication present in a Web 2.0 world. It represents a mixture of analytical and methodological approaches as well as attempts to grasp the thoughts
on the Web 2.0 in a sort of synthesis. For the solid and well-known tools, indispensable in
the process of any research in memetics, serve to conclude that the replication of (at least
a part of) cultural artifacts follows the patterns that were once drawn by Richard Dawkins and other researchers in memetics, only within memetics (or the revisited folklore
studies) can future researchers fulfill the task.
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
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