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11Jednostki pamięci kulturowej. 

Streszczenie

Z punktu widzenia nauk o kulturze, zaproponowane przez Dawkinsa pojęcie memu jako jednostki przekazu 

kulturowego, utożsamianego z naśladownictwem, jest nieprecyzyjnym i nieadekwatnym do aktualnej wie-

dzy o kulturze, przekazie kulturowym i pamięci kulturowej. W artykule dokonuje się reinterpretacji definicji 

memu, zmierzając do doprecyzowania jej z pożytkiem dla teorii kultury. Dokonując krytyki antropologicz-

nych koncepcji przekazu kulturowego i odnosząc się do teorii pamięci Jana Assmanna, autorka dokonuje 

rozróżnień na „mem” pojmowany jako najmniejsza cząstka informacji kulturowej, podlegająca „przepisy-

waniu” w głębokich strukturach systemów kulturowych (kodach kultury), na „mem” jako fragment pamięci 

komunikatywnej, jednostkę powielanych zachowań komunikacyjnych (także medialnych) i „mem” jako 

materialny węzeł kulturowej pamięci rzeczy.

Słowa-klucze

pamięć kulturowa, mem, przekaz kulturowy, informacja kulturowa

Units of Cultural Memory. 
Redefinition and interpretation of the memetic hypothesis  in the 
perspective of Cultural Studies

Summary

From the perspective of Cultural Studies, the concept of meme proposed by Richard Dawkins and defined 

as a unit of cultural transfer, which equates imitation,  is imprecise and inadeqaute considering our contem-

porary knowledge of culture, cultural transfer and cultural memory. The reinterpretation of the definition 

of meme presented in the article aims to specify it for the benefit of the theory of culture. The author ana-

lizes the anthropological concepts of cultural transfer, incorporating in it Jan Assmann’s theory of memory, 

and deferentiating between a meme understood as the smallest unit of cultural information, which un-

dergoes rewriting in the deep structures of the cultural systems (cultural codes); a meme as a fragment of 

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

d.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Jednostki pamięci kulturowej.
Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji 
hipotezy memetycznej
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communicative memory, a unit of multiplying types of communicative behaviour (also in media); and finally 

a meme as a material junction of cultural memory of things.

Keywords 

cultural memory, meme, cultural transfer, cultural information

Wprowadzenie
Kluczowe dla memetyki pojecie memu, od którego zaczęła ona całą swą historię jako nowa, tran-
sdyscyplinarna, a ściślej biologiczno-humanistyczna teoria kultury, mimo upływu już prawie 40. 
lat swego istnienia w obiegu naukowym, wciąż budzi kontrowersje. Zwolennicy koncepcji „dru-
giego replikatora”, na którym teoria ta się buduje, nadal nie mogą dojść do zgody, czym w istocie 
jest mem, jak go doprecyzować, gdzie się zaczyna, gdzie kończy, a oponenci, wykazując między 
innymi właśnie tę definicyjną nieostrość podstawowej kategorii, zacierają ręce. Sam Richard 
Dawkins – darwinista i twórca hipotezy „jednostek przekazu kulturowego”, czyli memów wła-
śnie – od czasu ukazania się Samolubnego genu (wydanie pierwsze 1976 r.), gdzie zaproponował 
ewolucjonistyczne, replikatorowe spojrzenie na dziedziczenie kulturowe, także niejednokrotnie 
powracał do tych kwestii1. Namysł nad nimi widoczny jest m. in. w Wirusy umysłu [online] (1991), 
we Wprowadzeniu do książki Susan Blackmore The Meme Machine (1999), w Unweaving the 
Rainbow. Science, Delusion and the Appetite for Wonder (1998)2, w A Devil’s Chaplain. Reflections 
on Hope, Lies, Science and Love, (2003)3, a także w The God Delusion (2006)4. Z kolei wiele prac 
innych badaczy – genetyków populacyjnych, etologów, antropologów, socjologów, historyków 
idei, filozofów, psychologów5 odnoszących się do koncepcji memetycznej jasno dowodzi, że 
mimo nieprecyzyjności wstępnie nakreślonego konceptu, okazał się on wart uwagi, zwłaszcza 

1 Chociaż Dawkins sam wymyślił termin „meme”, nigdy nie twierdził, że idea jest całkowicie nowa – w prze-
szłości istniały już podobne wyrażenia na zbliżone idee. John Laurent w ”The Journal of Memetics” zasugerował, 
że słowo „mem” może mieć źródło w twórczości mało znanego niemieckiego biologa Richarda Semona, który 
w 1904 opublikował książkę Die Mneme (angielskie tłumaczenie ukazało się w 1924 pod tytułem The Mneme). 
Omawia w niej kulturowy przekaz doświadczeń, co jest bardzo podobne do tego, o czym pisał Dawkins. Laurent 
odkrył również, że podobne pojęcie memu użyte zostało przez Maurice’a Maeterlincka w książce The Life of the 
White Ant z 1926 r. Na inne drogi zależności koncepcji memetycznej od wcześniejszych rozstrzygnięć wskazuje też 
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

2 R. Dawkins, Rozplatanie tęczy: nauka, złudzenia i  apetyt na cuda, przeł. M. Betley, Prószyński i  S-ka, 
Warszawa 2007.

3 R. Dawkins, Kapłan Diabła. Opowieści o nadziei, kłamstwie, nauce i miłości, przeł. M. Lipa, HELION, 
Gliwice 2014.

4 R. Dawkins, Bóg urojony, przeł. P. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007.
5 Zob. m. in.: S. Blackomore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002; R. Brodie, Wirus umy-

słu, przeł. T. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997; G. Grant, Leksykon memetyczny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt meme-
tyczny”, 2005, nr 9; P. Marsden, Memetics and Social Contagion: Two Sides of the Same Coin? “Journal of Memetics 
– Evolutionary Models of Information Transmission” http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/marsden_p.htm.; 
R.Wright, Ewolucja boga, przeł. Z. Łomnicka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010; E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność 
wiedzy, przeł. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002; G.B. Dyson, Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji, 
przeł. R. Piotrowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006. E. Davis, TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w wieku infor-
macji, przeł. J. Kierul, Rebis, Poznań 2002.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
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jako alternatywa dla nauk humanistycznych i społecznych, coraz sprawniej operacjonalizujących 
przyrost naukowej wiedzy przyrodoznawczej.

Zważywszy na fakt, iż z teorią memetyczną obcuje już całe pokolenie, a młode nawet najwy-
raźniej się z nią zaprzyjaźnia (vide szeroka rzesza internautów, na co dzień używających ter-
minu „mem” w milionach odsłon na specjalnie do tego celu powołanych stronach w rodzaju 
memowisko.com, memegenerator.net, kwejk.pl, demotywatory.pl), ponowne rozważenie po-
żytku płynącego z założeń dawkinsowskiej koncepcji dziedziczności kulturowej i przemyślenie 
wynikających z niej możliwości metodologicznych wydaje się nie tylko zasadne, ale nawet na-
glące. Zasadne, bo jak powiedziano, mimo licznych prób doprecyzowania6, niejasności wciąż 
wiele. Naglące, ponieważ za chwilę koncepcja memetyczna, pochłonięta przez cyber-lewiatana, 
jakim bez wątpienia jest Internet i sekundujące mu medioznawstwo (póki co ignorujące „sta-
rego” Darwina i młodszego autora koncepcji memetycznej – Dawkinsa), zupełnie straci swój 
pierwotny, wyjściowy związek z biologią, a więc naukowe zaplecze o jej istocie stanowiące.7 
Oczywiście, nie chodzi w tym miejscu o negację stosowalności terminu w naukach o mediach. 
Idzie raczej o uściślenia, dzięki którym, być może, uda się zbudowanie pomostu pomiędzy syn-
chroniczną, monokauzalną perspektywą tych nauk a kulturoznawstwem antropologicznym, 
zachowującym rozumienie kultury jako niedziedzicznej pamięci społecznej, z akcentem na 
trwałość, powtarzalność, ale i różnorodność ludzkich rozwiązań systemowych. To zresztą takie 
właśnie postrzeganie kultury skłoniło Charlesa J. Lumsdena i Edwarda O. Wilsona do mówienia 
o „kulturgenach” jako hipotetycznych jednostkach ewolucji kulturowej8, a Luigiego L. Cavalli-
Sforzę i Markusa W. Feldmana o cultural traits – podlegających mutacjom, migracjom i ewolucji 
„cechach kulturowych”.9 Nawiasem mówiąc, wydaje się, że napięcie między powtarzalnością 
a niepowtarzalnością, długim i krótkim trwaniem jest zasadniczym (acz niejawnym) obiektem 
sporu o rozumienie kultury, prowadzonego od lat w łonie samego kulturoznawstwa10, ale stanowi 
też istotę nieprecyzyjności koncepcji Dawkinsa i kolejny powód, dla którego warto wrócić do 
założycielskich definicji memu.

Zasadnicza aktywność interpretacyjna większości badaczy, którzy potraktowali tę koncepcję 
poważnie11, skupiała się na rozstrzygnięciach dotyczących założonego przez Dawkinsa naśla-
downictwa jako podstawy replikacji memetycznej. Tej kwestii nie będę tu rozwijać, ponieważ 
znalazła udokumentowanie w setkach prac krytyków i zwolenników „jednostek pamięci kultu-
rowej”. Tytułem uzupełnienia można tylko dodać, iż dla etologa – Dawkinsa naśladownictwo to 
jeden z elementów wyposażenia ewolucyjnego przyrody ożywionej, w tym człowieka; instynkt, 
dzięki któremu wzrasta zdolność przystosowawcza, a zatem i sukces w grze o przetrwanie. W uję-
ciu Susan Blackmore oraz innych psychologów i socjologów, to proste w istocie stwierdzenie 

6 Szeroko omawia je i użycia terminu prezentuje D. Wężowicz-Zółkowska, Moc narrativum…
7 Przykładem mówienia o memach bez zrozumienia ich źródłowej teorii jest m. in. jeden z recenzowanych w tym 

tomie artykułów Marty Juzy ze „Studiów Medioznawczych” 2013, nr 4, ale też książka M. Kamińskiej, Niecne memy. 
Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011.

8 C.J. Lumsden, E.O. Wilson, Genes, mind, and culture, Harvard University Press, Cambridge 1981.
9 L.L. Cavalli-Sforza, M.W. Feldman, Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach, Princeton 

University Press, Princeton 1981.
10 Co dobrze uchwyciła Doris Bachmann-Medick, wskazując na kolejne zwroty myśli kulturoznawczej. Zob. D. 

Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2012.

11 M.in. S. Blackmore, D. Dennett, E.O. Wilson, P. Marsden, R. Brodie…

Jednostki pamięci kulturowej...
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Dawkinsa, iż osobniki naśladują siebie nawzajem, urosło do centralnego problemu memetyki, 
przynajmniej w jej początkowej fazie. Trudno się zresztą temu dziwić. Zainteresowanie naśla-
downictwem nieobce jest myśli psychologicznej i socjologicznej przynajmniej od Jean-Gabriela 
Tarde’a, a myśli antropologicznej przynajmniej od Jamesa Frazera. Sformułowanie Dawkinsa, 
iż „memy propagują się w puli memów, przeskakując z jednego mózgu do drugiego w procesie 
szeroko rozumianego naśladownictwa”12 wręcz kierowało ku rozwinięciu definicji w stronę „jed-
nostek naśladownictwa”. Z kolei skupienie uwagi na założeniu, iż memy „przeskakują z mózgu 
do mózgu”, zwłaszcza wśród materialistycznie zorientowanych filozofów i biologów – krytyków 
i apologetów Dawkinsa, przesunęło ją ku neurobiologii, pytaniom, czy mem da się zobaczyć pod 
mikroskopem, a wreszcie nowej teorii umysłu13. Założona, pierwotnie implicite, a później i jasno 
artykułowana wirusowość tych dziwnych, „przeskakujących z mózgu do mózgu” i replikujących 
się bez zgody nosiciela „jednostek”14, wiodła do częstokroć rejestrowanych, a wciąż słabo rozpo-
znanych, „epidemicznych” reakcji społecznych, widocznych w modach, panikach, faszyzmach, 
werteryzmach, zbiorowych histeriach… i w finale – do położenia akcentu interpretacyjnego na 
zaraźliwości i utożsamieniu memów z „wirusami umysłu”.

Wszystkie te głosy, ważne i bez wątpienia rozwijające koncepcję, przyczyniły się jednak do 
zagubienia po drodze kwestii, która z punktu widzenia pytania o użyteczność memetyki dla teorii 
kultury wydaje się niesłychanie ważna. To kwestia pamięci kulturowej i przekazu kulturowego, 
na które przecież definicja Dawkinsa otwiera, a które – dziwnym zbiegiem myśli i okoliczności 
– nie zyskały dotąd baczniejszej uwagi.

Wracając do źródeł
Jedną z najczęściej przywoływanych, wyjściowych wersji definicji memu jest ta, w której Dawkins 
wylicza przykłady memów, mówiąc iż są to „melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposo-
by lepienia garnków lub budowania łuków.”15 Należy jednak pamiętać, że wyliczenie to poprzedza 
dłuższy wywód, brzmiący tak:

Dla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu kulturowe-

go, czy też jednostki naśladownictwa. Pasowałoby tu słowo »mimem«, gdyż wywodzi się z odpowiedniego 

greckiego rdzenia. […]Jeśli potrzebne byłoby jakieś dodatkowe uzasadnienie, słowo to można również 

uważać za spokrewnione z angielskim słowem memory (pamięć) lub francuskim même (taki sam).16

Warto zauważyć, że mimo pozoru jasności definiensa, Dawkins nigdzie (ani wcześniej ani 
później) nie precyzuje, co rozumie przez „przekaz kulturowy”, chociaż z drugiej części zdania 
definiującego wynika, iż utożsamia go z naśladownictwem. Pierwszy zatem wniosek, jaki się 
nasuwa i nasunął (jak pokazano wyżej), to równorzędność: „przekaz kulturowy” – „naśladownic-
two”. Pierwszy wniosek, ale i pierwsza wątpliwość, zwłaszcza dla antropologa i teoretyka kultury. 

12 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 267.
13 Zob. D. Dennett, Consciousness Explained, Little Brown, Boston 1990.
14 Rozwinięta przez Dawkinsa w Viruses of the Mind, w: Dennett and His Critics: Demystifying Mind, B. Dahlbom 

(ed.), Blackwell, Oxford 1993 i pogłębiana przez R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997.
15 R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 266.
16 Tamże, s. 266.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
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Czy aby na pewno przekaz kulturowy daje się sprowadzić do naśladownictwa? Choćby szeroko 
pojętego? I odwrotnie – czy za każdym razem, kiedy dochodzi do naśladownictwa, mamy do 
czynienia z przekazem k u l t u r ow y m ? Psycholog Susan Blackmore zaproponowała taką inter-
pretację definicji Dawkinsa: „ilekroć naśladujemy siebie nawzajem, coś nieuchwytnego wędruje 
od jednej osoby do drugiej. Tym czymś jest mem”17. Zgoda, to konsekwentne rozwinięcie drugiej 
części definiensa „mem” (także z nieprecyzyjnością tego „czegoś, nieuchwytnego”, ale i z zawęże-
niem do „osoby”, o czym w wyjściowej definicji mowy nie było). Badaczka pomija jednak w ogóle, 
obecną jeszcze w Samolubnym genie, kwestię przekazu kulturowego i w żaden sposób nie odnosi 
się do tego, co mógł mieć na myśli Dawkins, mówiąc o takim właśnie przekazie. Biolog Dawkins 
i psycholog Blackmore, oczywiście, nie muszą mieć na uwadze pytań typu kulturoznawczego ani 
zagadnienia, czy kiedy mówi się o „przekazie kulturowym”, proponuje się równocześnie jakieś 
rozumienie kultury, czy też wskazanie na jakiś, rozpoznany właśnie mechanizm jej przekazu.

Dla nas pytanie takie jest uprawnione nie tylko ze względów teoriopoznawczych. Ma ono 
przede wszystkim wagę natury metodologicznej, ponieważ stosując kategorię „mem”, jako 
memetycy, zgodnie z zasadami nauki, winniśmy odnosić ją do przedmiotu badań właściwego 
obszarowi, dla którego została zaproponowana18. Tymczasem z ustaleń powyższych wcale nie 
wynika, jaki to obszar. Co zawiera się w definiensie „przekaz”, a szczególnie „kulturowy”?

Niestety, proponując narzędzie, Dawkins nigdzie w jednoznaczny sposób nie odpowiada na 
pytanie, wobec jakiej materii (w ogólnym, a nie fizycznym tego słowa znaczeniu) możemy go 
używać, co memem „obrabiać”, porządkować, typologizować, mierzyć, czy choćby tylko opisy-
wać. Z jego hipotetycznych założeń o szerzeniu się memów można jednak domniemywać, iż 
w zasadzie wszystko, co „przeskakuje z mózgu do mózgu” bez udziału aparatu rozrodczego19. 
To, co nie jest przekazywane na drodze dziedziczenia biologicznego, mieści się w tym obszarze. 
A więc na przykład sposób płukania pożywienia z piasku albo zabawa w śnieżki praktykowane 
przez makaki japońskie, wyraźnie oparte na naśladownictwie20, czy na przykład zabawa w cho-
wanego, ulubiona przez moją kotkę, „na przykład melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, 
sposoby lepienia garnków lub budowania łuków”21. Przyznać trzeba, że tak wytyczone pole ba-
dawcze niezwykle komplikuje ustalenia dotyczące tego, jak rozpoznawać memy i stosować je 
jako narzędzie, nie mówiąc o pytaniu, jak ustalać ich zawartość. Co przeskakuje z mózgu do 
mózgu, kiedy makaki lepią śnieżki – forma kulki, emocja współzawodnictwa, idea zabawy? Co, 
kiedy w radosnym tłumie wczasowiczów naśladuję tańczącego na podium mistrza macareny? 
Rytm, dźwięk, ruch, emocja, idea tańca? I czy to jest to samo, co przeskakuje z nieobecnego już 
mózgu Heraklita (a więc nie mózgu) do mózgu Szymborskiej? Notacja graficzna, pojęcie „rze-
ka”, idea płynności bytu, pojęcie logosu? I czy coś musi „przeskakiwać”, aby mówić o przekazie 
kulturowym?

17 S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 92.
18 Używanie suwmiarki do mierzenia przepływu cieczy, jest równie nieskuteczne jak stosowanie logosu do piło-

wania drewna, o czym czasem zdaje się zapominać postmodernistyczna humanistyka, a czego przykłady wyraziście 
opisali A. Sokal i J. Bricmont w Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycz-
nych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.

19 Jak wiadomo, za sprawą prokreacji (reprodukcji genetycznej), dziedziczymy także mózg, ale nie zawartość 
umysłu, czy „treść” myśli.

20 „Małpy chętnie bawią się śniegiem. Potrafią lepić z niego kulki o średnicy 60 milimetrów i rzucać nimi jak piłką” 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Makak_japo%C5%84ski (dostęp online: 21.06.2014).

21 R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 266.
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Wygląda na to, że tą drogą raczej nie wyjdziemy z impasu metodologicznego. Presuponowana 
we wstępnych rozstrzygnięciach „teoria” przekazu kulturowego, utożsamianego z naśladownic-
twem, którego jednostką miałby być mem, nie odpowiada na postawione jej tu pytanie. Albo 
inaczej – odpowiada tak: możemy ją odnosić do wszystkiego, co szerzy się drogą naśladownic-
twa, nawet jeśli za każdym razem to coś ma postaci tak różne, jak garnek i logos, taneczne pas 
de deux i rytualny mord. Na dodatek szerzy się synchronicznie, pomiędzy naśladującymi siebie 
osobnikami, ale być może także diachronicznie, o ile jedno pokolenie naśladuje drugie. I nie 
musi to dotyczyć wyłącznie ludzi, jako że zwierzęta również siebie naśladują: młode naśladują 
(głównie) matki, siebie nawzajem, a nawet „małpują” ludzi. Najpewniej to jeden z głównych 
powodów, dla których wspomniane na wstępie spory trwają nadal, mimo upływu tylu lat, a do 
memów roszczą sobie pretensje zarówno etolodzy, jak i psychologowie społeczni, socjolodzy, 
filozofowie, neurokognitywiści, medioznawcy, kulturoznawcy czy genetycy populacyjni.

Przekaz kulturowy w paradygmacie antropologicznym
W antropologii kulturowej i społecznej można odnaleźć orientacje uznające, iż wszystko, co nie jest 
biologią, jest kulturą.22 Z reguły jednak, po takim ogólnym założeniu, następują istotne uszczegóło-
wienia ograniczające. Są one zrozumiałe, ponieważ oznajmienie, że na kulturę składa się wszystko, 
co biologią nie jest, nie prowadzi jeszcze do naukowego jej rozpoznania. Nie da się bowiem precy-
zyjnie i wyczerpująco opisać i uporządkować wszystkiego, co nie jest dziedziczone biologicznie, 
a tym bardziej wszystko to wyjaśnić! Dowodzi tego cała historia nauk o kulturze, a szczególnie 
właśnie antropologii, której szerokie myślenie o kulturze jest najbliższe, a której dzieje są jedno-
cześnie de facto obrazem zmagania się z „wszystkością” kultury na rzecz dookreślenia jej mecha-
nizmów, wyodrębnienia przedmiotu badań i dochodzenia do istoty kultury raczej jako „czegoś” 
niż „wszystkiego”. Tak zresztą doszło do sformułowania (różnych) teorii kultury, podobnie jak na 
przykład w biologii doszło do sformułowania przynajmniej kilku teorii życia, jego praw i mecha-
nizmów, spośród których – nawiasem mówiąc – teoria Darwina nadal okazuje się najtrafniejszą.

Szczegółowe prześledzenie procesu rozpoznawania kultury mija się zarówno z założonym 
celem tego artykułu, jak i jego możliwościami, ale chciałabym wyeksponować tu chociaż kilka 
opcji kulturologicznych, których wagi, z racji pytania o mem w kontekście przekazu kulturowego 
nie powinniśmy pomijać. Albowiem, jak powiedziano, szerokie (i właściwe chyba Dawkinsowi) 
pojmowanie kultury jest – oczywiście – dozwolone, ale naukowo niesatysfakcjonujące.

Pojęli to już pierwsi zwolennicy naukowego badania kultury, zmierzający do jej opisu. Tak oto 
od wczesnego okresu budowania się antropologii można zauważyć, że na przykład ewolucjoniści 
kulturowi, po zanegowaniu oświeceniowych i romantycznych rozpoznań kultur jako samodziel-
nych i zwartych monad (Samuel von Pufendorf), przyjmowali, iż „kultura jest to pojęcie obejmu-
jące wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności i przyzwyczajenia, 
zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa.”23 Wyliczając, dokonali zawężenia obszaru 

22 Takie stanowisko jest dość typowe już dla najpierwszych dociekań nad kulturą, charakterystycznych dla 
wczesnych ewolucjonistów, jak Tylor, Morgan, Frazer, Bachoffen, ale jednoznacznie doprecyzował je Ralph Linton 
w klasycznym już dzisiaj dziele Kulturowe podstawy osobowości. Zob. R. Linton, The cultural background of perso-
nalisty, Appleton–Century–Crofts, New York 1945. Wyd. polskie: R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. 
A. Jasińska-Kania, PWN, Warszawa 1975.

23 E.B. Tylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, 
Art and Custom 1871 (za: E.B. Tylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, 
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badań do wyselekcjonowanych elementów! Postrzegali ją jako zbiór (a lepiej nawet – podzbiór) 
wydzielony spośród wszystkiego, co ludzkie i nie-ludzkie. W swoim myśleniu kładli też nacisk na 
zbiorowy charakter kultury oraz „zdobywanie” (wypracowywanie i nabywanie) tego, co ów zbiór 
stanowi. Starali się wpisać je w następstwo dziejów i wykreślić linię rozwojową od form niższych 
– prymitywnych (i starszych) do wyższych i młodszych, podobnie, jak czynił to ewolucjonizm 
biologiczny w odniesieniu do gatunków biologicznych.

Dyfuzjoniści, negując liniowy i gradualny rozwój kultur, zwrócili uwagę na (mówiąc językiem 
biologii) dryf kulturowy – radiację pewnych zespołów treści kulturowych w przestrzeni. To oni, 
faktycznie, śledzili wędrówkę narzędzi (m. in. łuku) i idei w zespole innych wynalazków kulturo-
wych – na przykład religii. Następnie szkoła Fraza Boasa, starając się uwzględniać i czas i przestrzeń, 
zwróciła się ku opisowi specyfiki „gatunków” kulturowych, eksponując różnice stylów, wzorów 
kultury. Na długi czas nadała ona zresztą badaniom kultury „gatunkowy” (linneuszowski) prio-
rytet, zdecydowanie nastając na dowodzenie odrębności kulturowych niż ich podobieństwa. To 
poczynając od tego nurtu myślenia o kulturze jako wszystkim, co nie jest biologią, upowszechniło 
się w antropologii przekonanie, że „Kultura, podobnie jak jednostka, jest mniej więcej spójnym 
wzorem myślenia i działania. W obrębie każdej kultury pojawiają się charakterystyczne cele, nie 
będące celami społeczeństw innego typu”24. Zatem, wszystko, co nie jest biologią, jest kulturą, ale 
w każdorazowej realizacji przybiera postać odmiennych konfiguracji, spójnych i niezależnych. 
Próby ich krzyżowania się doprowadzają częstokroć do ginięcia niektórych „gatunków” kultury.

Z takim postrzeganiem kultury pozostawał też w zgodzie Bronisław Malinowski, a za nim 
i Edward Evans-Pritchardt. Skupiwszy się na lokalnej funkcjonalności badanej kultury, zmierzali 
oni do zrekonstruowania „wszystkiego”, co stanowiło o jej szczególności. Równocześnie to wła-
śnie Malinowski sformułował ogólną teorię kultury najbliższą współczesnemu biologicznemu 
myśleniu o niej, uznawszy że „symbolika w swej istocie jest modyfikacją pierwotnego organizmu, 
która pozwala na przekształcenie fizjologicznego pobudzenia w wartości kulturowe”25. Starając 
się uchwycić istotę tej modyfikacji, owo „przejście od prekulturalnych czynów i zdolności zwie-
rząt do trwałej, niezmiennej organizacji czynności”26, którą właśnie nazywa kulturą, Malinowski 
pisał: „Wszystko to obraca się dookoła zdolności grupy do przekształcania zasad indywidualnego 
postępowania w tradycję, którą można przekazać innym członkom grupy i również, co jest nawet 
ważniejsze, można przekazać z pokolenia na pokolenie”27.

Jak powiedziałam, nie zamierzam w tym miejscu dokonać pełnego przeglądu kolejnych szkół 
i stanowisk antropologicznych wobec kultury i sposobów jej przekazu. Próbę taką podjęli już kie-
dyś Alfred L. Kroeber i Clyde Kluckhohn, którzy w 1952 roku przeanalizowali ponad sto definicji 
kultury. Zauważyli oni, co należy mieć na uwadze, iż antropologia operuje kilkoma typami takich 
definicji – opisowym, historycznym, normatywnym, psychologicznym, strukturalnym i gene-
tycznym. Na dodatek, rozwijając się przynajmniej od 2. połowy XIX w., przeszła od perspektyw 

Religion, Language, Art and Custom, Cambridge University Press, Cambridge 2010).
24 R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1966, s. 114 ( wyd. oryginalne: R. Benedict, 

Patterns of Culture, Riverside Press, Cambridge Massachusets 1934).
25 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, przeł. H. Stasiak, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 102.
26 Tamże, s. 104.
27 Tamże. Implikuje to wg tego badacza istnienie grupy i stałego powiązania między jej członkami, implikuje 

również „równoczesną integrację kilku linii rozwojowych: zdolności do uznawania przedmiotów instrumentalnych, 
oceny ich technicznej wydajności i ich wartości, czyli ich roli w osiąganiu zamierzonego skutku, formowania się 
więzów społecznych i pojawienia się symboliki”. Tamże, s. 105.
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diachronicznych do synchronicznych, a potem od synchronicznych do interakcyjnych. Trzeba 
też pamiętać, że

Paradygmaty antropologii można klasyfikować […] według tego, czy najogólniejszym przedmiotem ich 

zainteresowania jest społeczeństwo (jako jednostka społeczna), czy kultura (jako ogół idei, umiejętności 

i przedmiotów posiadanych przez wspólnotę czy społeczeństwo).28

W żadnym jednak z możliwych i proponowanych przez nią podejść kultura nie sprowadza się li tyl-
ko do tysięcy umiejętności, idei i przedmiotów, ani do naśladownictwa. W każdym (choć w sposób 
mniej lub bardziej eksponowany), jak u Malinowskiego, przekaz kulturowy odnosi się do czegoś, 
co moglibyśmy nazwać „dziedzicznością kulturową”, od czego nie odszedł nawet bardzo krytyczny 
wobec minionych dokonań współczesny antropolog Clifford Geertz, który przyjmuje, że:

pojęcie kultury […] wskazuje na przekazywany historycznie wzorzec określonych sensów odzwierciedlo-

nych w symbolach, s y s t e m  o d z i e d z i c z o n y c h  p o  p r z o d k a c h  [podkreślenie moje – D.W.Z.] 

pojęć i idei wyrażonych w formach symbolicznych, za pomocą których ludzie utrwalają, rozwijają i prze-

kazują innym swoją wiedzę o życiu i swoje postawy wobec niego.29

W tym miejscu warto nadmienić, że po latach zmagań nad odmiennością kulturowych wzorów 
pokrewieństwa, małżeństwa, świętości, wymiany ekonomicznej, itd., które towarzyszyły antro-
pologii od czasów Boasa, w 1970 roku związana z Boasowską właśnie szkołą Margaret Mead, jako 
pierwsza pokusiła się o ponadlokalną analizę przekazu kulturowego, czyli najogólniej pojmowa-
nego transferu treści, ale i reguł ich transferowania. Próbowała tak go stypologizować, aby mógł 
odnosić się do każdej z badanych kultur, mimo ich odrębności. Krytykując zmitologizowany nieco 
obraz kultury, zbudowany przez antropologów – terenowców, skupionych na różnicy i przesad-
nie akcentujących stabilność i spójność odmiennych wzorów kulturowych, uwzględniała w swej 
koncepcji wewnętrzną dynamikę i zewnętrzne czynniki, wpływające na zmiany kulturowe. Mając 
je na względzie zaproponowała rozróżnienie „na kultury postfiguratywne, w których dzieci uczą 
się głównie od swoich rodziców, kofiguratywne, w których zarówno dzieci, jak i dorośli uczą się 
od swoich rówieśników i prefiguratywne, w których dorośli uczą się również od swoich dzieci”30. 
Przekaz kulturowy rozumiany jest tu właśnie jako transmisja treści kulturowych, prowadząca do 
reprodukcji określonych zachowań, postaw światopoglądowych oraz codziennych realizacji ży-
cia społecznego, z rozstrzygnięciami materialnymi włącznie. To syntetyczne podejście badaczki 
wyraźnie wyeksponowało trzy możliwe drogi transferu informacji kulturowej, które można by, 
biorąc za punkt wyjścia źródło transmisji, nazwać odpowiednio: pionowy w górę  „z ojca na 
syna”, ale nastawiony na przeszłość, poziomy  „z syna na syna”(wszyscy uczą się od wszystkich), 
nastawiony na teraźniejszość oraz pionowy w dół  „z syna na ojca”, nastawiony na przyszłość. 
Zdaniem Mead, dominujący typ przekazu pozwala także na typologię kultur. Mając wszakże 

28 A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, PIW, Warszawa 2006, s. 41.
29 C. Geertz, Meaning and Order in Moroccan Society: Three Essays in Cultural Analysis, Cambridge University Press, 

Cambridge 1979,, p. 89. Za: A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, przeł. I. Duraj-Nowosielska, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 50.

30 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, PWN, Warszawa 
1978, s. 25.
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świadomość dynamiki przekazu treści kulturowych, nie powinniśmy, w jej przekonaniu, tracić 
z oczu zasadniczych cech kultury, do których należy zachowywanie ciągłości i spójność zachowań 
i wytworów, dających się wpisać w taki czy inny światopogląd modelujący poczynania jednostki.

Mechanizmy pamięci i przekazu
Istotny przełom w myśleniu o przekazie kulturowym nastąpił w czasach orientacji semiotycz-
nych, a z nimi i strukturalistycznych, kiedy to badania weszły w fazę rozważań nad systemową, 
niejawną pracą kultury, coraz wyraźniej rozpoznawaną jako zasady generujące (biolodzy powie-
dzieliby – „siły doboru”) i determinujące jej zewnętrzne manifestacje – zachowania i artefakty.

Strukturalizm poszukiwał reguł generujących powtarzalność i zmienność, analizował trans-
formacje, silnie zbliżając się do odkrycia powszechnych w kulturach ludzkich zasad jej odtwa-
rzania. Doszedł do reguł samokonstruowania się kultury, wspartych na mechanizmach ludzkiego 
myślenia – metaforze i metonimii. De facto, to właśnie strukturaliści odkryli zasady reproduk-
cji treści kulturowych, odnosząc je do ogólnoludzkiego (gatunkowego?) sposobu odtwarzania 
i transkrypcji pozabiologicznej informacji/wiedzy. Można pokusić się o stwierdzenie, iż podob-
nie jak Watson i Crick w odniesieniu do informacji biologicznej, tak Claude Lévi-Strauss odkrył 
„podwójną helisę” kulturowej dziedziczności – zasadę transkrypcji starego w nowe, polegającą 
na działaniu na starych „podzespołach” i zadawaniu im coraz to nowych pytań (z osi wyboru na 
oś kombinacji); istotę „sprzężenia zwrotnego”, decydującego o trwaniu przekazu kulturowego 
i wyłanianiu się nowych jakości.31 Pozwoliło mu to zresztą również na scharakteryzowanie dwóch 
typów pracy z kulturą, które nazwał odpowiednio – mito-logicznym (bricoleurskim) i inżynier-
skim. Nie chodziło mu w tym przypadku, jak sam podkreśla, o „dwa stadia, czy dwie fazy ewo-
lucji wiedzy”32, ponieważ oba są równoprawne i realizowane w tym samym czasie. Szło raczej 
o wskazanie na odmienne typy podejścia do zasobów treści kulturowych. Aktywność bricoleura 
„sprowadza się zawsze do nowego ułożenia elementów, których natura nie ulega zmianie w zależ-
ności od tego, czy występują w zasobie instrumentalnym, czy układzie ostatecznym (które, jeśli 
abstrahować od rozmieszczenia ich części, zawsze zachowują tożsamość)”33. W swej pracy zwraca 
się on „do zbioru resztek dzieł ludzkich, czyli podzespołu kulturowego”34, ku wiadomościom 
przekazanym już uprzednio. Gromadzi je, ale nie rozszerza, ani nie odnawia; dokonując wybo-
ru wśród ograniczonych możliwości, doprowadza do „uzyskania grupy przekształceń”35, czego 
efekty mogą być czasami nieoczekiwane (Lévi-Strauss mówi tu o „celowym przypadku”, biolodzy 
powiedzieliby „mutacji”). Jest to aktywność charakterystyczna dla tradycyjnego transferu (prze-
kazu) treści kultury i ich reorganizacji, wynikającej z indywidualnej „rozmowy” z rzeczami i przy 
pomocy „rzeczy”, jakie dziedziczymy po swych kulturowych przodkach. Bricoleur (czytaj: każdy 
przeciętny nosiciel jakiejś kultury) zachowuje to dziedzictwo, chociaż „wkłada w nie zawsze coś 

31 Nie jest to, rzecz jasna, język Lévi-Straussa, ale staram się w całym tekście o przekładanie kategorii kulturoznaw-
czych na kategorie przyrodoznawcze, w celu ukazania analogii tam, gdzie dotąd dostrzegano głównie odrębności. 
Wynika to z biologiczno-humanistycznej teorii Dawkinsa, który śmiało wszedł na niezbyt dobrze znany sobie teren, 
prowokując ów teren do zapoznania się z osiągnięciami i językiem przyrodoznawstwa, czego dobre skutki obrazuje 
np. Trzecia kultura, red. J. Brockman, przekł. zbiorowy, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998.

32 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969, s. 38.
33 Tamże, s. 37.
34 Tamże, s. 34.
35 Tamże, s. 36.
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z siebie.”36 Inżynier (równoważny u Lévi-Straussa każdemu, kto „stawia pytania całemu światu”37, 
a nie tylko podzespołowi resztek kulturowych), także musi dokonać inwentaryzacji zasobów 
informacji i know how, jakie są w dyspozycji.

          
Różnica nie jest wiec tak absolutna, jak można by sobie wyobrażać; jest jednak realna o tyle, że inżynier 

stara się zawsze znaleźć wyjście z układu nacisków wyrażających pewien etap cywilizacji i znaleźć się poza 

nimi, podczas gdy bricoleur, chcąc nie chcąc, pozostaje wśród nich.38

Posługując się tu kategoriami memetyki, można więc przyjąć, że podejście bricoleura oddaje 
istotę tradycyjnych dróg replikacji i reprodukcji treści kulturowych (z nieoczekiwanymi muta-
cjami), podejście inżyniera – ich celowe przekształcanie i rozszerzenie. Oba są sposobami na 
realizowanie się przekazu kulturowego; pierwszy w swym mechanizmie zbliżony jest do dzie-
dziczenia genetycznego, drugi – do celowej manipulacji, wprowadzającej innowacje według 
założonego projektu. Pierwszy robi z zastanym materiałem tylko to, co jest możliwe w danej 
sytuacji, drugi stwarza sytuacje, a często i nowe materiały. Pierwszy jest powolny, długotrwały, 
przebiega w czasie życia całych pokoleń i odpowiada procesom doboru, charakterystycznym 
dla ewolucji. W istocie jest ewoluowaniem kultury, gwarantującym przekaz „określonych sensów 
odzwierciedlonych w symbolach, system odziedziczony po przodkach”39. Drugi, momentalny, 
synchroniczny i rewolucyjny jest aktualnym pulsowaniem życia kultury, wynalazkiem (samo-
chód, gender, jeansy, hip-hop…) szerzącym się w przestrzeni, bez gwarancji wejścia w zasoby 
i dalszej reprodukcji. Powtarzalność i niepowtarzalność, przypadek i konieczność spotykają 
się ze sobą na tych dwóch drogach życia informacji kulturowej, nasycając świat człowieka. Nie 
wiadomo, które przetrwają w czasie jako najlepiej przystosowane.

Wyodrębnione z teorii strukturalnej dwa sposoby pojmowania przekazu kulturowego, podlegające 
różnym mechanizmom, na swój sposób uszczegóławiają semiotycy tzw. szkoły tartuskiej, znacznie 
wyraźniej niż strukturaliści eksponujący kwestię pamięci. Uznawszy, że w istocie „kultura jest pamię-
cią, lub inaczej mówiąc, zapisem w pamięci minionych przeżyć społeczeństwa”40 zwracają oni uwagę, 
iż długość jej trwania warunkowana jest trwałością tekstów pamięci zbiorowej oraz trwałością kodu 
tej pamięci. Dostrzeganą przez nich możliwość trwania tekstów kulturowych przy równoczesnym 
zaniku kodu – reguł generowania i przyporządkowania tych tekstów, można porównać do istnienia 
w naturze skamielin wymarłych gadów, których kod genetyczny w toku ewolucji został „zapomniany” 
(a ściślej – nie posiada już mocy generowania swych maszyn przetrwania). Kultura jednak, według 
nich, „jest skierowana przeciwko zapominaniu”41, „wytwarza własny model trwałości swej pamięci”42. 
Będąc mechanizmem produkcji tekstów, które powinniśmy traktować jako jej realizację (ekspresję), 
kultura jest systemem nastawionym na samogromadzenie, z wbudowaną zasadą alternatywy, dzięki 
czemu „powstaje system o lawinowym narastaniu możliwości informacyjnych.”43 Część informacji 

36 Tamże, s. 38.
37 Tamże, s. 34.
38 Tamże, s. 35.
39 Zob. definicję kultury Geertza, przytoczoną wyżej.
40 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, przeł. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, wyb. 

i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa 1977, s. 151.
41 Tamże, s. 154.
42 Tamże, s. 152.
43 Tamże, s. 169.
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ulega rozproszeniu i entropii. Bez względu na przyjęty model zapamiętywania i zapominania, które 
zresztą wzajemnie się warunkują, niepowtarzalne innowacje, aby stały się kulturą, muszą przeżyć 
w swoich nosicielach i spełnić warunki mechanizmu kodującego, urządzenia „pamięci”.

Podsumowując ten fragment dociekań: za każdą, przedstawioną tu wybiórczo i w bardzo wiel-
kim skrócie, opcją metodologiczną i teoretyczną, stoi pewna wizja przekazu kulturowego, a także 
pomysł na jego badanie. Co znamienne, we wszystkich, od ewolucjonistycznych po ponowoczesne, 
kulturę charakteryzuje się bardziej jako samoregulujący się system, mechanizm selekcji pamięci 
zbiorowej niż sumę zawartości przeskakujących z mózgu do mózgu treści. Rozpoznawana jako 
niezależne od życia jednostki trwanie w czasie pewnych sensów i wzorów reakcji na nie, kultura 
opiera się na długim trwaniu, powtarzalności tych jej elementów i struktur, które pomyślnie prze-
szły przez sito selekcji. Oczywiście, paradygmat uwzględnia zmienność i innowacje, zachodzące 
w systemie wskutek wewnątrzpochodnych, jak i zewnętrznych przyczyn. Zarówno odstające od 
przyjętej normy, jak i popularne w danym momencie jednostkowe manifestacje negacji i rozsze-
rzania systemu, o ile nie zostaną wchłonięte w system i przekazane dalej jako istotne mutacje 
(zachowań, idei, norm, wierzeń, sposobów porozumiewania się) nigdy nie są rozpatrywane jako 
równoprawne wobec tego, co potwierdzając reguły generatywne ukrytego systemu, powiela go 
i utrwala. Wszystkie, trzymając się najbliższego nam porównania, raczej podnoszą długowiecz-
ność, wierność i płodność (w znaczeniu zdolności do wydawania kulturowego „potomstwa”) niż 
mnogość i różnorodność informacji, krążących w danym momencie pomiędzy mózgami.

W żadnej z tych orientacji, dodatkowo, przekaz kulturowy nie sprowadza się do naśladownic-
twa fasonów ubrań, obiegowych zwrotów czy popularnych melodii. Chociaż wpisanie powyż-
szych w kulturę – w to najszersze z możliwych jej rozumień – jest metodologicznie poprawne, 
zwłaszcza, jeśli nie myślimy o niej jako dziedziczeniu pamięci zbiorowej i systemie ideacyjnym, 
musi uwzględniać różnice przekazu. Innego w przypadku długiego trwania, innego w sytuacji 
synchronicznych „wykonań” (semiotycy mówią tu o langue i parole, odpowiadającym mniej 
więcej biologicznemu genotypowi i fenotypowi). Kiedy antropologia podejmuje kwestie istoty 
kultury, jej zdolności do akumulacji pamięci gatunku i generowania zachowań kolejnych poko-
leń (łącznie z najbardziej zdumiewającymi – jak wiara w łączność zmarłych z żywymi, magiczne 
działania homeopatyczne, zakaz używania lewej ręki przy powitaniach, przeczące biologii sys-
temy pokrewieństwa, itp.), przekaz kulturowy pojmowany jest jako pokoleniowe dziedziczenie 
wiedzy, gwarantujące przetrwanie kulturowego kodu i tekstu, wspierające człowieka – ich twórcę 
i użytkownika. Uzupełnia je, niezaprzeczalna i właściwa naszemu gatunkowi, umiejętność za-
wierania tej wiedzy w słowie, obrazie, piśmie, notacji nutowej, druku, którego nie rozwinęły inne 
gatunki zwierzęce. Podnosi się także postępującą obiektywizację, a więc niezależność kultury od 
jej jednostkowych manifestacji, zdolność wywierania długotrwałego wpływu na codzienne prak-
tyki realizujących ją osobników, z wytwarzaniem określonych artefaktów włącznie. Wszystko to 
sprawia, że na przykład mimo dostrzegalnych podobieństw między śpiewającymi gondolierami 
i śpiewającymi cudowronkami, muchołówkami i wilgami, antropologowie nie są raczej skłonni 
utożsamiać ich pieśni i sprowadzać ich do wspólnego mianownika pod nazwą „przekaz kultu-
rowy”. Nie wynika to z niechęci do słowików, ale z rozstrzygnięć paradygmatycznych, których 
podstawowe założenia przedstawiłam wyżej.

Wydaje się, że Dawkins, choćby intuicyjnie, zdawał sobie sprawę z takich różnic, kiedy zauwa-
żał: „ Jak dotąd milcząco zakładałem, że definicja pojedynczego memu jest dla każdego oczywista. 
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Lecz naturalnie jest ona daleka od oczywistości.”44 Próbując pokonać komplikacje, w jakie po-
niekąd sam się wpędził, utożsamiając przekaz kulturowy z naśladownictwem, zauważał też: 

Jeśli jednak wniosłeś coś do światowej kultury, jeśli oświeciła cię jakaś pożyteczna myśl, skompono-

wałeś melodię, wymyśliłeś świecę zapłonową, napisałeś poemat – wszystko to wciąż będzie trwało w nie 

zmienionej postaci nawet wtedy, gdy twoje geny dawno już rozpłyną się we wspólnej puli. Jak zauważył 

G.C. Williams, do dnia dzisiejszego na świecie ostał się może jeden lub dwa, a może nie ostał się żaden 

z genów Sokratesa, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Zestawy memów Sokratesa, Leonarda, Kopernika 

czy Marconiego wciąż są pełne wigoru.45

W innym miejscu zaś dorzucał:

Niektóre memy, tak jak pewne geny, osiągają krótkotrwałe olśniewające sukcesy błyskawicznie się roz-

przestrzeniając, równie jednak szybko znikają z puli memów. Przykładami są tu popularne melodie albo buty 

na szpilkach. Inne zaś, jak choćby prawa religii żydowskiej, mogą trwać nie zmienione przez tysiące lat…46

Z punktu widzenia badacza kultury takie stwierdzenia mieszają jednak różne porządki, co najle-
piej pozwala uwidocznić nie przywoływana tu dotąd koncepcja pamięci kulturowej Jana Assmanna.

Odmiany pamięci
W efekcie swoich wieloletnich badań nad kulturą i formami pamięci zbiorowej, ten niemiecki 
egiptolog o niezwykle rozległej wiedzy teoretyczno-kulturowej, zaproponował wyróżnienie czte-
rech obszarów pamięci jako istotnego aspektu mentalnego społeczeństw ludzkich. Pierwszym 
z nich jest według niego pamięć mimetyczna, „czyli naśladownictwo działań innych ludzi, słu-
żące naszemu poruszaniu się w codzienności”47. Drugim – pamięć rzeczy, które odzwierciedla-
ją swojego twórcę (w domach, ulicach, krzesłach, pojazdach, świątyniach…). Jako materialna 
rzeczywistość naszej teraźniejszości, rzeczy odsyłają do przeszłości indywidualnej (surdut po 
dziadku) i zbiorowej (Partenon), działając jak zegar, którego przesuwające się wskazówki, ustala-
jąc „tu”, jednocześnie wyznaczają/uświadamiają, ile czasu minęło od „wczoraj”. Żyjący w jednym 
czasie ludzie wchodzą w interakcje nie tylko z rzeczami, ale również w pozamimetyczne interak-
cje z innymi ludźmi. Komunikując się z nimi i komunikując się ze sobą, „uwewnętrzniają to, co 
zewnętrzne i uzewnętrzniają to, co wewnętrzne”48, budują więzi zapamiętywania i interpretacji 
w konkretnych realiach społeczno-kulturowych. W ten sposób powstają specyficzne struktury 
konektywne, które scalają wiedzę i doświadczenia dziadków, ojców i dzieci w sposób niesformali-
zowany, aktywny, w codziennej transmisji pamięci i zapamiętywania. To pamięć komunikatywna, 
podstawa identyfikowania się ludzi jako grupa posiadająca własny język i kulturę. Wszystkie te 
obszary pamięci (i zapominania) w specyficznym przekształceniu tworzą pamięć kulturową.

44 R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 270.
45  Tamże, s. 276.
46 Tamże, s. 269.
47 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 

przeł. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 13.
48 Tamże, s. 36.
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W przeciwieństwie do nieformalnej i mało zestrukturyzowanej pamięci komunikatywnej, pamięć 

kulturowa wyróżnia się bardziej sakralnym, symbolicznym czy wręcz abstrakcyjnym charakterem, co 

sprawia, że jej kreatorami nie mogą już być poszczególne jednostki…49

Według Assmanna, wychodzi ona „poza obszar jednorazowo komunikowanego i przekazywa-
nego w tradycji sensu”50, jest tego sensu zewnętrznym magazynem, transformując faktycznie 
zachodzące zdarzenia w mit na drodze recepcji, wyparcia i zapominania. Idąc tropem dociekań 
szkoły tartuskiej (nieobcych zresztą Assmannowi) i trawestując definicję kultury przez nią przy-
jętą, można by stwierdzić: „o istnieniu pamięci kulturowej jako takiej nie można nic powiedzieć 
w chwili jej powstawania – jej istnienie uświadamia się bowiem dopiero post factum”51.

Zjawisko kulturowego pamiętania, pamięci pozabiologicznej, jest zatem, jak widać, o wiele 
bardziej złożone, niż dostrzegał to autor definicji memu jako jednostki naśladownictwa, czy też 
przekazu kulturowego, i interpretatorzy jego koncepcji. Objawiając tu zapewne swoje niepełne 
i powierzchowne rozumienie biologii molekularnej, pokusiłabym się jednak o stwierdzenie, że 
przekazywanie pamięci biologicznej, rozumianej jako transfer informacji genetycznej, której jed-
nostką według Dawkinsa jest gen, z racji braku wpływu czynnika humanistycznego, właściwego 
kulturze, jest znacznie bardziej rygorystyczne, ale i mniej skomplikowane niż mamy do czynienia 
w przypadku pamięci kulturowej. Zgodnie z centralnym dogmatem biologii molekularnej (o ile 
nadal jeszcze obowiązuje [?]), informacja biologiczna – oczywiście bez ingerencji genetyków – 
przepływa tylko w jednym kierunku, od DNA do RNA. Przekaz kulturowy, jak pokazano, realizuje 
się na trzech przynajmniej drogach transferu. Przede wszystkim jednak pamięć kulturowa, co 
przekonująco wykazał Assmann w rozwinięciu swoich badań, jest „obrabiana” wstecznie przez 
różne instytucje życia społecznego z użyciem mechanizmów recepcji, wypierania, zapominania 
i interpretacji. „Wytwarza się specyficzna świadomość przeszłości, często daleka od rzeczywi-
stych wydarzeń, ale za to istotnie służąca aktualnym interesom”52.

Wnioski
Z punktu widzenia nauk o kulturze, zaproponowane przez Dawkinsa pojęcie memu jako jed-
nostki przekazu kulturowego, utożsamianego z naśladownictwem, jest pojęciem nieprecyzyjnym 
i nieadekwatnym do aktualnej wiedzy o kulturze, przekazie kulturowym i pamięci kulturowej. 
Równocześnie zbyt szerokim i zbyt wąskim. Aby używać go jako skutecznego instrumentu ba-
dania rozległego obszaru pozabiologicznej memory musimy dokonać kilku ważnych uściśleń.

P o  p i e r w s z e  – jeśli mem miałby być kulturowym analogonem genu, jak zakłada to koncep-
cja Dawkinsa, musiałby być najmniejszą cząstką kulturowej informacji, podlegającą „przepisy-
waniu” w głębokich strukturach systemów kulturowych, a więc na poziomie reguł generowania 
sensów. Oznacza to, że garnków, obiegowych powiedzonek czy butów na szpilkach nie możemy 
traktować jako memy. Byłyby one raczej niedostępną doświadczeniu informacją celową, tożsamą 
z samą sobą. W takim znaczeniu mogą go używać teoretycy systemów kulturowych, badacze 
P a m i ę c i  K u l t u r o w e j  i jej prawideł. Tak pojmowany, nie może być jednostką naśladownictwa 

49 Tamże, s. 15.
50 Tamże, s. 40.
51 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury…, s. 151.
52 J. Assmann, Pamięć kulturowa…, s. 15.

Jednostki pamięci kulturowej...



24

rozumianego jako naśladowanie się ludzi nawzajem (Blackmore), tylko „naśladowania” jako 
kopiowania tego samego (le même). Oczywiście, system dostępny jest badaczowi tylko poprzez 
ekspresje (poziom manifestacji), ale rozpoznawalny jako „ten sam” dzięki odkrywaniu powta-
rzalnych reguł wytwarzania tych ekspresji.

Po drugie – jeśli mem miałby być tym, co przeskakuje z mózgu do mózgu na drodze szeroko 
pojętego naśladownictwa, może być jednostką tylko określonego typu przekazu kulturowego – pa-
mięci mimetycznej według typologii Jana Assmanna. Pozostaje on jednak w ścisłym związku z jakimś 
fragmentem pamięci komunikatywnej, powielaniem nieformalnych zachowań komunikacyjnych, 
także potocznej komunikacji z użyciem mediów, jak na przykład replikacja tzw. memów interneto-
wych. W takim znaczeniu mogą wykorzystywać termin mem badacze zachowań społecznych (mód, 
epidemii etc.), psychologia społeczna, medioznawstwo. Najlepiej jednak mówić wtedy o przekazie 
memetycznym/mimetycznym, Memetycznym Wpywie SpoŁecznym, Praktykach Memetycznych, 
a nawet aktach Memetycznych, czyli komunikatach świadomie produkowanych w celu sprowoko-
wania naśladownictwa u ich odbiorcy (inżynieria memetyczna, jak np. w reklamie). 

Po trzecie – jeśli uznawać za Dawkinsem, iż buty, garnki, samoloty są przykładami memów, możemy 
wtedy pojmować je/mówić o nich jako materialnych wĘzŁach kulturowej pamięci rzeczy, co okaże 
się być może przydatne w archeologii, etnografii, urban studies, antropologii przestrzeni i innych dys-
cyplinach, podejmujących trud hermeneutyki kultury poprzez rzeczy (estetyka, historia sztuki, archi-
tektura…). Rzecz jasna, naśladownictwo musi tu być uchylone albo wiązane z pamięcią mimetyczną, 
co jest istotne w przypadku badań nad rzemiosłem tradycyjnym, szkołami malarskimi itd.

Proponowane wyżej uściślenia i rozróżnienia memów wskazują dodatkowo na jeszcze jeden 
aspekt teorii memetycznej. Nie może ona znaleźć zastosowania w zgłębianiu tajemnic umysłu, 
świadomości i jaźni bez odwołania się ich badaczy do kultury – tego, wobec czego konstytuuje 
się jaźń, świadomość, umysł. Podobnie zresztą jest w przypadku pytań o odpowiedzialność, 
wolną wolę, poczucie winy. Chyba, że uznajemy je za efekt działania pamięci biologicznej, ge-
netycznej, słabo zależnej/niezależnej od pamięci pozabiologicznej, kulturowej (w szerszym niż 
Assmannowskim rozumieniu).

Paradoksalnie bowiem, memetyka, raczej dowodzi niż osłabia wpływ kultury na ludzi i spo-
łeczeństwa ludzkie.

I jeszcze jedno – powiązanie tej teorii z naukami o kulturze (w każdej ich odsłonie), zwalnia od 
konieczności sprawdzania, czy memy dają się zobaczyć pod mikroskopem. Ich ekspresje widocz-
ne są gołym okiem, czy to jako węzły kulturowej pamięci rzeczy, czy efekty przekazu memetycz-
nego, czy powtarzające się od wieków, samokopiujące reguły wytwarzania kulturowych sensów.

Zakończę ważnym w  moim odczuciu cytatem, napisanym przez nieomal stuletniego 
Claude’a Lévi-Straussa zdaniem, które zaistniało w obiegu naukowym już po jego śmierci:

Ewolucja człowieka nie jest więc produktem ubocznym ewolucji biologicznej. Ale nie jest też od niej 

zupełnie różna. Synteza pomiędzy oboma postawami staje się możliwa pod warunkiem, że biolodzy 

i antropolodzy uświadomią sobie swoje ograniczenia oraz to, ile mogą zyskać dzięki wzajemnej pomocy.53

53 C. Lévi-Strauss, Antropologia wobec problemów współczesnego świata, przeł. M. Falski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 98.
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Znaczenie perspektywy opisu i wyjaśniania 
w Biological Turn. Perspektywa informacji celowej 
w biologii i humanistyce jako podstawa memetyki

Streszczenie

Opis tych samych zjawisk z różnych perspektyw daje znacznie pełniejszy obraz niż przyjęcie jednej perspek-

tywy. Humanistyka (przynajmniej ta tradycyjna) to opis społeczeństwa ludzkiego z perspektywy człowieka. 

Potraktowanie tego obszaru jako produktu ewolucji biologicznej tworzy alternatywną perspektywę opisu. 

Spotkanie tych dwóch opisów, to spotkanie dwóch kultur, które praktycznie powstały niezależnie. Na wspól-

nym terenie tworzy się trzecia kultura, dająca podstawy do przepływu dorobku oraz wskazująca braki po 

obu stronach. Na przykładzie artefaktów w artykule dyskutuje się problemy opisu z perspektywy człowieka. 

W biologii nabiera znaczenia informacyjna perspektywa opisu, a stąd wyłania się pilna potrzeba uporząd-

kowania pojęć związanych z informacją i jej aspektem celowościowym, szczególnie istotnym w domenie 

humanistyki. W artykule wskazana jest koncepcja takiego uporządkowania.

Słowa-klucze

Biological turn, trzecia kultura, perspektywa informacyjna, artefakt

The importance of a view point for description and explanation in the 
Biological Turn. The purposeful information point of view in the biology 
and humanities as a base for memetics

Summary

Descriptions of the same phenomena from different points of view lead to much more complete 
picture than using one view point. The humanities are a descriptions of human society from hu-
man point. Treating those areas as a product of biological evolution creates an alternative point 
of view. The meeting of those two descriptions is a meeting of two cultures which have developed 
independently. On the common area a third culture emerge and builds a base for a mutual flow 
of outputs and it indicates defects on both sites. In the article a disscusion of problems of human 
point of view is given using artefacts example. The information based description increases 
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its importance in the biology, especially in memetics, which creates urgent need of theory of 
information with its purposeful and semantic aspects. In the article such theory is announced.

Keywords

Biological Turn, third culture, information based description, artefact

Wstęp
Obserwowany od kilku już lat zwrot biologiczny (Biological Turn1) w naukach humanistycznych, 
dostrzeżony także przez Doris Bachmann-Medick2 jest – w moim przekonaniu – przede wszyst-
kim zastosowaniem innej niż dotąd perspektywy opisu i wyjaśniania. Jest to inwazja metod 
i pojęć biologii na tereny tradycyjnie nie-biologiczne. „Najeźdźcy” tworzą tzw. trzecią kulturę3, 
stosującą metody science do tematyki humanistycznej. Podstawowy problem to porozumienie 
dotychczas rozdzielnych systemów pojęciowych – nie tylko zrozumienie, co na ten sam temat 
mówi strona przeciwna, ale także: czego oczekuje, do czego zmierza, co można jej zaoferować 
z własnych rozwiązań. Dla wypracowania konsensusu obu kultur najważniejsze jest zdanie sobie 
sprawy, że oba podejścia nie są antagonistyczne, nie stoimy przed wyborem jednej z tych dróg 
i walką o utrzymanie przy życiu własnej kultury; nie jest to rewolucja4 zastępująca stare nowym, 
a złożenie osiągnięć dokonanych po obu stronach dotychczasowej przepaści.

Tytułowe pojęcie „perspektywy opisu” dobrze oddaje istotę Biological Turn. Taka interpretacja 
w rozwoju nauki jest niedoceniana, tworząc niepotrzebne napięcia. Prostą ideę takiego ujęcia 
przedstawia rysunek. Zestawmy opis kawałka wielkiej rury, dokonywany z jakiegoś punktu na 
osi tej rury z opisem, dokonanym z miejsca sytuowanego na prostopadłej do tej osi, wystawionej 
w środku długości tej samej rury. Jeden obserwator stwierdzi, że widzi okrąg, a drugi, że prostokąt. 
Istotne, że obaj jednocześnie będą mieli rację, co widać z rysunku, bo przedmiot jest bardziej 
złożony. Spojrzenie na ten sam przedmiot z perspektyw innych od dotychczas praktykowanych 
może wiele wyjaśnić. Tytułowa „perspektywa” więc, to zbiór podstawowych pojęć i paradygma-
tów, stanowiących odniesienie opisu oraz wynikające z tego zbioru zadania i reguły tego opisu. 
„Humaniści nie tylko czytają co innego, ale i myślą nieco innymi »areałami memetycznymi«”, 
jak to ujęła prof. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska5. Perspektywy obu, dotąd niemal oddzielnie 

1  Niniejszy artykuł jest rozwinięciem tez przedstawionych na konferencji „Biological Turn. Idee biologii w huma-
nistyce współczesnej”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 22 i 23 maja 2014. Tematem 
konferencji było m.in.: „jaki wpływ na humanistykę mają aktualne rozpoznania nowej biologii, zwłaszcza spod 
znaku „trzeciej kultury”, w której o świecie człowieka i jego kulturowej aktywności wypowiadają się „starzy” darwi-
niści, nowocześni fizycy, cybernetycy i biologowie ewolucjonistyczni”. Jestem fizykiem, informatykiem i biologiem 
ewolucyjnym, oczywiście darwinistą, stąd tytułowy „zwrot” postrzegam z perspektywy tychże dyscyplin. Właśnie 
o odmienności perspektyw, wynikających m. in. z różnic metodologicznych traktuje ten artykuł.

2 D. Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 2012.

3 Termin zaproponowany przez J. Brockmana w  antologii Trzecia kultura, red. J. Brockman, przeł. zbior., 
Wydawnictwo CiS, Warszawa 1996.

4 Istotne w mojej opinii rozróżnienie rewolucji w nauce od stopniowego rozwoju dyskutowałem w A. Gecow, 
Ewa, Jabłonka i Lamarck, „Kosmos” 2010, nr 59, s. 27–38, a następnie rozszerzyłem tę dyskusję w: A. Gecow, Steps 
or revolutions – emotions in the biology. „Dialogue & Universalism” 2014, no. 2, s.155-174.

5 Z korespondencji prywatnej – za zgodą Autorki.
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rozwijających się kultur, są z natury odmienne, a różnice we wnioskach stanowią wspaniałą 
wskazówkę, że dany problem należy dokładniej obejrzeć z różnych stron.

Rys. 1: Koło czy kwadrat? Zmiana perspektywy rozwiązuje problem

Jednym spośród przykładów takiej właśnie sytuacji odmienności punktów widzenia w huma-
nistyce i innych naukach jest problem artefaktów, który staram się przedstawić dokładniej, wska-
zując przy okazji na jedno z głównych źródeł różnic w opisach dokonywanych w obu kulturach. 
Jest to specyficzne wyróżnienie punktu widzenia człowieka leżące u podstaw humanistyki, które 
zastosowane do celów zrozumienia i wyjaśniania (szczególnie, gdy obserwator uwikłany jest 
w mechanizmy badanego zjawiska) łatwo prowadzi do błędów. Nie znaczy to, że humanistyczny 
opis jest błędny, a jedynie, że trzeba mieć świadomość zagrożeń, głównie – przecenienia własnej 
wyjątkowości i wynikającej stąd optyki.6

Spotkanie dwóch systemów pojęciowych wymaga w pierwszej kolejności uzgodnienia treści 
pojęć wyrosłych na innych odniesieniach. Podnosi to wagę definiowania dotąd, wydawałoby 
się, oczywistych pojęć. Wśród nich na czoło wysuwa się pojęcie informacji i jej szczególnego 
przypadku – informacji celowej, gdyż to ono właśnie staje się głównym odniesieniem współcze-
snego7 opisu. O ile w domenie biologii problem celowości dało się obejść (choć ze stratami), to 
w obszarze nauk humanistycznych i działalności człowieka jest on już nie do pominięcia. Pojęcia 
„informacja biologiczna” i „teleonomia” są jednak słabo dopracowane. Nie można powiedzieć, że 
pojęcie teleonomii nie było wcale rozważane i pogłębiane. Zajmowały się nim m.in. takie sławy, 
jak Jacques Monod8, Erwin Schrödinger9 czy François Jacob10, ale nie doprowadziło to do spój-
nego, klarownego, ogólnie uznanego obrazu. Nowe potrzeby, także w biologii, pilnie wymagają 
solidnych podstaw w tym zakresie. Tu reklamować będę swoje rozwiązanie tego zagadnienia, de-

  6 Oczywiście, także we współczesnej humanistyce zagadnienie to zostało dostrzeżone, czego efekty widać dosko-
nale zwłaszcza w pracach Bruno Latoura, Donny Haraway, Cary’go Wolfe’a, czy coraz liczniejszych również na na-
szym gruncie dziełach przyjmujących perspektywę posthumanistyczną (Ewa Domańska, Monika Bakke, Dobrosława 
Wężowicz-Ziółkowska). Prezentacja stanowisk humanistycznych nie stanowi jednak przedmiotu naszych rozważań, 
skoncentrowanych na zagadnieniu informacji celowej.

  7 Taką tezę prezentuje też Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska w  rozdz. Głód informacji i  apetyty biologii, 
w: D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

  8 J. Monod, Przypadek i konieczność: esej o filozofii biologii współczesnej, przeł. J. Bukowski, Głos, Kraków 1979.
  9 E. Schrödinger, Czym jest życie? Fizyczne aspekty żywej komórki. Umysł i materia. Szkice autobiograficzne, przeł. 

S. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
10 F. Jacob, Gra możliwości: esej o różnorodności życia, przeł. M. Kunicki-Goldfinger, PIW, Warszawa 1987.
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finiujące informację celową i porządkujące problem znaczenia i symbolu w pojęciu informacji11. 
Droga ta, przedstawiona przeze mnie w Szkicu dedukcyjnej teorii życia”12 prowadzi od spójnej 
z podejściem Shannona wizji informacji w zastosowaniu do opisu przyrody, do informacji dzie-
dzicznej, nie ograniczającej się do genów, oraz ku rozważaniu ewolucji kultury jako naturalnej 
konsekwencji mechanizmów darwinowskich.

Tradycyjnie nauki humanistyczne opisują świat człowieka tak, jak postrzega go człowiek. 
Precyzyjne wyjaśnienie konkretnych zjawisk humanistyka pozostawia naukom ścisłym, skupiając 
się na tworzeniu doraźnego światopoglądu, „szufladkującego” rozmaite podejścia wyjaśniające 
lub tylko szukające wyjaśnień. Zyskując szerokość spojrzenia kosztem szczegółów, traci jednak 
zdolność oceny siły wyjaśniającej tych podejść, związanej z proponowanymi mechanizmami.13

W ujęciu biologicznym człowiek jest wytworem procesu życia i aby go zrozumieć, trzeba zrozu-
mieć mechanizmy, jakie tworzą ten proces. To oczywiście (nie dla wszystkich) darwinowskie me-
chanizmy ewolucji biologicznej14. Niby znane od ponad półtora wieku, jednak ciągle sposób ich 
ujmowania tworzy obraz mało przejrzysty, w którym drugorzędne aspekty grają główną rolę, pro-
wadząc do rozmaitych ograniczeń i nieporozumień. W domenę biologii wkraczają nowe nauki, 
jak np. systemy złożone i cybernetyka, wnosząc nowe spojrzenie z innych perspektyw, co sprawia, 
że zaczynają być dostrzegane nie rozważane dotąd możliwości, a klasyczne problemy jawią się 
inaczej, często znacznie prościej, ale też często są przy tym nadmiernie upraszczane. Skupienie 
się humanistycznej konstrukcji światopoglądu na szufladkowaniu powoduje niedocenianie 
mechanizmu wyjaśniającego, co podnosi znaczenie mistycznych sił życiowych w rozmaitych 
nowszych postaciach, jak np. Kauffmanowski porządek za darmo poprzez samoorganizację15.

11 Tymi zagadnieniami zajmuje się obecnie semiotyka. Jest to jednak całkiem odmienne podejście zakładające 
wymianę informacji, która u mnie jest konstrukcją złożoną z bardziej prostych elementów.

12 A. Gecow, Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia (I odcinek Szkicu 
dedukcyjnej teorii życia), „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2013, t. 1, s. 83–113; A. Gecow, 
Informacja dziedziczna i jej kanały (II odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia), „Filozofia i Nauka Studia filozoficzne 
i interdyscyplinarne” 2014, t. 2, s. 351–380; A. Gecow, The purposeful information. On the difference between natural 
and artificial life, “Dialogue & Universalism” 2008, no. 18, s.191–206; A. Gecow, The differences between natural and 
artificial life. Towards a definition of life, http://arxiv.org/abs/1012.2889, 2010.

13 Humanistyka „z natury” pomija szczegóły, bo gdyby w nie weszła, przestałaby być humanistyką, a stałaby się daną 
nauką szczegółową. Humanistyka nie ma więc jak, i nie jest jej zadaniem porównać i ocenić szczegóły mechanizmów 
proponowanych przez poszczególne koncepcje. Zapewne z tego też powodu niektóre koncepcje, jak np. Kauffmanowska 
samoorganizacja, bywają w niej bardziej doceniane, niż ich rzeczywista wartość. Obraz wynikający z takiego „szufladko-
wania” różni się więc od efektów rzeczowej dyskusji o szczegółach, ale – jak wiadomo – diabeł tkwi właśnie w szczegółach. 
Do tego dochodzi zasadniczy, nie rozstrzygalny na tym poziomie, problem autorytetów. Na przykład w USA poważnie 
dyskutuje się Inteligentny Projekt, podczas gdy w Europie raczej dyskutuje się koncepcje Dawkinsa.

14 Dość kompleksowy opis mechanizmów darwinowskich zawiera okolicznościowy zeszyt: 150 lat darwinowskiej 
teorii ewolucji, red. J. Kozłowski, J. Radwan, „Kosmos” 2009, nr 58.

15 S.A. Kauffman, The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New 
York 1993. Patrz też: A. Gecow, Algorytmy ewolucyjne i genetyczne, ewolucja sieci złożonych i model regulacji genowej 
a mechanizm darwinowski. w: 150 lat darwinowskiej teorii ewolucji…, s. 429–442. Głębsze podstawy mojej krytyki 
można znaleźć w: A. Gecow, Spontaneous order, edge of chaos and artificial life as missing ideas in life understanding, 
”Dialogue & Universalism” 2014, no. 2, s. 63-80. Moje zakwalifikowanie koncepcji Kauffmana do mistycznych sił 
życiowych wynika z jego błędu interpretacyjnego, mylącego porządek jako informację celową z porządkiem jako 
zwykłą informacją. O ile porządek takiego typu, jak w krysztale, niecelowy, może powstawać spontanicznie, to jedyną 
drogą powstania porządku – informacji celowej, jest mechanizm darwinowski. To rozróżnienie widać dopiero jasno 
z perspektywy mojego rozwiązania definicji informacji celowej. Uznanie, że informacja celowa bierze się w organi-
zmach żywych „za darmo”, czyli bez kosztownego mechanizmu naturalnej selekcji, jest formą mistycyzmu. Oparcie 
wniosków Kauffmana na eksperymencie nie znaczy, że eksperyment był poprawnie zinterpretowany.
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Klasyczna biologia ewolucyjna zdominowana była jeszcze dekadę temu przez genetykę po-
pulacyjną. Założeniem tej teorii jest dziedziczenie jedynie poprzez geny, co jest dobrym pierw-
szym przybliżeniem, ale jedynie przybliżeniem. Ograniczenie wyjaśniania do zakresu tej teorii 
hamowało próby szerszego spojrzenia i budowy następnych przybliżeń, głównie polegających na 
rozważaniu innych nośników informacji dziedzicznej. W stanie rewolucyjnego obowiązywania16 
dogmatu znaczenia genu w biologii, Richard Dawkins, podkreślając go, wprowadził17 jako „królewi-
cza” drugi replikator – mem. Analogicznie do genetyki, zaczął on działać w domenie humanistyki, 
tworząc szeroko rozumianą memetykę18. W biologii zasadniczego przełomu dokonała natomiast 
Ewa Jabłonka19. Wskazała ona inne kanały informacji dziedzicznej i bogactwo dotąd pomijanych 
w rozważaniach zjawisk dotyczących dziedziczenia. Wśród tych kanałów są: behawioralny – two-
rzący kulturę i symboliczny, szczególnie związany z człowiekiem. Mem zaczął dotyczyć również 
zwierząt, a memetyka włączona została tym samym w biologię (choć nie bez oporów). Nowe ho-
ryzonty silnie podniosły znaczenie pojęcia „informacja”, które jako punkt odniesienia powoli za-
stępuje pojęcie genu, zmieniając tym perspektywę opisu20. Dyskusje, przeprowadzone ostatnio m. 
in. podczas konferencji „Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej” (Katowice, 
2014), potwierdziły wagę problemu uregulowania pojęć „informacja” i „informacja celowa”. Jako 
fizyk i informatyk zajmujący się biologią ewolucyjną z użyciem metod sieci złożonych, usiłuję 
dołączyć się do tej tendencji, podporządkowując aktualny swój wywód tworzeniu „perspektywy 
informacyjnej”. Biologia, jak na razie, opiera się tym przemianom, a prace dotyczące informacji 
biologicznej i definicji życia ukazują się głównie w pismach filozoficznych.

Informacja biologiczna
Wzrost znaczenia pojęcia „informacja”, jako podstawy rozumienia i wyjaśniania nie tylko w bio-
logii i memetyce, wynika głównie z rozwoju technologii komputerowej i wtargnięcia jej do życia 
codziennego, wraz z jej zbiorem pojęć i wynikającą z niego perspektywą. W teorii informacji 
Shannona, powszechnie uznawanej za podstawę informatyki i rozumienia terminu „informa-
cja”, brak jest aspektu celowości, który dostrzegalny jest w tym pojęciu niemal na każdym kroku. 
Dyskusję zagadnienia celowości istotnie utrudnia fobia błędu finalizmu i ograniczenie pojmo-
wania celu do intencji, wynikające z perspektywy człowieka. Rzadko kto próbuje zastąpić tę per-
spektywę bardziej obiektywną. Fobię tę zwykło się neutralizować zmianą nazw, czyli udawaniem, 
że rozważane jest inne, mniej „groźne” zagadnienie. Fakt ten dobrze obrazuje sama historia 

16 A. Gecow, Ewa, Jabłonka i Lamarck…; A. Gecow, Steps or revolutions – emotions in the biology…
17 R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, New York City 1976 (wyd. polskie: R. Dawkins, Samolubny 

gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007).
18 Tu chcę zawrzeć kompleks idei pozwalających na ścisłe podejście do ewolucji kultury. Do prekursorów na-

leżeli L. Luca Cavalli-Sforza i Marcus Feldman (por. tychże, Cultural transsmision and evolution, University Press, 
Princeton 1981). We współczesnej formie można o tym przeczytać w: L. Stone, P.F. Lurquin, Geny, kultura i ewolucja 
człowieka. Synteza, wprowadzenie L. Cavalli-Sforza, przeł. W. Branicki, W. Więckowski, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2009. Podejście to jakby wystawało poza biologię, dotyczy kultury człowieka a nie zwie-
rząt, niemniej napotkało początkowo na silny opór.

19 E. Jablonka, M.J. Lamb, Evolution in four dimensions: genetic, epigenetic, behavioral and symbolic variation 
in the history of life, MIT Press, Cambridge 2005. Patrz też: A. Gecow, Ewa, Jabłonka i Lamarck… Prezentowane tu 
nowe, nie genetyczne kanały dziedziczenia dotyczą rozmaitych organizmów, od bakterii do człowieka, ale człowiek 
jest tu jedynie skrajnym przypadkiem.

20 Zob.: D. Wężowicz-Ziołkowska, Moc narrativum…
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zbliżania się do tej kwestii i obchodzenia jej. I tak np. Colin Pittendright w 1958 r. wprowadził 
termin „teleonomia”, a Bernd-Olaf Küppers21 „informacja biologiczna”, jednak właśnie z powodu 
odwrócenia uwagi od sedna problemu, oba te terminy pozostają, mimo upływu lat, mętne, bez 
ścisłej definicji, ciągle nie nadające się do użycia w wyjaśnianiu. W obu przypadkach intencją 
tego manewru terminologicznego było otwarcie drogi do przyznania na gruncie naukowym, że 
wyjaśnianie w biologii powinno dopuścić celowość, ale odpowiednio ujętą. Pojęcie teleonomii 
jest nie tylko mętnie i różnie definiowane22, ale nawet te definicje, które są przyjęte i akceptowane, 
moim zdaniem, sugerują niewłaściwy kierunek; nie opisują pojęcia „cel”, a jedynie poddziedzinę 
celowości. Z tego też powodu uważam, że pojęcia teleonomii nie da się „naprawić”, natomiast 
potoczne pojęcie celu i celowości jest znacznie lepiej zrozumiałe i choć zawiera także warianty, 
które chcemy pominąć, jest dobrą wskazówką, co chcemy zrozumieć i co pominąć. Dlatego 
moim zdaniem, należy odważniej podejść do problemu i badać go nie pod pseudonimem.

Aspekt celowościowy informacji dostrzegł już Shannon, ale uznał go za zbędny do zastosowań 
w technice. U nas podjął temat Marian Mazur23, ale na świecie wskazuje się raczej na Manfreda 
Eigena24, który, oprócz shannonowskiej ilości informacji, wprowadził także jej wartość związaną 
z przydatnością dla odbiorcy. W swojej biosemantics theory Ruth Garrett Millikan25 analizuje 
tę wartość głębiej, jako aspekt teleo-semantyczny, który wyraźnie posiada już dwa elementy. 
Küppers rozdzielił je, wymieniając trzy aspekty informacji: syntaktyczny (shannonowski), seman-
tyczny i pragmatyczny, ale nie wychodzi w tych rozważaniach poza ramy filozofii. Współczesne 
podsumowanie rozumienia hasła „informacja biologiczna” autorstwa Petera Godfreya-Smitha 
i Kima Sterelny (2007) można znaleźć w internetowej Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Jak widać z powyższych wskazań i przytoczeń, definiowanie informacji biologicznej odbywa 
się poza biologią, szczególnie w pismach filozoficznych. Główna koncepcja opisu opiera się na 
zaczerpniętej z teorii Shannona wizji przekazu informacji, w którym istnieje jej nadawca i odbior-
ca. Najnowsze, obecnie dominujące źródła amerykańskie (m.in. z sympozjum z 2011 r. na temat 
informacji biologicznej26), mają wyraźnie mało naukowe, ideologiczne podstawy, wpisujące się 
raczej w nurt Intelligent Design niż naukę. Podkreśla się w nich intencje nadawcy informacji 
(wysyłającego). Nurt ten uzupełnia Kauffman wspomnianą wyżej koncepcją samoorganizacji.27 

21 B.-O. Küppers, Geneza informacji biologicznej, Filozoficzne problemy powstania życia, przeł. W. Ługowski 
(z: Der Usprung biologischer Information. Zur Naturphilosophie der Lebensentstehung, Piper, München 1986), PWN, 
Warszawa 1991.

22 Teleonomia – wyjaśnianie zjawisk ewolucyjnych w terminach celowościowych, bez uznawania, że istnieje cel, 
ku któremu zmierza ewolucja [http://aneksy.pwn.pl/biologia/] oraz [http://megaslownik.pl/]. W filozofii przyrody 
i w naukach przyrodniczych termin określający właściwości przystosowawcze uporządkowania, organizacji i ho-
meostazy struktur i funkcji organizmów żywych; [http://encyklopedia.wp.pl/]. O wkładzie Monoda, Shrödingera 
i Jacoba wspomniałem wcześniej, tu warto wskazać artykuł Andrzeja Elżanowskiego: O wartościach i ich ewolu-
cyjnym pochodzeniu, w: Filozofia przyrody – dziś. Philosophy of Nature Today, red. W. Ługowski, K. Lisiejew, IFiS, 
Warszawa 2011, s. 182–193.

23 M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
24 M. Eigen, Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules, „Naturwissenschaften”, 

1971, nr 10, s. 465–523.
25 R. Millikan, Language, Thought and Other Biological Categories, MIT Press, Cambridge, MA 1984.
26 Biological Information. New Perspectives, Proceedings of the Symposium Cornell University, USA, 31 May – 

3 June 2011, ed. R.J. Marks II, M.J. Behe, W.A. Dembski, B.L. Gordon, J.C. Sanford. http://www.worldscientific.com/
worldscibooks/10.1142/8818#t=toc.

27 Kauffman nie należy do nurtu „inteligentny projekt”, ale uzupełnia taką koncepcję jakby ją rozszerzając. 
Obie te koncepcje mają elementy wspólne: 1) podważają skuteczność mechanizmu darwinowskiego jawnie 
twierdząc, że sam ten mechanizm nie wystarczy do wyjaśnienia obserwowanej złożoności (w domyśle – tej zło-
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Jednak najcelniejszą definicję podała Ewa Jabłonka już ponad dekadę temu, w zasadzie opie-
rając się jedynie na odbiorcy: „sygnał wejściowy jest informacją biologiczną, gdy obiekt może 
zareagować na niego celowo”28.

Moje podejście do zdefiniowania informacji celowej29 jest w efektach zbliżone do prezento-
wanego przez Jabłonkę, jednak jego umocowanie, precyzja i perspektywa są inne. Przedstawię 
je w skrócie. W pierwszym kroku zauważam, że rozważanie przekazu informacji wymaga także 
określenia mechanizmu przekazywania, a on jest zbędny do zdefiniowania tego, co jest prze-
kazywane. Wychodzę więc z definicji informacji jako wyboru, zgodnej z koncepcją Shannona, 
ale leżącą u podstaw opisu przekazu informacji. Oprócz ilości ma ona dobrze określony aspekt 
semantyczny – wskazuje, co wybrano. Obiekt fizyczny posiada informację, jak reagować na do-
wolne warunki zewnętrzne. Ta informacja zawarta jest w jego budowie, jest wyborem właśnie 
tej budowy, czyli tego obiektu, który jest jej nośnikiem.

Drugim krokiem jest kodowanie, które przypisuje temu wyborowi symbol z innego zbioru 
i w ten sposób zachowuje jego pierwotne znaczenie, do którego można powrócić przez dekodo-
wanie. Dopiero badając kodowanie, jakie można spotkać w przyrodzie, można uzyskać opis przy-
czynowości, niezbędnej do zdefiniowania celu. Kod naturalny przekształca przyczynę w skutek. 
Dekodowanie tak zakodowanej informacji nie jest jednak ogólnie dostępne – taki kod odwrotny 
zwykle nie istnieje jako gotowe fizyczne przekształcenie – kod naturalny. Kod odwrotny do natural-
nego ma znaleźć przyczynę dla zadanego skutku. Taki skutek, dla którego poszukuje się przyczyny, 
potocznie nazywany jest celem. Zapis znalezionej przyczyny do zadanego skutku – „celu”, wraz ze 
wskazaniem, jaki skutek – „cel” daje ta przyczyna w rozważanym kodzie naturalnym, jest infor-
macją celową. Posiada ona ściśle określone wszystkie trzy aspekty (shannonowski, semantyczny 
i celowościowy) dostrzegane w informacji biologicznej, ale celowościowy nie opiera się na intencji.

Użyteczność takiej definicji wynika z jej roli przy definiowaniu długiego i skutecznego procesu 
spontanicznego gromadzenia się (zbierania) informacji celowej. Jest on tak podobny do procesu 
życia, że można przyjąć taką definicję życia. Uniwersalny mechanizm tworzący kod odwrotny 
polega na testowaniu hipotez, używając istniejącego kodu. Okazuje się, że jedyny cel, dla którego 
może spontanicznie zaistnieć taki mechanizm, to cel „istnieć nadal”. Wtedy ten uniwersalny me-
chanizm dekodujący jest dokładnie podstawowym mechanizmem darwinowskim (czyli doborem 
naturalnym, ale jeszcze w najprostszej postaci wegetatywnej). Stawianie hipotezy, jej test i zapis 
informacji celowej zachodzą tu automatycznie. Nośnikiem informacji celowej jest obiekt, a kodem 
naturalnym – jego środowisko. Cel – „istnieć nadal” jest elementem mechanizmu i poza nim nie 
jest określony, nie można więc spytać, jaki cel ma proces, tylko: jaki cel występuje w procesie. Jak 

żoności, która posiada cechy celowościowe [teleonomiczne]). 2) wskazują inne źródło tego „porządku”, które 
jednak nie jest weryfikowalnym mechanizmem dającym ”porządek celowy”. Dla Intelligent Design jest to Bóg, 
dla Kauffmana jest to „porządek za darmo” wynikający z typu systemu. Moim zdaniem Kauffman źle zinter-
pretował swoje doświadczenia. Z grubsza opisałem moje argumenty w kilku artykułach, najsilniejszy pokazuję 
w A. Gecow, Spontaneous order…

28 E. Jablonka, Information: Its Interpretation, Its Inheritance and Its Sharing, “Philosophy of Science” 2002, vol. 
69, s. 578–605. W oryginale: “a source becomes an informational input when an interpreting receiver can react 
to the form of the source (and variations in this form) in a functional manner […]. »Functional« is here used to 
mean the consistent causal role that a part plays within an encompassing mandesigned or natural-selection-de-
signed system, a role that usually contributes to the goal-oriented behavior of this system.” Patrz dyskusja tego 
w: A. Gecow, Informacja dziedziczna i jej kanały…

29 A. Gecow, Informacja, formalna celowość…; A. Gecow, Informacja dziedziczna i jej kanały…; A. Gecow, The 
purposeful information…; A. Gecow, The differences between…
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widać, w takim ujęciu cel nie wynika z czyjejś intencji, natomiast „intencja” pojawia się jako ele-
ment bardziej zaawansowanego mechanizmu, w którym zgromadzona informacja celowa realizuje 
się, przedłużając trwanie procesu. My (jak i inne organizmy żywe) jesteśmy wytworem i podlegamy 
temu procesowi jako jego ewoluujące elementy. Realizując cel – „istnieć nadal” stawiamy sobie 
podcele, które jako intencje są elementem naszego funkcjonowania. Intencja jest więc wtórna 
względem mechanizmu procesu, który opiera się na definicji celu i informacji celowej. W tych 
definicjach „intencja” występować więc nie może, by nie tworzyć tautologii.

Przekaz informacji celowej pojawia się pomiędzy dwoma podzespołami jednego tak ewolu-
ującego systemu. Do tego konieczna jest struktura, a w niej perspektywa, która jest podstawą 
semiotyki. Nadawca i odbiorca nie są niezależnymi kolekcjonerami informacji celowej. Tu także 
kolejność definiowania jest istotna.

Warunki długości procesu i skutecznego zwiększania ilości informacji celowej przy eliminacji 
niecelnych hipotez dają konieczność rozmnażania. Wymóg skutecznego gromadzenia informacji 
celowej nie oznacza jednak konieczności wzrostu ilości tej informacji w ewoluującym obiekcie. 
Wymóg ten dotyczy bowiem mechanizmu. Dozwala on, by jednocześnie obiekt podlegał innym, 
normalnym mechanizmom gubienia tej informacji, tj. wzrostowi entropii. Jedynym warunkiem 
jest wystarczająca ilość tej informacji, by proces istniał nadal.

Tak więc zwykła informacja, to jedynie wybór jakiegoś elementu z określonego zbioru. Jej 
znaczenie, to ten wybrany element. Nie ma tu jeszcze symbolu ani przekazu. Symbol pojawia 
się w wyniku zakodowania pierwotnego wyboru w innym zbiorze możliwości. Jego znaczenie 
osiągane jest przez dekodowanie – powrót do pierwotnego wyboru. Kod jest przekształceniem. 
Informacja celowa jest tworem znacznie bardziej złożonym. Wymaga uprzedniego ekspery-
mentu, by dla danego kodu i wskazanego skutku poznać przyczynę. Jest to zapis tego związku 
pozwalający uzyskać określony skutek na „żądanie”. Przekaz informacji celowej pojawia się 
w systemie i jest znacznie bardziej złożonym tworem, niż informacja, lub informacja celowa. 
Cel jest elementem mechanizmu dekodującego. Jako intencja pojawia się w skrajnie złożonych 
systemach, które trwają dzięki nagromadzonej informacji celowej. Jest to pewien element 
funkcjonowania takich systemów.

Informacja a genetyka. Co ewoluuje – ujęcie procesualne czy obiektowe?
Oparcie definicji procesu życia na informacji celowej uwalnia opis życia od nadużywanej gene-
tyki, pozwalając na poszukiwania różnorodnych nośników tej informacji. Wskazanie podsta-
wowego mechanizmu gromadzenia informacji celowej rozbija darwinowski dobór naturalny 
na przynajmniej dwa mechanizmy: wegetatywny – najprostszy, ale konieczny i wystarczający, 
oraz mechanizm populacyjny – bardziej złożony, niekonieczny, znacznie wydajniejszy, oparty na 
tym pierwszym, polegający na wymianie informacji celowej pomiędzy osobnikami w populacji. 
Mechanizm populacyjny rozszczepia prosty obraz ewoluującego obiektu (jednocześnie jako: 
składu uzbieranej informacji celowej, eliminowanego podczas testu podstawowego i testowane-
go) na trzy twory: populację (gatunek) jako skład informacji, obiekt, który nadal jest eliminowany, 
oraz testowaną cechę wraz z jej nośnikiem (w genetyce – allelę). Wymiana informacji celowej 
w populacji, niezależnie od typu nośnika tej informacji, jest uniwersalną formą radykalnego 
przyspieszenia zbierania informacji celowej, co w wyścigu, jakim jest konkurencja (trzeci ele-
ment doboru naturalnego), ma podstawowe znaczenie. Powstają tak dwa nowe, realne poziomy 
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odniesienia – populacja (gatunek) i alternatywna cecha obiektu (zapisana w genie lub memie), 
oraz pytanie – „co w zasadzie ewoluuje?” Pytanie to wynika z potrzeby naszego obiektowego 
sposobu myślenia i opisu, ale naturą zjawiska nie jest obiekt, a proces, tu - proces gromadzenia 
się informacji celowej. Pilnując takiej perspektywy pytanie okazuje się bardziej technicznym 
problem opisu, niż realnym problemem do wyjaśnienia.

Głębokie przyzwyczajenie biologów do myślenia obiektowego, w którym główną rolę grał osob-
nik, wygenerowało wagę problemu, czy ewoluuje osobnik, czy „samolubny gen” i silną tendencję 
do ograniczenia problemu do tych dwóch poziomów. Hamowało to próby opisu z innej perspek-
tywy, wkładanej w hasło „doboru grupowego”, w tym opisu płynnego przejścia od doboru osob-
ników do doboru integronów wyższego rzędu, takich jak kolonia (np.: od jednokomórkowców do 
wielokomórkowców) lub zespół różnych organizmów (np.: porost lub biotop, a także komórka 
eukariotyczna). W pojęciu kolonii mieści się stado i wiążąca je kultura, i tu jest miejsce memetyki.

Podstawowym oczekiwaniem przy tworzeniu definicji życia jest jej operacyjność30, czyli zdol-
ność zdefiniowania obiektu żywego. Tymczasem życie nie jest obiektem, tylko procesem, a obiekt 
jest jedynie jego wytworem i nośnikiem jego mechanizmu. Tzw. definicje darwinowskie mają 
z tym problem, bo wskazują mechanizm procesu, a nie obiekt.

Środowisko biotyczne
Problem „co ewoluuje” ma wiele wymiarów, w których podejście obiektowe prowadzi do zbyt 
radykalnych uproszczeń. Oprócz trzech wymienionych powyżej do najważniejszych należy pro-
blem wpływu środowiska biotycznego31. Obiekt żywy wyobrażamy sobie z reguły na tle przyrody 
nieożywionej. W zasadzie takie wyobrażenie spełnia tylko roślina samożywna na pustyni (czło-
wiek na Marsie już nie, bo do jego dalszej egzystencji i rozrodu konieczna jest ziemska cywili-
zacja). Takie wyobrażenie jest podstawą koncepcji autopoietycznej32 definicji obiektu żywego. 
Przeciwstawia ona kompletność produkcji własnych elementów tworom allopoietycznym33, 
które nie generują wszystkich elementów niezbędnych do ich regeneracji. Jednak, co wtedy ze 
zwierzętami, które są cudzożywne? Idąc dalej - pasożyty w zasadzie powinny być allopoietycz-
ne, czyli nieżywe. Gdy jednak zmodyfikujemy podejście i przyjmiemy odniesienie aktualnego 
środowiska obiektu, w tym środowiska biotycznego, to dostaniemy obraz bardziej zbliżony do 
intuicyjnego. Przecież konkurencja jest głównym czynnikiem napędowym ewolucji. Wtedy jed-
nak powstaje pytanie, jak daleko wolno posuwać się w rozpatrywaniu obiektów na tle środowiska 
biotycznego. Wirusy w oczywisty sposób, tak jak pasożyty, stają się obiektami żywymi, ale to nie 
koniec, podobnie artefakty, takie jak młotek, rower, samochód, komputer też nabierają zgodności 
z definicją obiektu żywego, stają się ewoluującymi obiektami zbierającymi informację celową, 
jak istnieć dalej, a pojęcie systemów allopoietycznych traci granicę z autopoietycznymi.

30 K. Chodasewicz, Między optymizmem a sceptycyzmem. Rozważania nad perspektywami uniwersalnej defin-
icji życia, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2010, vol. 5, fac. 1; K. Chodasewicz, Evolution, Reproduction and 
Definition of Life, “Theory Biosci.” DOI 10.1007/s12064-013-0184-5, 2013; K. Chodasewicz, Wieloraka realizacja 
i życie, „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” 2013, t. I.

31 A. Gecow, Informacja dziedziczna i jej kanały…
32 F.G. Varela, H.R. Maturana, R. Uribe, Autopoiesis: The Organization of Living Systems, its Characterization and 

a Model, “BioSystems” 1974, no. 5, s. 187–196.
33 K. Chodasewicz, Definiować czy nie? Współczesne kontrowersje na temat potrzeby i sposobu definiowania życia, 

„Kosmos” 2015, tom 63, s. 501-516.
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Rozważając obiekty memetyczne – idee, rozwiązania techniczne i ich ewolucję darwinow-
ską zauważamy, że to w zasadzie jedynie informacja celowa, a  jej nośnik gdzieś się ulotnił. 
Środowisko ich istnienia i ewolucji jest skrajnie biotyczne. Poprawny opis i umiejscowienie tych 
tworów w procesie ewolucji życia utrudniony jest przez nasze uczestniczenie w tym mechani-
zmie. Prościej jest rozumieć kulturę i jej elementy, gdy ich nośnikiem jest inny gatunek zwierząt. 
Dodatkowym utrudnieniem jest powstająca na danym poziomie doboru zależność środowiska 
od ewoluującego obiektu. Rozumienie mechanizmu darwinowskiego, wyłączając jedynie kon-
kurencję, wymagało upraszczającego założenia, że środowisko jest od obiektu niezależne.

Jak widać, dobór perspektywy opisu dość radykalnie wpływa na obecność trudności, które 
we właściwej perspektywie okazują się wynikiem błędnie postawionego problemu lub błędnych 
oczekiwań. Ujęcie procesualne z odniesieniem do gromadzenia informacji celowej wydaje się 
obecnie najcelniejsze przy obiektywnym opisie zjawisk związanych z życiem. Jest ono także 
podstawą podejścia memetycznego, w którym ewoluujące twory wyodrębnia się na podstawie 
określenia ewoluującej informacji celowej. Tu nie jest zaskoczeniem, że kultura i jej elementy: 
samochód, język, podlegają ewolucji darwinowskiej.

Artefakty
Przykładem takiego błędnie postawionego problemu jest ontologiczny status artefaktów. Lynne 
Baker rozważając ten problem definiuje artefakty jako „obiekty intencjonalnie wytworzone, by 
spełniały określony cel, naturalne obiekty powstają bez interwencji człowieka”34. Pomijam tu 
katastrofalny stan precyzji takiej definicji, z której w zasadzie wynika, że oczekiwane dziecko 
i kura z inkubatora będą sztuczne, a robot wykonany przez robota może być naturalny. Problemy 
tej definicji wynikają m.in. z tradycyjnej wiary, że obiekty można podzielić na dwa rozłączne 
zbiory – naturalnych i artefaktów. Pierwszą korektą tej wizji musi być uznanie, że nie są to zbiory 
rozłączne, a sztuczność ma jakąś miarę zachodzenia, wyrażającą stopień ingerencji człowieka 
w procesy naturalne. Swoją dyskusją Baker robi jednak krok w tym kierunku.

Rozważmy naukową obiektywność opisu artefaktów. Powinien on dać jednakowe wnioski 
niezależnie od obserwatora, także hipotetycznego kosmity. Intencją Baker jest, że artefakty 
są dziełem człowieka, co wynika z drugiej części zdania. Wtedy młotek wykonany przez ludzi 
jest artefaktem w opisie ludzkim, ale wykonany przez obcych (można oczekiwać, że też uży-
wają młotków) artefaktem już nie jest. Z ich punktu widzenia byłoby odwrotnie! Spotykając 
podobnie do nas inteligentnych obcych, Baker prawdopodobnie uprzejmie dodałaby ich do 
tej definicji. Na razie jednak główny problem polega tu akurat na roli człowieka, oczywistości, 
która pozwoliła pominąć jej wskazanie w pierwszej części definicji. Jest to ta sama oczywistość, 
która kazała kiedyś umieścić nieruchomą Ziemię w centrum świata. Zwierząt nie bierze się pod 
uwagę z tych samych, oczywistych powodów. Tak istotny tu poziom inteligencji ewentualnych 
obcych (lub innych) nie ma jasnego kryterium, choć dowiedzione już nasze pochodzenie od 
zwierzęcych przodków zdołało rozmyć ten próg naszej dumy, leżący u podstaw oczywistej 
wyjątkowości ludzkiej perspektywy.

34 L.R. Baker, The shrinking difference between artifacts and natural objects, “APA Newsletter on Philosophy and 
Computers” 2008, no. 07 (2), p. 2–5.
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Długo broniono wyróżnienia, że tylko my – ludzie – używamy narzędzi, co miało ograniczyć 
intencjonalność do ludzi. Nauki behawioralne i ten próg zniwelowały. Dziś uważa się, że człowiek 
nie posiada niczego specyficznego, co by nie występowało u zwierząt, jedynie intensywność cech 
jest specyficzna. W tej sytuacji ratujemy się argumentem: „spróbuj kota nauczyć logarytmów…”, 
ale to już nie wpływa na definicję artefaktów. Eliminując z tej definicji bezprawnie osadzonego na 
tronie człowieka, za artefakt powinniśmy uważać ptasie gniazdo, a także kopiec mrówek, domek 
chruścika, szkielet koralowca. Uznamy również za artefakty muszlę ślimaka, nasze zęby i kości, 
następnie miękkie organy, somę, która wyraźnie jest narzędziem komórek linii rozrodczej. Na 
tej drodze nie znajdziemy naturalnej granicy, dojdziemy do białek jako narzędzi genów, a nawet 
możemy to odwrócić (bez konfliktu z dogmatem genetycznym) i traktować geny jako narzędzia 
białek; choć to mniej naturalne, ale poprawne. Cele wyznaczane są tu przez mechanizm darwi-
nowski, a intencjonalność nie wymaga pełnej (zwłaszcza ludzkiej) świadomości. Terminy „cel” 
i „intencja” są w rozważanej definicji antropomorfizacją elementów mechanizmu darwinowskie-
go. Tak naprawdę, to jest odwrotnie – my, jako wytwór i nośnik mechanizmów darwinowskich 
w ten sposób nazywamy obserwowane u siebie elementy tego mechanizmu.

Artefakty okazują się równie naturalne jak inne obiekty naturalne, a nasze, wytworzone przez 
ludzi artefakty, są odróżnialne jedynie z powodu przyjętej perspektywy. Dążąc do obiektywizmu, 
należy spojrzeć na ludzkie społeczeństwo z zewnątrz, jako obiektywny obserwator, nie identyfi-
kujący się z obserwowanym zjawiskiem.

Problem zależności obserwowanego i obserwującego zauważany jest w filozofii w zagadnieniu 
istnienia obiektów zależnych od świadomości. Związek tego z ontologią artefaktów zauważa też 
Baker, ale nie wyciąga głębszych wniosków. Obiektywny, zewnętrzny obserwator nie ma podstaw 
do odróżniania ludzkiej chałupy od gniazda ptasiego, a ludzkich miast od mrowisk i grzybni. Ma 
on wspólną płaszczyznę porównania, za sprawą której problem głębokiej odmienności artefak-
tów znika, bo obiektywnie nie istnieje; okazuje się subiektywny.

Dwa opisy człowieka z różnych perspektyw
Rozróżnienie perspektyw z pozycji człowieka i „obiektywnej” tworzy dwa całkiem odmienne 
opisy tych samych elementów ludzkiego społeczeństwa. Nie muszą to być opisy sprzeczne, ale 
operują na całkiem innych odniesieniach, wynikających z nich innych pojęciach i w efekcie są tak 
trudne do porównania, jak wskazane artefakty i obiekty naturalne. Błąd, jaki dotyczył artefaktów, 
wynika z nieadekwatnego zastosowania perspektywy do zagadnienia. Nie znaczy to, że perspek-
tywa opisu społeczeństwa ludzkiego z pozycji człowieka jest zła, ani że perspektywa obiektyw-
nego obserwatora jest zawsze najwłaściwsza. Dla równowagi wspomnieć należy, że problemów 
etycznych nie można podporządkować jedynie perspektywie darwinowskiej konkurencji.

Perspektywa człowieka, to humanistyka. Opis elementów i funkcjonowania społeczeństwa 
ludzkiego z perspektywy zewnętrznej, jako przedłużenia rozpoznanych mechanizmów pod-
czas badań biologicznych, daje nowy obraz, który wiele wyjaśnia. To nowe wyjaśnienie tworzy 
tytułowy zwrot biologiczny w humanistyce, jednak powszechnie przyjęty już termin odnosi się 
tylko do części zjawiska. Dobrze znane z autopsji zjawiska z obszaru humanistyki zachodzą także 
w świecie zwierząt. Nauki behawioralne bardzo długo broniły się przed antropomorfizacją inter-
pretacji zachowań zwierząt. Wynikało to z omawianej wcześniej granicy, oddzielającej dumnego 
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człowieka od reszty świata. Zasypanie tej granicy, z jednej strony, pozwoliło opisywać człowieka 
jako wytwór ewolucji, z drugiej pozwala na utożsamienie zjawisk z naszego „wewnętrznego” 
świata z odpowiadającymi im zjawiskami w świecie zwierząt35.

Podsumowanie
Najważniejsze wnioski, jakie chciałem tu uzasadnić to: opis tych samych zjawisk z różnych per-
spektyw daje znacznie pełniejszy obraz niż z jednego punktu widzenia; Biological Turn to nowy 
opis metodami biologii tematów tradycyjnie humanistycznych, widzianych dotąd jedynie z po-
zycji uwikłanego w nie człowieka.

Oba podejścia nie są antagonistyczne, nie stoimy przed wyborem jednej z tych dróg i walką 
o utrzymanie przy życiu własnej kultury. Jest to złożenie osiągnięć dokonanych po obu stronach. 
Podstawowa różnica to wyraźnie przeceniana wyjątkowość człowieka w niektórych ujęciach 
humanistycznych, np. w problemie artefaktów. Zasypanie tej granicy, z jednej strony pozwoliło 
opisywać człowieka wraz z kulturą jako wytwór ewolucji, z drugiej pozwala na utożsamienie 
zjawisk z naszego „wewnętrznego” świata z odpowiadającymi im zjawiskami w świecie zwierząt.

Szczególnym elementem nowego ujęcia jest memetyka, która opisuje metodami darwinow-
skiej ewolucji biologicznej szeroko rozumianą kulturę (nie tylko ludzką, ale i kultury zwierzęce). 
Memetyka wynika z rozszerzenia pojęcia informacji dziedzicznej poza ramy genu, który był 
dla genetyki populacyjnej obowiązującą, jedyną perspektywą. Nowa, ogólniejsza, perspektywa 
podnosi znaczenie pojęć informacji i informacji celowej, ale obecnie nie ma ogólnie uznanej 
i zadowalającej teorii, ujmującej aspekty celowościowy i semantyczny informacji. Pilną potrzebę 
w humanistyce poszerzonej teorii informacji o informację celową widać było wyraźnie w dyskusji 
na konferencji „Biological Turn”, przytaczam więc swoją propozycję w tym zakresie, konstruowa-
ną głównie na potrzeby biologii.
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Socjobiologiczne korzenie memetyki

Streszczenie

Memetyka to obecnie prężnie rozwijająca się dziedzina wiedzy o człowieku. Jej źródła związane są jednak 

z rozwojem socjobiologii. Ściślej rzecz biorąc są odpowiedzią na krytykę skierowaną tak na założenia jak 

i wnioski wywodzone z socjobiologii. Szczególnie dotyczy to kwestii kultury i umysłu ludzkiego, które na bazie 

socjobiologii w jej pierwszych fazach rozwoju pozostawały niewyjaśnione. Zmiana, jaka w tym względzie 

następuje, związana jest z genetyczno-memetycznym manifestem R. Dawkinsa, ale także teorią koewolucji 

genowo-kulturowej E.O. Wilsona i Ch. Lumsdena. W artykule postaram się przedstawić główne założenia 

tego przewrotu, jaki dokonała się w obrębie naturalistycznych koncepcji natury ludzkiej. Zwrócę też uwagę 

na etyczne implikacje tych zmian.
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Sociobiological roots of memetics 

Summary

Memetics is now a thriving field of knowledge about man. However, the source, are associated with the 

development of sociobiology. Strictly speaking, are a response to the criticism directed as the assumptions 

and the conclusions derived from sociobiology. This is particularly true with regard to culture and the hu-

man mind, which on the basis of sociobiology in its early stages of development remained unexplained. The 

change that occurs in this regard, is associated with R. Dawkins genetic and memetics manifesto, but also 

the theory of gene-culture coevolution (E.O. Wilson and Ch. Lumsden). In this article I will try to present 

the main characteristics of this revolution that has taken place within a naturalistic conception of human 

nature. I’ll pay attention to the ethical implications of these changes.
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Wstęp
W latach 60 XX w. dokonał się przełom w dziedzinie badań biologicznych. Miał on związek z po-
wstaniem i rozwojem takich, opartych na koncepcji neodarwinistycznej, dziedzin badań, jak 
etologia i socjobiologia. Z początku przełom ten dotyczył kwestii zwierząt, jednakże wkrótce 
objął także problematykę natury ludzkiej. Wiązało się to z narodzinami etologii i socjobiologii 
człowieka, które dla Edgara Morina stanowią swoiste „objawienia” etologiczne i biosocjologiczne 
w kwestii natury ludzkiej1. O ile jednak etologię człowieka można uznać jedynie za rozszerzenie 
metodyki badań nad zwierzętami na gatunek ludzki, to w przypadku socjobiologii człowieka, 
we wczesnym okresie jej rozwoju można mówić o wyraźnie zarysowanym programie, mającym 
na celu doprowadzenie w przyszłości do redukcji humanistyki do poziomu subdyscyplin socjo-
biologicznych w ramach tzw. nowoczesnej syntezy. Zgodnie z tym programem 

w tej makroskopowej perspektywie nauki humanistyczne i społeczne zmieniają się w wyspecjalizowane 

gałęzie biologii: historia, biografia i literatura opisują ludzką etologię, a antropologia i socjologia odpo-

wiadają socjobiologii jednego gatunku naczelnych.2 

Jak powiada Marios Pourkos, „socjobiologia przypomina humanistom o biologicznej pępowi-
nie ludzkości i o biologicznym wymiarze natury ludzkiej”3. Głównym problemem nauk humani-
stycznych jest bowiem ignorowanie biologicznych źródeł człowieka4. „Pomijanie kwestii korzeni 
natury ludzkiej przestało być zaletą nauk społecznych.”5 Potrzebna jest zatem nowa antropologia, 
oparta na założeniach współczesnej biologii.

Podstawy socjobiologii
Innymi słowy szło o tłumaczenie zachowań ludzkich jako biologicznie uwarunkowanych. W ten 
sposób, jak sądził twórca socjobiologii Edward O. Wilson, da się wytłumaczyć człowieka jako 
zwierzę społeczne, kierujące się tymi samymi mechanizmami, co inne zwierzęta, szczególnie 
zaś naczelne. „[…] jesteśmy istotami biologicznymi, a nasze dusze nie mają niezależnego bytu, 
jeśli rodzaj ludzki wyewoluował drogą darwinowskiego doboru naturalnego, gatunek nasz stwo-
rzył nie Bóg, ale genetyczny traf i wymogi środowiska”6. Problemem dla Wilsona nie jest już to, 
czy jesteśmy zdeterminowani genetycznie, ale w jakiej mierze. W efekcie program (wczesnego) 
Wilsona przedstawia się następująco: 1) człowiek jest jednym z gatunków zwierząt i podlega tym 
samym prawom, co one (doboru naturalnego); 2) wzory zachowań zakodowane są w dziedzi-
czonym materiale genetycznym; 3) jednostką doboru naturalnego jest gen. Centralny zaś teore-
mat socjobiologii przedstawia się następująco: zachowania odzwierciedlające genotyp dążą do 
maksymalizacji inclussive fitness (sumy zdolności własnych i krewniaczych). Charakteryzuje je: 
zdolność do przeżycia osobnika, zdolność do reprodukcji osobnika, zdolność do przeżycia i re-
produkcji krewnych – nosicieli tych samych genów7. Stanowiło to nowy paradygmat w badaniach 

1 E. Morin, Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. R. Zimand, PIW, Warszawa 1977, s. 51.
2 E.O. Wilson, Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe, przeł. M. Siemiński, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 291.
3 M. Pourkos, Socjobiologia. Nowa synteza, „Problemy” 1986, nr 8 (481), s. 35.
4 Zob. F. Nielsen, Sociology and Sociobiology, „Annual Review of Sociology” 1994, nr 20, s. 269.
5 Tamże, s. 280.
6 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, PIW, Warszawa 1988, s. 27.
7 Zob.: E. Kośmicki, Koncepcja socjobiologii jako program badawczy zachowań społecznych zwierząt i ludzi, 
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nad człowiekiem, choć Michael Ruse ma wątpliwości, czy jest to też nowy paradygmat w naukach 
biologicznych8. Sama zaś „drażliwość socjobiologii”, jak ją nazywa Elżbieta Mickiewicz-Olczyk, 
mieści się w następujących kwestiach: 1) przewaga spekulacji i modeli hipotetyczno-dedukcyj-
nych nad empirią, 2) poczucie degradacji bytu ludzkiego (eksplikacja w kategoriach biologicz-
nych wolnej woli, prawdy, miłości, religii)9.

Podstawowym dążeniem socjobiologii w jej wydaniu Wilsonowskim były: wspomniana już 
aneksja humanistyki, badanie antropogenezy i socjogenezy człowieka i innych gatunków spo-
łecznych jako zdeterminowanych genetycznie, negowanie w duchu materializmu naukowego 
przepaści między umysłowością i cielesnością, poszukiwanie analogii między zachowania-
mi ludzi i zwierząt. Szkoła europejska, za której głównego reprezentanta można uznać Johna 
Maynarda Smitha, wydaje się w tym względzie bardziej ostrożna. Przede wszystkim odnosi się 
to do oporów przed utożsamieniem człowieka ze zwierzętami i propozycji koncentracji uwagi 
na badaniu zwierząt społecznych, ale także rozumienia socjobiologii jako jednej z gałęzi biologii 
bez roszczenia sobie praw do zawładnięcia humanistyką.

W jednej z późniejszych prac Wilson przeformułowuje koncepcję nowej syntezy w wizję natu-
ralnego zbiegania się (jednoczenia) nauk (konsiliencji), która pierwotnie obejmuje zakres nauk 
przyrodniczych, zaś docelowo również nauki humanistyczne, przede wszystkim zaś socjologię. 
„Obiektywne świadectwa naukowe, zwłaszcza z zakresu nauk przyrodniczych, coraz wyraźniej 
potwierdzają zasadność pierwotnej wizji twórców Oświecenia.” W ten sposób Wilson podaje hi-
storyczno-metodologiczne uzasadnienie dla poglądów wcześniejszych. Nie twierdzi już, że nowa 
synteza jest rewolucją na miarę przewrotu kopernikańskiego, ale raczej wynikiem ewolucji nauki. 
Oczywiście mowa o syntezie w duchu materializmu naukowego. W dalszym bowiem ciągu idzie 
o redukcję humanistyki do poziomu nauk przyrodniczych, ich metodologii, rygoru naukowego, 
restrykcji formalnych. Pozostaje zatem w kręgu tez formułowanych w Nowej Syntezie. Pisał tam 
w rozpoczynającym dzieło rozdziale Moralność genu m.in.:

Socjologia sensu stricte, nauka o społeczeństwie ludzkim obejmująca wszystkie stopnie jego złożo-

ności, wciąż stoi daleko od socjobiologii z racji swego wysoce strukturalistycznego i niegenetycznego 

podejścia. […] Być może nie jest przesadzone przypuszczenie, że socjologia i inne nauki społeczne, a także 

pozostałe nauki humanistyczne, są ostatnimi gałęziami biologii oczekującymi na włączenie do nowocze-

snej syntezy. Zatem jednym z zadań socjobiologii jest także zreformowanie podstaw nauk społecznych 

w celu wbudowania ich w nowoczesną syntezę. Musimy jednak poczekać, by przekonać się, czy te dzie-

dziny wiedzy rzeczywiście dadzą się „zbiologizować”.10

Jak pisze E. Mickiewicz-Olczyk, „[…] fundamentalną hipotezą, na której autor opiera swój 
projekt przebudowy nauki, filozofii i polityki, jest teoria »głębokiej natury ludzkiej«.”11 i dalej,

„Przegląd Antropologiczny” 1984, t. 50, z. 1, s. 180.
  8 Zob.: M. Ruse, Is Sociobiology a new Paradigm?, „Philosophy of Science” 1987, nr 54, s. 100.
  9 E. Mickiewicz-Olczyk, Socjobiologia a nauki społeczne. Wybrane zagadnienia, w: Między sensem a genami, red. 

B. Tuchańska, PWN, Warszawa 1992, s. 144–145.
10 E.O. Wilson, Socjobiologia…, s. 15.
11 E. Mickiewicz-Olczyk, O socjobiologicznym naturalizmie Edwarda O. Wilsona, „Kultura i Społeczeństwo” 1986, 

XXX, nr 3, s.167; Zob. też: J. Lejman, Etologia a problem natury ludzkiej, „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska”, 
sectio I, vol. XXIII, Lublin 1998, s. 113–125.
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Nawet jeżeli zachowanie się człowieka jest nieporównywalnie bardziej złożone i zmienne niż zachowanie 

się pszczoły; teoretycznie rzecz biorąc, może być ono dokładnie określone. Krępujący wpływ genów oraz 

ograniczona liczba środowisk, w których człowiek może żyć, wyznaczają dość ściśle granice możliwego 

zachowania się.12

Na głęboką naturę ludzką składać się mają cztery główne kategorie zachowania społecznego: 
altruizm, agresja, seks, religia.13 Wszystkie są strukturalnie zdeterminowane genetycznie.

W grupie tych filogenetycznie ukształtowanych potrzeb i wzorców zachowania, które składają się na 

osnowę natury ludzkiej, Wilson wymienia: różnorodne typy własności jako transformacje terytorialno-

ści, dyspozycje do zachowań agresywnych, seks i związane z nim biologicznie uwarunkowane różnice 

fizyczne i psychiczne, skłonność do zachowań altruistycznych, potrzebę indoktrynacji, która ma podłoże 

neurofizjologiczne i z której wyrastają wszelkie typy wierzeń religijnych.14

Innymi słowy celem badania natury ludzkiej jest odkrycie jej głębokiej struktury w różnych ludz-
kich populacjach.

Krytyka socjobiologii
Program socjobiologii w tym jej okresie spotkał się z gwałtowną krytyką płynącą tak ze strony 
samych biologów, jak i humanistów. Falę krytyki można podzielić na dwa typy: krytykę pozame-
rytoryczną (normatywną) i merytoryczną (epistemologiczną)15.W pierwszym przypadku szło 
o konsekwencje etyczne, jakie wynikały z tez stawianych przez socjobiologów. W drugim zaś 
problem leżał w nadmiernym przywiązaniu socjobiologii do redukcjonistycznych tłumaczeń 
ewolucji człowieka. Centralnym problemem krytyki o charakterze merytorycznym jest po pierw-
sze to, czy socjobiologia adekwatnie opisuje zwierzęcy świat społeczny. Po drugie zaś powstaje 
pytanie, z jakiego powodu i na jakiej podstawie może być tak łatwo przenoszona do opisu świata 
społeczeństw ludzkich. Nawet jeśli bowiem występują pewne zbieżności co do naszych i zwierzę-
cych zachowań, to – podobnie jak w przypadku również i gatunków zwierzęcych – odnajdujemy 
też istotne różnice między nimi16.

Pozamerytoryczna krytyka z kolei dotyczy wniosków, jakie płyną z przyjęcia tezy o tym, że na-
sze zachowania zdeterminowane są przez czynnik genetyczny. Za głównych oponentów Wilsona 
i socjobiologii można uznać naukowców i humanistów skupionych w założonej w Bostonie w 1975 
roku The Sociobiology Study Group of Science for the People17. Ich krytyka skupia się na tym, że: 
1) traktują oni socjobiologię jako kontynuację socjaldarwinizmu, 2) analizują jej uchybienia 

12 Tamże, s. 107.
13 Zob.: E.O. Wilson, Ch.J. Lumsden, Promethean Fire. Reglections on origin of mind, Harvard Un. Press, Cambridge 

(Mass.) 1983, s. 26; E.O. Wilson, O naturze ludzkiej…, s. 133; E. Mickiewicz-Olczyk, O socjobiologicznym..., s. 167.
14 Z. Piątek, Dwie koncepcje natury ludzkiej, czyli dialektyczny portret człowieka, w: Nauka i filozofia. Materiały 

konferencyjne wykładowców filozofii w Osieczanach, red. J. Misiek, varia, t. CCXXXVII, Kraków 1987, s. 65.
15 Zob.: M. Ruse, Sociobiology. Sense or Nonsense?, D. Reibel Publ., Dordrecht–Boston–London, s. 74–101, 102, 126.
16 Zob.: J.H. Crook, Porównanie organizacji społecznych ludzi i zwierząt. Trudności wnioskowania, przeł. K. Najder, 

w: B. Szacka, J. Szacki, Człowiek, zwierzę społeczne, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 236–271.
17 Zob.: Sociobiology Study Group of Science for the People, Socjobiologia: nowy determinizm biologiczny, w: 

Człowiek, zwierzę…, s. 429–438.
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metodologiczne, 3) wskazują na społeczne reperkusje tej „złej filozofii”18 (co zresztą jest najlepszym 
dowodem antropocentrycznego i wartościującego spojrzenia na naukę). Uważali oni bowiem, że 
socjobiologia stanowi dobrą pożywkę dla wzmocnienia bądź odrodzenia się idei rasistowskich, jest 
apoteozą burżuazyjnej przedsiębiorczości, seksizmu, faszyzmu, homofobii, kapitalizmu w jego 
najgorszym wydaniu19. Marshall Sahlins uzna socjobiologię za najnowsze ogniwo godzenia spo-
łeczeństwa z modelem kapitalistycznym, którego początki sięgają XVII w. Jego charakterystyczną 
cechą jest wykorzystywanie modeli biologicznych (ewolucyjnych), szczególnie zaś tych dotyczą-
cych zwierząt społecznych nie tylko do opisu społeczeństw ludzkich, ale także do uzasadniania 
i usprawiedliwiania wyzysku i nierówności społecznej. Takie – per analogiam – przypisywanie 
nam cech zwierzęcych uznaje Sahlins za nieuzasadnione merytorycznie, co więcej, nie tylko za 
szkodliwe moralnie, ale i błędne z naukowego punktu widzenia.20 Przy czym należy zauważyć, że 
krytyka ta nie dotyczyła tylko socjobiologii wilsonowskiej, ale także jej interpretatorów. Jak zauważa 
Tadeusz Bielicki, socjobiologia jest teorią o zbyt dużym stopniu ogólności, polega na dedukowaniu 
z niewielu prostych założeń wyjściowych wielu daleko idących wniosków i przewidywań szczegóło-
wych. Takie podejście socjobiologii można nazwać uniwersalistycznym21. W przypadku zachowań 
ludzkich jej tezy jawią się jako spekulacje bez weryfikacji empirycznej.

Jest tak, ponieważ u ludzi wzorce zachowań społecznych kształtują się w toku życia poddane tak prze-

możnym wpływem kultury, że rozstrzygnięcie, co w nich jest „genetyczne”, a co „wyuczone” wydaje się 

w wielu wypadkach zachowań beznadziejnym.22

Zwieńczeniem wymienionych krytyk jest stanowisko Stephena Jay Goulda23. Na poziomie norma-
tywnym zwalcza on projekt włączenia zachowań społecznych człowieka do programu socjobiologii 
i ogólnie etologii człowieka. Uważa, że przyniesie to fatalne skutki moralne i polityczne, prowadząc 
do ontologicznej degradacji osoby, usprawiedliwienia egoizmu i walki o dominację. W ten sposób 
odbiera się ludziom – sądzi Gould – motywację do sprostania standardom moralnym, niszcząc 
zarazem ich duchowe aspiracje. Jego koronny argument odnosi się wszakże do problemu epis-
temologicznego. Skoro dobór naturalny nie widzi genów, należy odrzucić genocentryczną teorię 
doboru naturalnego zaproponowaną przez socjobiologię. W ten sposób odrzucić zatem należy jej 
skrajny selekcjonizm, jednoznaczny determinizm genetyczny, koncepcję samolubnego genu-re-
plikatora, która niszczy podstawy tradycyjnej etyki. Istotnym jest bowiem, że wpływ socjobiologii 
wykracza daleko poza nią samą i sięga tak etyki, jak i socjologii czy nawet ekonomii. Na jej bazie 
zaś powstają takie dziedziny wiedzy, jak psychologia ewolucyjna, badania biokulturowe, etologia 
funkcjonalna, ekologia behawioralna, genetyka zachowania, wreszcie memetyka.

Podsumowując, według ks. Zbigniewa Łepko spór wokół socjobiologii podzielić można na dwa 
etapy. W pierwszym przedmiotem krytyki jest wskrzeszający idee socdarwinizmu determinizm 

18 E. Mickiewicz-Olczyk, Socjobiologia a socjaldarwinizm (przyczynek do dyskusji nad filozoficznymi podstawami 
socjobiologii E.O. Wilsona), „Studia Filozoficzne” 1989, nr 6, s. 140.

19 Zob.: tamże, s. 137–152.
20 Por.: M. Sahlins, Krytyka wulgarnej socjobiologii, w: Człowiek, zwierzę…, s. 397–406.
21 T. Bielicki, Światopogląd naukowy i naczelne wartości ludzkiego życia, w: Wizje człowieka i społeczeństwa w teo-

riach i badaniach naukowych, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1984, s. 207.
22 Tamże, s. 207–208.
23 Zob.: S.J. Gould, Sociobiology and Human Nature. A Postpanglossian Vision, w: Sociobiology Examined, red. A. 

Montagu Oxford Un. Press, Oxford, New York 1980, s. 285–290.
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genetyczny, sprowadzenie wszelkich zachowań do poziomu komponentu genetycznego. W dru-
gim etapie krytyka skupia się na samym przeniesieniu in toto wyników badań socjobiologii 
zwierząt (ogólnej) na posiadającego kulturę, umysłowość, wolną wolę człowieka. W jego wyniku 
człowiek jawi się jako genetycznie zaprogramowany automat. Tymczasem – przynajmniej do mo-
mentu powstania hipotezy genowo-kulturowej, odnoszącej się do samych źródeł ludzkiej natury 
(natura głęboka) – socjobiologia nie była w stanie tłumaczyć wyżej wymienionych cech 24. Ruse 
w pracy Socjobiologia: sens czy bezsens uważa, że słuszność zarzutów przeciw socjobiologii zależy 
od tego, czy dotyczą one socjobiologicznego opisu świata zwierząt, czy też ludzi; kwestii takich jak 
altruizm, czy jej oddziaływania na nauki społeczne25. Przyznaje on rację Wilsonowi, uznając nade 
wszystko, że wspomniane zarzuty „bostończyków”, nie znajdują swego uzasadnienia w samej 
treści poglądów socjobiologicznych. Innymi słowy jawnie nie są w teorii postawione, czy repre-
zentowane. Jednym z wymienionych przez Ruse’a zarzutów skierowanych przeciw socjobiologii 
jest przeciwstawienie genetycznej dziedziczności kulturze. W końcowym fragmencie swej książki 
o socjobiologii Ruse stwierdza jednak: „Daleki jestem od uznania, że socjobiologom udało się uzy-
skać bardzo wiele. Twierdzę jedynie, że grzechy ich nie są tak wielkie, jak utrzymują ich krytycy.”26

Socjobiologia, zdaniem jej krytyków niszczyła tradycyjny obraz człowieka jako istoty szczegól-
nej, zastępując go obrazem człowieka-zwierzęcia kierowanego prawami biologii. Przypisywanie 
człowiekowi cech zwierzęcych rozpoznawano jako szkodliwe moralnie, ale i błędne naukowo. 
Taką krytykę uzna Wilson za pozamerytoryczną, proponując zastąpienie „filozofii etycznej” 
naturalistyczną etyką socjobiologiczną27. Drugi rodzaj krytyki odnosi się do samych założeń 
socjobiologii człowieka, szczególnie zaś do kwestii trudności, jakie wiążą się z opisaniem czło-
wieka – istoty kreatywnej, kulturotwórczej, symbolicznej, religijnej i moralnej w terminologii 
socjobiologii zwierząt.

Koewolucja genowo-kulturowa
W kolejnych pracach Wilson przyznał się do błędu, uznając zasadność krytyki nade wszystko 
w kwestii kultury oraz umysłu ludzkiego, których fenomenu socjobiologia klasyczna nie była 
w stanie wytłumaczyć. Odchodzi zatem – przynajmniej pozornie – od tezy, że „geny trzymają 
kulturę na smyczy”28. Wraz z Charlesem Lumsdenem zmodyfikował więc swój projekt socjo-
biologiczny, poszerzając go o tzw. hipotezę koewolucji genowo-kulturowej. Jak podkreślają jej 
autorzy w Ogniu prometejskim,

kondycja ludzka zdominowana jest przez dwie cechy, z którymi nie może sobie poradzić zwykła teoria 

ewolucji i socjobiologia. Są nimi umysł ludzki działający zgodnie z zasadami wolnej woli, oraz kultura, 

która w różnych społeczeństwach wytwarza różne zachowania.29

24 Z. Łepko, Nowa antropologia E.O. Wilsona, „Seminare” 1994, t. 10, s. 252.
25 M. Ruse, Sociobiology: Sens or Nonsense, Dordrecht, Boston–London 1979, s. 100.
26 Tamże, s. 214.
27 Zob. E.O. Wilson, O naturze ludzkiej…, s. 34.
28 Tamże, s. 208.
29 Ch.J. Lumsden, E.O. Wilson. Promethean Fire…, s. 170.
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Wpływ kultury na zachowanie człowieka jest precedensem nie mającym żadnego analogonu 
w świecie zwierząt – „jedynie u ludzi kultura przenika właściwie każdy aspekt życia”, tak że staje 
się „podstawowym habitatem ludzkiego umysłu.”30

Wilson i Lumsden proponują też nowy podział świata zwierząt (bezkręgowce, owady społeczne, 
małpy i inne ssaki społeczne, człowiek).31 To, co ma odróżniać człowieka od innych zwierząt to 
„ludzki umysł, działający zgodnie z zasadą wolnej woli, i kultura, która stworzyła zdumiewającą 
różnorodność zachowań wśród różnych społeczeństw”.32 Podstawowym założeniem tej nowej teo-
rii jest teza o aktywnym oddziaływaniu kultury na wyposażenie genetyczne populacji (koewolucja).33 
Ta istotna przemiana jawi się jako odejście od pierwotnego programu socjobiologii równającego 
zwierzęta i ludzi na rzecz teorii, która głosi wyjątkowość człowieka jako istoty tworzącej kulturę.

Specyfika człowieka ujawnia się w wyniku wzajemnego oddziaływania jego wyposażenia 
dziedzicznego i kultury.34 „Społeczna ewolucja człowieka postępuje wzdłuż dwu dróg dziedzi-
czenia: kulturowej i biologicznej. Ewolucja kulturowa jest lamarkowska i dokonuje się bardzo 
szybko, natomiast ewolucja biologiczna jest darwinowska i dokonuje się zazwyczaj bardzo po-
woli”.35 Według Barbary Szackiej hipoteza ta kładzie kres socjobiologii jako jednolitej dyscypli-
nie, badającej biologiczne podstawy życia społecznego wszystkich organizmów żywych łącznie 
z człowiekiem.36 Kultura nie jest tu traktowana jako prosta adaptacja, ma natomiast wpływ na 
działanie doboru naturalnego.37. Stanowi pulę „kulturogenów” (podstawowych jednostek kul-
tury).38 Kulturogen zaś jest synonimem pojęcia dawkinowskiego memu.39 Wymaga też medium, 
za pomocą którego może być przekazywany – języka.40

Zarówno ewolucja kulturowa, jak i ewolucja biologiczna wpływają na siebie, wzajemnie się 
„napędzają”.41 Choć w procesie koewolucji inicjatywa należy do czynnika genetycznego, to jednak 
nie determinuje on ściśle umysłowego rozwoju człowieka; silny wpływ genów nie eliminuje wol-
nej woli. W sporze o to, co determinuje zachowanie człowieka – geny czy środowisko – nie można 
przeprowadzić zatem ostrej linii demarkacyjnej między tym, co biologiczne (dziedziczne) a tym, co 
kulturowe (nabyte). Na nasze zachowanie ma wpływ zarówno kultura jak i konstytucja biologiczna.

30 E.O. Wilson, Socjobiologia…, s. 304; E.O. Wilson, Ch.J. Lumsden, Promethean Fire…, s. 45.
31 Zob.: B. Szacka, Słowo wstępne, w: E.O. Wilson, O naturze ludzkiej…, s. 14.
32 E.O. Wilson, Ch. J. Lumsden, Promethean Fire…, s. 170.
33 Zob.: E. Kośmicki, Etologiczne i socjobiologiczne..., s. 118. Por.: E.O. Wilson, Konsiliencja…, s. 189–248.
34 E.O. Wilson, O naturze..., s. 63, 74.
35 Tamże, s. 113.
36 B. Szacka, Słowo wstępne, w: E.O. Wilson, O naturze ludzkiej…, s. 18.
37 Por.: E.O. Wilson, Socjobiologia…, s. 89, 305.
38 Zob.: K.N. Laland, The mathematical modeling of human culture and its implications for psychology and the 

human sciences, „British Journal of Psychology” 1993, nr 84, s. 146–147; E.O. Wilson, Ch.J. Lumsden, Promethean 
Fire…, s. 121; E.O. Wilson, Konsiliencja..., s. 203; Ch.J. Lumsden, Psychological Development: Epigenetic Rules and 
Gene–Culture Coevolution, w: Sociobiological Perspectives on Human Development, red. K.B. MacDonald, Springler–
Verlag, New York 1988, s. 259.

39 Zob.: R. Dawkins, Memy: nowe replikatory, w: tegoż, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 1996, s. 262–278.; Zob.: E.O. Wilson, Ch.J. Lumsden, Promethean Fire…, s. 121.

40 Zob. M. Ridley, O pochodzeniu cnoty, przeł. M. Koraszewska, Rebis, Poznań 2000, s. 178–179.
41 Zjawisko wzajemnego oddziaływania czynników genetycznych i kultury, zostało zauważone znacznie wcze-

śniej. Już w 1946 roku Stanisław Ossowski pisał: „nie jest nieprawdopodobne, że w pewnych wypadkach kultura grupy 
społecznej może mieć wpływ nawet na dziedzictwo biologiczne […], że pewne substancje chemiczne wprowadzone 
do organizmu wraz z pożywieniem mogą wpływać zarówno na aktywność pewnych genów, jak i na ich istnienie. 
W ten sposób asymilacja kulturowa mogłaby pociągnąć za sobą nawet zmianę genotypu. S. Ossowski, Więź społeczna 
i dziedzictwo krwi, PWN, Warszawa 1948, s. 94–95.
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Na teorię koewolucji genowo-kulturowej, jak powiada Kevin N. Laland, składają się dwa istot-
ne momenty ją konstytuujące: tzw. „koło ewolucji” oraz reguły epigenetyczne.42 W pierwszym 
przypadku każde z pokoleń powtarza następującą sekwencję zdarzeń: 1) geny określają reguły 
rozwoju (reguły epigenetyczne), według których kształtuje się umysł jednostki, 2) w czasie roz-
woju umysłowego jednostka przyswaja sobie elementy istniejącej kultury, 3) kultura tworzona 
jest na nowo podczas życia każdego pokolenia i stanowi sumę decyzji i innowacji członków 
społeczeństwa, 4) niektóre jednostki posiadają reguły epigenetyczne, które sprawiają, że w kul-
turze, w której żyją, osiągają lepszy sukces reprodukcyjny niż inni członkowie społeczeństwa, 5) 
bardziej udane, w sensie zapewniające większy sukces darwinowski, reguły epigenetyczne wraz 
z genami je wyznaczającymi, rozprzestrzeniają się w populacji.

Reguły epigenetyczne z kolei to pewnego rodzaju algorytmy,

to wrodzone reakcje układu sensorycznego i mózgu. Stanowią praktyczne wskazówki, dzięki którym 

organizmy mogą szybko rozwiązywać problemy powstające w kontakcie ze środowiskiem. Powodują, 

że osobnik postrzega świat w pewien określony, wrodzony sposób i automatycznie dokonuje pewnych 

wyborów.43

Reguły epigenetyczne podzielić można na dwa rodzaje: pierwotne i wtórne. Pierwotne regu-
ły epigenetyczne to automatyczne procesy przetwarzania informacji zachodzące na poziomie 
procesów filtrowania i kodowania bodźców w organach zmysłowych oraz obwodach mózgu 
zaangażowanych w ich postrzeganie.44 Są odpowiedzialne za „obróbkę” i przetwarzanie bodźców 
pochodzących ze świata zewnętrznego45. Wtórne reguły epigenetyczne to prawidłowości doty-
czące integracji dużych zespołów informacji. Poprzez odwołanie się do wybranych fragmentów 
spostrzeżeń, danych pamięci, uczuć, skłaniają one umysł do podejmowania decyzji za pomocą 
wyboru pewnych kulturogenów.46 Reguły epigenetyczne są przekazywane drogą genetyczną, 
zgodnie z zasadami doboru naturalnego (rozpowszechniają się i zostają utrwalone te, które 
przynoszą korzyść). Wyznaczają sposób, w jaki jednostka przyswaja sobie elementy kultury oraz 
to, jak owe elementy będą rozpowszechnione na poziomie grupy.

Jednym z najważniejszych konceptualnie rezultatów teorii koewolucji genowo-kulturowej jest odkry-

cie, że choć reguły epigenetyczne są ściśle determinowane przez geny, to wciąż mogą stwarzać różnorod-

ność kulturową. Sztywna determinacja genetyczna nie wyznacza kultury. Wyznacza krzywą etnograficzną. 

Kiedy reguły są różnorodne wewnątrz populacji, przez różne genetyczne odmiany wśród członków spo-

łeczeństwa lub fenotypową elastyczność, krzywa etnograficzna może przyjmować różne formy, ale wciąż 

może być definiowana w sposób, który utrzymuje istotny związek pomiędzy genami a kulturą.47

42 K.N. Laland, The mathematical modeling of human culture and its implications for psychology and the human 
sciences…, s. 147.

43 E.O. Wilson, Konsiliencja…, s. 293.
44 Tamże, s. 228–229.
45 Tamże, s. 229.
46 Tamże, s. 229–232.
47 E.O. Wilson, The Relations of Sciences to Theology, „Zygon” 1980 (December), nr 4, vol 15, s. 428–429.
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Ewolucja kulturowa nie jest zatem niezależnym od ewolucji biologicznym procesem – jej granice 
wyznacza dobór naturalny.48 Programy genetyczne nadal trzymają kulturę na smyczy, tyle tylko, 
że teraz ta smycz wydaje się dłuższa. W efekcie człowiek byłby nie tylko trzymany na uwięzi 
przez geny, ale także przez kulturogeny. Podsumowując,

kultura jest systemem informacji, transmitowanym społecznie, wpływającym na behawioralne, afektywne 

i poznawcze właściwości grup społecznych, włącznie z takimi aspektami jak indywidualne umiejętności, 

wiedza, postawy, przekonania, wspólne mity i rytuały.49

Innymi słowy, Wilson rozwijając hipotezę socjobiologiczną zrywa z czasem z mechanistyczną wi-
zją determinizmu genetycznego na rzecz koncepcji umiarkowanej, gdzie do specyfiki człowieka 
należy także jego istota kulturowa50. Nie dostrzega jednak w dalszym ciągu roli tradycji. Jeszcze 
w O naturze ludzkiej według Wilsona człowiek nie jest niczym wyjątkowym, jest tylko jednym 
z gatunków zwierzęcych żyjących na Ziemi. Wyróżnia zatem trzy szczyty życia społecznego: 
bezkręgowce, owady społeczne i kręgowce (ptaki i ssaki – w tym i człowiek). W dalszych pracach 
będzie jednak już mówił o czterech takich szczytach, wyróżniając człowieka jako oddzielny szczyt 
ewolucji zwierząt społecznych.

Tak zakreślony plan badań implikuje określone wnioski antropologiczne. Łepko ujmuje je 
w następujące punkty: wszystkie obszary ludzkiego życia – włącznie z etyką – mają fizyczną bazę 
w mózgu i są częściami ludzkiej biologii. Wszelkie formy spostrzegania i myślenia są pod wpły-
wem genetycznie zaprogramowanych procesów zachodzących w mózgu. Jak powie o tym Wilson, 
„siedzibą etyki” jest uformowany przez ewolucję mózg. Filozofowie zaś formułują uniwersalne 
(transcendentalne) zasady etyki, tak jakby pochodziły spoza tej sfery. „Sami filozofowie, z których 
większość odznacza się brakiem ewolucyjnej perspektywy, nie poświęcają wiele uwagi temu pro-
blemowi. Badają nakazy systemów etycznych nie ze względu na ich źródła, ale na ich skutki.”51 
Tymczasem źródła tak naszej, jak i zwierzęcej moralności tkwią w mechanizmach doboru natu-
ralnego, będąc de facto pewnymi strategiami, prowadzącymi do skutecznego rozprzestrzeniania 
genów. Struktura rozwoju umysłowego powstała w trakcie trwającego wiele pokoleń procesu 
wzajemnego oddziaływania genów i kultury (hipoteza genowo-kulturowej koewolucji), zaś geny 
oddziałują na kulturę poprzez reguły epigenetyczne, tworząc i utrzymując zdolność człowieka 
do podejmowania świadomych wyborów (wolna wola). Pewne predyspozycje do określonych 
sposobów społecznego zachowania powstają w wyniku wzajemnego oddziaływania między 
określonymi grupami genów a otoczeniem. Rozpoznanie odpowiednich mechanizmów tego 
oddziaływania stwarza możliwość celowego zmieniania predyspozycji behawioralnych, a ponie-
waż na tych predyspozycjach opierają się zasady etyczne, także i one poddają się takim celowym 
zmianom. Ludzie tylko wtedy będą mogli rozwijać swe uzdolnienia i świadomie kształtować swe 
życie, gdy dotrą do fizycznej bazy moralności, uwzględniając jej ewolucyjny charakter (wybory 
moralne). To „obiektywne (naukowe)” prześwietlenie natury ludzkiej jest przesłanką do budowy 
moralności (oceny wartości etycznych) i planowania przyszłości ludzkości52.

48 Szerzej na ten temat: S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002, s. 65–70 i n.
49 Tamże, s. 258; zob.: E.O. Wilson, Konsiliencja..., s. 197.
50 Wilson, O naturze ludzkiej…, s. 255–256.
51 Tamże, s. 32.
52 Z. Łepko, Nowa antropologia…, s. 253–255.
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Konsekwencje ekologiczne
W przypadku socjobiologii ustalenia dotyczące wzajemnych powiązań procesów biologicznych 
i kulturowych mają istotne znaczenie dla kształtu ekologii. Program ekologiczny Wilsona powstał 
dość późno, w schyłkowym okresie rozwoju teorii socjobiologicznej. Wyznaczają go dwie kate-
gorie centralne: bioróżnorodności i biofilii. W przypadku pierwszej z wyróżnionych kategorii 
twierdzi, że podmiotem ewolucji są gatunki.53 Wprawdzie nie odżegnuje się od tezy o genetycz-
nym uwarunkowaniu procesów ewolucji, jednak uwarunkowania te służą głównie przetrwaniu 
gatunków.54 Celem zatem działań ekologów winna być ochrona bioróżnorodności.55

Wilson podziela przeświadczenie, że obecnie głównym zagrożeniem dla tak pojmowanej bio-
różnorodności jest działalność człowieka. Ratunkiem jest globalna etyka środowiskowa.56 Zwraca 
uwagę na spowodowane rozwojem techniki (maszyny) oderwanie się ludzi od swych biologicznych 
korzeni. Przeciwstawia biofilii pojęcie mechanofilii (mechanophilia) jako miłości do maszyn.57

Przez tysiące generacji umysł ewoluował gwałtownie w kulturę wytwarzającą z siebie symbole i na-

rzędzia, a genetyczna przewaga uchylała się od planowych modyfikacji środowiska. Te unikalne operacje 

mózgu są rezultatem naturalnej selekcji operującej poprzez filtry kultury. Jesteśmy zawieszeni na anty-

podach natury i maszyny, lasów i miast, naturalnego i artefaktu.58

Sposobem na przywrócenie równowagi, która zahamuje degradację bioróżnorodności jest po-
dejście biofilne, które oznacza pragnienie przyjęcia innych form życia jako ważnych dla naszego 
rozwoju.59 Nie żąda dekonstrukcji humanizmu, powrotu do stanu natury, lecz jedynie wskazuje 
na nowe źródło inspiracji, jakim jest biologia.

Współczesna biologia stworzyła nowy, genialny sposób patrzenia na świat, który w istocie jest kongenialny 

z wewnętrznym kierunkiem biofilii. Innymi słowy, instynkt jest w tym rzadkim przypadku w jednym rzę-

dzie z rozumem. Konkluzja, którą chcę poczynić jest optymistyczna: zgadzam się, że idziemy w kierunku 

zrozumienia innych organizmów, co będzie miało wielkie znaczenie tak dla nich jak i dla nas samych.60

Peter Singer powie o tym programie, że jest wyrazem osobistych przeżyć i przemyśleń jej 
autora, nie będąc w istocie ani filozofią, ani biologią, a jedynie pragmatycznym spojrzeniem na 
kwestię przetrwania bioróżnorodności61. I w tej kwestii zgadzam się z Singerem62. Bez wątpienia 

53 Zob.: E.O. Wilson, Różnorodność życia, przeł. J. Weiner, PIW, Warszawa 1999, s. 20; E.O. Wilson, Biophilia, 
Harvard Un. Press, Cambridge (Mass.), 1984, s. 120.

54 Zob.: E.O. Wilson, Przyszłość życia, przeł. J. Ruszkowski, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 39.
55 E.O. Wilson, Różnorodność..., s. 491.
56 Zob.: E.O. Wilson, Przyszłość życia…, s. 25–26.
57 Zob.: E.O. Wilson, Biophilia…, s. 116.
58 Tamże, s. 12.
59 Zob.: tamże, s. 85.
60 Tamże, s. 2.
61 Zob.: P. Singer, Life, the Universe and Ethics, „Biology and Philosphy” 1986, nr 1, s. 367.
62 Niestety Singer ma rację. Projekt biofilli niczym nie wyróżnia się z innych podobnych mu projektów. Gdyby 

zestawić go z programem Eldredge’a – nota bene krytyka socjobiologii, nie ma tam cech wyróżniających wilso-
nowski pomysł od innych. Uważam, że Wilson nie wykorzystał możliwości socjobiologii do stworzenia naprawdę 
oryginalnego pomysłu.
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ekologiczne i socjobiologiczne rozważania Wilsona wywarły jednak duży wpływ na rozwijający 
się nurt interdyscyplinarnych badań tzw. Animal Studies, szczególnie zaś na postrzeganie ludz-
kich relacji ze zwierzętami w kategoriach nieantropocentrycznych. W tym znaczeniu można 
powiedzieć, że dostrzeżenie przez socjobiologię zwierzęcej natury w człowieku stało się istotną 
inspiracją dla dyskusji na temat aksjologicznego statusu człowieka i innych zwierząt.

Samolubne geny, samolubne memy
Prawdziwy przełom w myśleniu o człowieku i jego kulturze stanowi teoria samolubnego genu 
Richarda Dawkinsa. Powiada się w niej, że „podmiotem ewolucji” nie są ani jednostki, ani ga-
tunki, ale geny, które posiadają zdolność do determinowania zachowań organizmów będących 
ich nośnikami. W koncepcji tej organizmy są zatem tylko maszynami przetrwania (survival ma-
chines) służącymi do poruszania się genów w czasie, „zaprogramowanymi zawczasu robotami, 
których zadaniem jest ochranianie samolubnych cząsteczek, zwanych genami.”63 

Z tego punktu widzenia ważne staje się zatem nie dobro gatunku czy jednostki, ale genu, przez 
co należy rozumieć maksymalne rozprzestrzenienie się genotypu.64 W rozdziale wskazywanej tu 
pracy (The Selfish Gene, I wyd. 1976) zatytułowanym Nieśmiertelne helisy, Dawkins przyznaje, 
że istotą tego rodzaju nieśmiertelności jest trwanie: „Geny nie mają zdolności przewidywania. 
Nie snują planów na przyszłość. Geny po prostu trwają, niektóre robią to lepiej niż inne i to 
wszystko.”65 W efekcie przepływ genów przez wieki porównuje Dawkins do rzeki, płynącej przez 
„całe epoki geologicznego czasu.”66 Z kolei w rozdziale 11 nowym replikatorem, który powołuje 
on do życia jest tzw. „mem”, czyli gen na kulturę.67 Przekraczając „biologię dziedziczenia” i two-
rząc nową, ewolucyjną teorię kultury, Dawkins zauważa: „Aby pojąć ewolucję współczesnego 
człowieka, musimy przede wszystkim odrzucić gen jako jedyną podstawę naszego pojmowania 
ewolucji […]. Nowym bulionem jest bulion ludzkiej kultury”.68

Memetyka w założeniu Dawkinsa miała być jedynie teorią uzupełniającą teorię samolubne-
go genu, w swej istocie konkurencyjną dla programu ewolucji genowo-kulturowej Lumsdena-
Wilsona. Pomysł Dawkinsa nie był jednak pomysłem nowym. Rok przed nim z identycznym 
wystąpił antropolog Francis Cloak (koncepcja igenów), a w 1971 podobieństwa i różnice ewo-
lucji biologicznej i „socjokulturowej” rozważał Luigi Cavalli-Sforza.69 Przyjął się jednak termin 
Dawkinsa, choć w odwodzie były jeszcze wspomniane „i-geny”, „socjogeny” (Carl Swanson), czy 
„kulturgeny” (Wilson i Lumsden). Wskazać można tu także na prace M.W. Feldmana, R. Boyda, 
P.J. Richersona oraz W.H. Durhama.70

63 R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 7.
64 Por.: Cz. Gryko, J. Lejman, Etyka socjobiologii, czyli „immoralizm” z ducha biologii poczęty, w: Antropologia 

filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, red. T. Szkołut, „Studia Etyczne i Estetyczne” zb. IV, Wyd. 
UMCS, Lublin 1997, s. 70–76.

65 R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 46.
66 Por.: R. Dawkins, Rzeka genów, przeł. M. Jannasz, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1995, s. 12–13.
67 Zob.: R. Dawkins, Memy: nowe replikatory, w: tegoż, Samolubny gen…, s. 262–278, szczególnie: s. 266.
68 Tamże, s. 265, 266.
69 F. Cloak, Is cultural ethology possible?, „Human Ecology” 1975 nr 3, s. 161–182; L. Cavalli-Sforza, Similarities 

and dissimilarities of socjocultural and biological evolution, w: Mathematics in the Archeological and Historical 
Sciences, red. F. Hodson, [b.d.], Edinburgh 1971.

70 Zob.: E.O. Wilson, O naturze ludzkiej…, s. 113.
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„Memy” łączą w sobie dwa elementy istotne dla istnienia każdej kultury: jej ciągłość oraz tzw. 
„mutacje kulturowe”, zmiany, które dynamizują procesy kulturowe.71

Tak jak geny rozprzestrzeniają się w puli genowej, przeskakując z ciała do ciała za pośrednictwem plemni-

ków lub jaj, tak memy propagują się w puli memów, przeskakując z jednego mózgu do drugiego w procesie 

szeroko rozumianego naśladownictwa.72

Program memetyki doprowadzi jednak w finale do redukcjonizmu nowego typu, zdecydo-
wanie bardziej radykalnego niż socjobiologiczny. W ujęciu socjobiologii geny determinują na-
sze zachowania. W ujęciu Susan Blackmore (Maszyna memowa) wszelka jaźń jest złudzeniem. 
Istnieją tylko memy.

Twórcze dokonania ludzkiej kultury są wytworami ewolucji memetycznej, tak samo jak twórcze do-

konania świata przyrody są wytworami ewolucji genetycznej. Moc replikatora jest jedynym znanym nam 

procesem, który może tego dokonać, i radzi sobie z tym doskonale bez pałętającej się na dokładkę świa-

domej ludzkiej jaźni.73

Otóż tak naprawdę, nawet jeśli ludzie (poszczególni ludzie) okazują się twórcami kultury, nie 
działają w swoim interesie, ale w interesie genów i memów. Są dłutami w rękach prawdziwych ar-
tystów i pomysłodawców, realizują tylko zadany im przez dobór genetyczno-memetyczny temat.

Ludzie w tej perspektywie tracą swą podmiotowość, stając się nieświadomymi niczego wehi-
kułami do przenoszenia genów i memów, zgodnie ze słynnym powiedzeniem Butlera, że kura 
to sposób, w jaki jajko robi jajko.

Co ciekawe, pomysłem memetycznym można objąć także zwierzęta. W artykule Zwierzęta 
także naśladują Lee Alan Dugatkin twierdzi, że memy mogą wpływać na zachowania się zwie-
rząt w sposób analogiczny do tego, jak wpływają one na zachowanie się człowieka. „Memetycy 
powinni wziąć pod uwagę istnienie memów także w świecie zwierząt i posłużyć się tym w podbu-
dowaniu twierdzenia, że memy rzeczywiście stanowią uniwersalną siłę ewolucji”.74 Wtórują mu 
Robert Boyd i Peter J. Richerson (Teoria memów i jej uproszczenia) oraz Henry Plotkin. W efekcie 
trzeba przyznać, że skoro obserwacje etologiczne informują o istnieniu zjawiska naśladownic-
twa u zwierząt, to memy są starsze niż człowieczeństwo. Jednak dla Dawkinsa ten memetyczny 
determinizm jest nieuzasadniony.

Zostaliśmy zbudowani jako maszyny genowe i wychowani jako maszyny memowe, ale dana nam jest 

siła przeciwstawienia się naszym kreatorom. My, jako jedyni na Ziemi, możemy zbuntować się przeciw 

tyranii samolubnych replikatorów.75

W artykule Siła memów Blackmore powiada, że ludzie są „dziwnymi zwierzętami”, które dzielą 
z innymi zwierzętami takie cechy jak posiadanie kodu genetycznego, funkcjonowanie ciała, różni 

71 Zob.: R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 263.
72 Tamże, s. 267.
73 S. Blackomre, Maszyna memowa…, s. 358.
74 A. Dugatkin, Zwierzęta także naśladują, „Świat Nauki” grudzień 2000, s. 53.
75 R. Dawkins, Memy..., s. 278.
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ich zaś wiele innych cech, z których na pierwszy plan wysuwa się kwestia posiadania świadomego 
umysłu.76 Można zatem powiedzieć, że choć teoria samolubnego genu łączy ludzi i zwierzęta 
w ich „odpodmiotowieniu”, to poprzez memetykę dokonuje się proces odwrotny.

Istota tego problemu leży w odróżnieniu dwóch różnych orientacji w obrębie analizowanych 
kwestii. Wilson i Dawkins będą przedstawicielami orientacji biologicznej (genocentryzmu). 
Według drugiej z orientacji, którą można nazwać kulturową (jakościową) człowiek spośród in-
nych zwierząt wyróżnia się tym, że istnieje w nim sprzężenie dwóch w znacznej mierze niezależ-
nych systemów replikacji: genów i memów. Pierwsze rządzą jego ewolucją biologiczną, drugie 
ewolucją kulturową. W efekcie ewolucją kultury rządzi pewien powtarzalny mechanizm, który, 
choć ma wiele wspólnego z tym, który rządzi ewolucją biologiczną, nie jest do niego redukowal-
ny. Geny manifestują się poprzez swoje fenotypy, memy poprzez socjotypy (slogany, melodie, 
symbole, reguły). Sztandarową postacią tego nurtu jest Richard Brodie autor słynnego Wirusa 
umysłu, w którym wykorzystując analogię do świata mikrobiologii (epidemiologii) porównał 
on rozwój świata sekt (religii i idei) i biznesu do świata mikroorganizmów i mechanizmów nimi 
rządzących.77 Intencją pisanej przez niego pracy była kwestia pozbycia się szkodliwych memów, 
jak powiada, drogą przeprogramowania memetycznego,78 jednak bardziej rewolucyjne okazało 
się porównanie działania szeregu wzorców zachowań i przekonań, kanonów mody, przebojów 
muzycznych, tańców, wierzeń religijnych, poglądów politycznych itp. zjawisk do modus ope-
randi „zwyczajnego” wirusa. Opisywane elementy świata ludzkiej kultury – powiada Brodie – to 
wirusy kulturowe, którymi można jednak sterować drogą programowania memetycznego. Idąc 
tym tropem Dawkins (w duchu orientacji przez siebie reprezentowanej) dowodzi, że skuteczne 
rozprzestrzenianie się zespołów memów (mempleksów) związanych z religiami odbywa się drogą 
konkurencji (dobór memetyczny). Mariusz Biedrzycki uważa, że w przypadku „infekcji kultu-
rowej” powodowanej przez owe socjotypy (np. wzorce określonych zachowań) lepiej stosować 
analogię prionową niż wirusową, gdyż ta pierwsza trafniej oddaje epidemiczny charakter i moż-
liwości modyfikacji spowodowanych przez ulotne (gesty, pieśni) i trwałe (książki) replikatory 
kulturowe (chodzi de facto o przetwarzanie środków ulotnych w trwałe przetrwalniki memów, 
jak np. pismo lub szerzej język).79 Tak więc determinizm genetyczny został zastąpiony meme-
tycznym, władanie natury władaniem kultury, tak że „to nie my tworzymy wycinek ideosfery, 
zwany ludzką kulturą, lecz kultura tworzy się przez nas.”80

Tak też według Daniela Dennetta i Susan Blackmore świadomości jako takiej nie ma. Są tylko 
memy i mempleksy, dla których powołanie złudzenia świadomości jest li tylko wygodną i sku-
teczną strategią przetrwania.

Jaźń nie jest inicjatorem działań, nie „posiada” świadomości i nie „prowadzi” rozważań. Wyobrażenie 

wewnętrznej świadomości, rządzącej ciałem jaźni nie ma w sobie źdźbła prawdy. A skoro jest fałszywe, 

fałszywa jest też idea wolnej woli, będącej atrybutem tej jaźni.81

76 S. Blackmore, Siła memów, „Świat Nauki” grudzień 2000, s. 51.
77 R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997.
78 Tamże, s. 47, 193.
79 M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 109.
80 Tamże, s. 221
81 Zob.: S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 354.
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Francis Crick ujął to tak:

Ty, Twoje radości i smutki, Twoje wspomnienia i ambicje, Twoje poczucie tożsamości i wolna wola, 

nie są w rzeczywistości niczym innym niż sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór komórek ner-

wowych i związanych z nimi cząsteczek. Alicja z książki Lewisa Carrolla ujęłaby to tak: „Nie jesteś niczym 

innym niż pęczkiem neuronów.82

W  memetycznej koncepcji Blackmore jaźń uważana jest za tzw. „ostateczny mempleks”, 
„mempleks jaźni”, wielkie skupisko memów i jako taka nie posiada fizycznej lokalizacji, a więc… 
nie istnieje!. „Nie istnieje żadna odrębna jaźń, pojawiająca się ni stąd, ni zowąd w synapsach, by 
inicjować działania. Mój mózg mnie nie potrzebuje.”83 Wynika to, zdaniem Blackmore, nie tylko 
z badań neurologicznych i psychologicznych, ale zawarte jest już w niektórych koncepcjach filo-
zoficznych, jak np. w filozofii Davida Hume’a (jaźń jako jedynie skupisko wrażeń). Reasumując: 
nic nie wskazuje na istnienie jaźni, co więcej, logicznie (i bio-logicznie) rzecz biorąc, nie jest ona 
bytem koniecznym dla tłumaczenia zjawiska myślenia, bo do tego wystarczy pamięć:

jesteśmy po prostu istotami ludzkimi wykonującymi skomplikowane zadania, do których potrzebna jest 

pamięć, a następnie konstruującymi opowieść o jaźni, która ową pamięcią zawiaduje.84

Wnosimy o istnieniu jaźni, ponieważ uważamy, że skoro istnieją poglądy, upodobania, opinie, 
stanowiska itp. to musi istnieć i ten, do kogo one należą. Tymczasem:

Nie ma żadnego „ja”, które „żywi” przekonania. Jest ciało, które mówi: „wierzę w życzliwość”, i ciało, 

które odnosi się życzliwie do innych (lub nie). Jest mózg wyposażony w znajomość astrologii i skłonność 

do dzielenia się tą wiedzą, ale nie istnieje ponadto wierząca w astrologię jaźń. Jest biologiczna istota, która 

co dzień jada jogurt, ale nie istnieje ponadto w jej wnętrzu jaźń, która uwielbia jogurt.85

W efekcie samo istnienie jaźni jest już tak naprawdę mempleksem. Mempleks ten odnosi 
memetyczne sukcesy, tj. przenosi się w czasie i przestrzeni nie dlatego, że jest prawdziwy, ani 
nawet dlatego, że służy genom, czy nam (daje szczęście), ale dlatego, że taka strategia „kłamstwa” 
jest po prostu skuteczna. Blackmore kończy swe rozważania apelem równie dramatycznym jak 
ten, od którego zaczynał swój Samolubny gen Dawkinsa (nota bene autor wstępu do jej książki): 
„…wszyscy żyjemy w kłamstwie, niekiedy wręcz w beznadziejnie nieszczęśliwym i pogmatwa-
nym kłamstwie. Sprawiły to memy – gdyż »jaźń« wspomaga ich replikację.”86

W efekcie mamy nowy podział teorii dotyczących jaźni (świadomości): teorie prawdziwej jaźni 
(jaźń jako niezmienny, istniejący w nas przez całe życie, odrębny od mózgu i otaczającego świata 
jako przechowalnia wspomnień, przekonań, inicjator działań a zarazem doświadczający świa-
ta, autonomiczny i samodzielnie podejmujący decyzje byt) i teorie jaźni iluzorycznej (jaźń jako 

82 F. Crick, Zdumiewająca hipoteza czyli Nauka w poszukiwaniu duszy, przeł. B. Chacińska-Abrahamowicz, 
Warszawa 1997, s. 17.

83 S. Blackmore, Maszyna memowa…, s.339.
84 Tamże, s. 341.
85 Tamże, s. 348–349.
86 Tamże, s. 349.
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zbiorowisko myśli, doznań i przeżyć, powiązanych razem wspólną historią, gdzie wrażenie ciągłości 
i odrębności jako autonomii jest iluzją jako efekt tworzonych przez mózg opowieści i fantazji).87

Rozwój biologiczny a postęp kulturowy
Jak powiada Theodosius Dobzhansky, „Kardynalna różnica między człowiekiem a wszelką istotą 
żywą polega na tym, że zdolność ludzka do przystosowania zależy głównie nie od genetycznego, 
lecz kulturowego dziedzictwa.”88 Tymczasem twierdzenia socjobiologii okresu klasycznych wyja-
śnień zdawały się pomijać ten problem. Stąd też socjobiologia tego okresu jest krytykowana za 
nadmierne przywiązanie do wyjaśnień biologicznych pomijających różnicę między zwierzętami 
a ludźmi, wynikającą z posiadania przez tych drugich kultury. „Twierdzenia socjobiologii w zbyt 
małym stopniu uwzględniają znaczenie ewolucji kulturowej i mogą okazać się jedynie ekstra-
polacjami bez pokrycia.” – powiada Adam Urbanek89. Ewolucję ludzką charakteryzuje bowiem 
równoczesne zaangażowanie w dwu kierunkach: biologicznym i kulturowym i tak też należy ją 
rozpatrywać, przy czym Dobzhansky definiuje ją jako „ogólną sumę zwyczajów, wierzeń, oby-
czajów, języka, umiejętności technicznych i w ogóle wszystkiego tego, co ludzie robią albo myślą 
w wyniku nabytego wykształcenia.” 90 W przypadku zwierząt możemy mówić jedynie o pewnych 
śladach takiego przekazywania.

Tak też, jak zauważa Kaye, naukowcy różnych dziedzin są zgodni co do tego, że człowiek jest 
zwierzęciem kulturowym91. Jak zabawnie powie to Dobzhansky, „Aby przekształcić chłopów 
w mechaników nie trzeba czekać na mutacje genów.”92 Zdanie to odnosi się znakomicie do wcze-
snych projektów socjobiologów, chcących za pomocą maszynerii genetyczno-behawioralnej 
programować odpowiedni kierunek rozwoju ludzkości. Jednak z drugiej strony ten sam autor 
przyznaje, że choć „Twierdzenie, że dobór naturalny stworzył kulturę człowieka jest dezorientu-
jącym uproszczeniem, prawdą jest jednak, że dobór naturalny stworzył wyposażenie genetyczne, 
dzięki któremu kultura stała się możliwa”93. Co więcej, wydaje się, przynajmniej w świetle badań 
współczesnej bio-antropologii, że w jakiś sposób jednak nią kieruje. „Dziedzicznie uwarun-
kowane cechy zachowań społecznych człowieka nakładają ramy, których nie może bezkarnie 
przekraczać żadna kultura.”94

Czynniki wpływające na ewolucję biologiczną i czynniki determinujące rozwój kulturowy dzia-
łają we wzajemnym powiązaniu kształtując ostateczny obraz ewolucji biokulturowej95. Jednakże 
obraz ten zmienia się wraz z rozwojem gatunku ludzkiego, którego cztery stadia rozwojowe 
Janusz Piątek określa jako: 1) naturalizm – zbieracko-łowiecki aktywny okres, gdzie wyposażenie 
kulturowe podwyższa adaptację biologicznego systemu ludzkiego, 2) ekspansywizm – kultura 
wywołuje maksymalizację zapotrzebowania systemu, 3) mechanicyzm – wyposażenie kulturowe 

87 S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 342.
88 Th. Dobzhansky, Różnorodność i równość, przeł. A. Makarkiewicz, PIW, Warszawa 1979, s. 112.
89 A. Urbanek, Między egoizmem a altruizmem, w: Wizje człowieka..., s. 176.
90 Th. Dobzhansky, Dziedziczność a natura człowieka, przeł. M. Jurecki, PWN, Warszawa 1968, s. 149.
91 H.L. Kaye, The Social Meaning of Modern Biology. From Social Darwinism to Sociobiology , Yale Un. Press, New 

Haven & London 1986, s. 1.
92 Th. Dobzhansky, Dziedziczność..., s. 150.
93 Tamże, s. 153.
94 A. Urbanek, Między egoizmem…, s. 165.
95 J. Piątek, Strategie adaptacji kulturowej w ewolucji gatunku ludzkiego, w: Biologiczne i społeczne uwarunko-

wania kultury, red. J. Kmita, K. Łastowski, PWN, Warszawa–Poznań 1992, s. 8.
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pozwala zaspokajać ciągłą maksymalizację zapotrzebowań systemu społecznego, 4) systemizm 
– teraz się rodzące tworzenie światopoglądów naukowych96.

Ciekawy wgląd w tę kwestię daje E. Morin, który także uznaje, że „człowiek nie posiada jakiejś 
szczególnej esencji, która byłaby wyłącznie genetyczna lub wyłącznie kulturowa; nie prezentuje 
on quasi-geologicznego nakładania się warstwy kulturowej nad biologiczną: ludzka natura tkwi 
we wzajemnych relacjach, wzajemnych oddziaływaniach, w interferencjach dokonujących się 
w ramach tego policentryzmu.”97 Jednak wraz z regresją zachowań wrodzonych, charaktery-
styczną dla człowieka, kultura objęła rejony o niższym stopniu złożoności. Nie oznacza to, że 
kultura zastępuje kod genetyczny, ale że ów kod wytwarza mózg. Wyróżnia zatem dwa poziomy 
reprodukcji kultury: 1) w każdym osobniku (samoodtwarzanie się kultury), 2) w społeczeństwie 
(autoreprodukcja kultury). Tak też

uczłowieczenie nie może być rozumiane wyłącznie jako ewolucja biologiczna ani jedynie jako ewolucja 

duchowa, ani też tylko jako ewolucja społeczno-kulturowa, lecz jako skomplikowany i wieloaspektowy 

skutek interferencji genetycznych, ekologicznych, mózgowych, społecznych i kulturowych.98

Uznaje on kulturę za pewien układ generatywny tworzący niby-kod kulturowy, coś w rodzaju 
socjologicznego odpowiednika genetycznego kodu żywych organizmów. Taki kod kulturowy 
utrzymuje integralność i tożsamość systemu społecznego, zapewnia własną ciągłość trwania 
i niezmienność reprodukcji, chroniąc ją przed niepewnością, przypadkiem, zamąceniem i nieła-
dem99. Podsumowując, „Kultura natomiast niezbędna jest do tego, by z nagiej, dwunożnej istoty, 
obdarzonej głową o rosnącej objętości, stworzyć człowieka, tj. wielce złożoną jednostkę w wielce 
złożonym społeczeństwie.”100 Istotą tego stanowiska jest stwierdzenie, że w naturze człowieka 
leży bycie istotą kulturową: „[…] człowiek jest z natury istotą kulturową, ponieważ jest on istotą 
naturalną dzięki kulturze.”101 Stawanie się człowiekiem zatem to proces zarówno biologiczny 
jak i kulturowy. Niezauważanie tego faktu przez – jak go nazywa – stary paradygmat, wypacza 
badania nad naturą ludzką. Uważa jednak przy tym, że ów stary paradygmat został dzięki so-
cjobiologii wyparty przez nowy, uwzględniający powyższy fakt. Jak powiada, „Stary paradygmat 
przeciwstawiający naturę kulturze rozpadł się. Ewolucja biologiczna i ewolucja kulturowa to dwa 
aspekty, dwa wzajem powiązane i wzajem na się oddziałujące bieguny całościowego zjawiska 
– uczłowieczenia.”102 Nawiązując do ostatniej wypowiedzi Morina, Wilson odrzuca holistyczną 
tradycję Durkheima w socjologii i Radcliffe-Browna w antropologii, gdzie kultury są widziane 
jako superorganizmy, które rozwijają się przez swoją wewnętrzną dynamikę103.

W książkach pisanych z Lumsdenem Wilson dużo uwagi poświęca umysłowi i wzorom kultury. 
Idea biogramu (etogramu), która w pierwszych okresach socjobiologii była wyznacznikiem po-
równań nas do zwierząt, zostaje tu zastąpiona koncepcją reguł epigenetycznych właśnie z tego 

96 Tamże
   97 E. Morin, Zagubiony paradygmat…, s. 257.
   98 Tamże, s. 83.
   99 Tamże, s. 223.
100 Tamże, s. 113.
101 Tamże, s. 124.
102 Tamże, s. 125.
103 H.L. Kaye, The social meaning…, s. 119.
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powodu, że w biogramie nie ma wyróżnionej nadrzędnej roli umysłu w kształtowaniu się za-
chowań ludzkich. Jak już wspomniałem, reguły te dzielą się na pierwotne, które kierują proce-
sami postrzegania i przetwarzania informacji oraz wtórne, które wpływają na sposób myślenia 
i wartościowania, a więc także i na moralność i etykę. Jak można zatem wnosić, łącznie składają 
się one na wrodzoną podstawę uczenia się kultury przez jednostkę104. Genowo-kulturową ko-
ewolucję Lumsden i Wilson opisują jako „skomplikowaną, fascynującą interakcję”, gdzie kultura 
jest generowana przez biologiczne interaktywności, podczas gdy one symultanicznie zmieniane 
są przez ewolucję genetyczną w odpowiedzi na kulturowe innowacje105.

W ten sposób, jak powiada Kevin Laland, w 1981 Lumsden i Wilson dowiedli, że tabula rasa 
jest mało prawdopodobnym stanem umysłu106. Zaadoptowali bowiem atomistyczny opis kultu-
ry do matematycznych rozważań, definiując ją jako „pulę kulturogenów” (pool of culturgenes) 
– jednostek kultury, gdzie kulturogen jest relatywnie homogeniczny i zawiera artefakty, zacho-
wania i fakty mentalne (mentifacts), a indywidualny wybór kulturogenów jest kierowany przez 
genetycznie zdeterminowane reguły epigenetyczne.”107 Reguły te zawierają ograniczenia, tak, że 
geny odgrywają rolę w rozwoju kultury i wpływają na prawdopodobieństwo użycia kulturogenu 
w opozycji jeden do drugiego. Mają też tendencję do tworzenia kanałów rozwoju, co stanowi 
„smycz” zasady naturalnej selekcji. Innymi słowy, działają tak, jakby trzymały kulturę na smy-
czy108. „Czysta tabula rasa” jest stanem mało prawdopodobnym, gdyż wrażliwość użycia wzorców 
wzmaga tempo genetycznej asymilacji. Kultura spowalnia zatem tempo ewolucji genetycznej. 
Zmiany w częstotliwości genowej podczas procesu ko-ewolucji nie mogą być bowiem gwał-
towne. Tak rozumiana ewolucja genowo-kulturowa promuje też genetyczną różnorodność109. 
W efekcie, wedle Lalanda, w teorii Wilsona i Lumsdena mamy dwa modele ewolucji człowieka: 
1) genowo-kulturową, decydującą dlaczego wybierany jest ten a nie inny kulturogen (translacja) 
oraz 2) koewolucyjny cykl, którego model daje możliwość przewidzenia rozwoju kulturogenów 
w społeczeństwach, lecz nie w społeczeństwie110. Innymi słowy tłumaczy zmienność kulturową 
i jej różnorodność dla całego gatunku ludzkiego. Dzięki temu teoria koewolucji genowo-kulturo-
wej stawia odpór krytyce Goulda, który twierdził, że biologia nie wyjaśnia różnic występujących 
między kulturami oraz zmienności kultur. Wyjaśnień tego rodzaju należy szukać w historii.

Zakończenie
Jak powiada Biedrzycki, „memetyka nie jest zbiorem pięknych metafor. To model rzeczywistości, 
usiłujący w jednoznaczny sposób opisać ewoluującą ideosferę – scenę kulturowej ekologii.”111 
Zaś według Dobzhansky’ego

104 E. Mickiewicz-Olczyk, Socjobiologia a nauki społeczne…, s. 150.
105 K. Laland, The mathematical modeling…, s. 1.
106 Tamże, s. 145.
107 Tamże, s. 27.
108 Tamże, s. 147.
109 Tamże, s. 149.
110 Tamże, s. 147–148.
111 M. Biedrzycki, Genetyka kultury…, s. 40.
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geny ludzkie odstąpiły w pewnym sensie prymat w ewolucji człowieka zupełnie nowemu, niebiologicz-

nemu, nadorganicznemu czynnikowi, zwanemu kulturą. Godzi się jednak nie zapominać, że czynnik ten 

jest całkowicie uzależniony od genotypu człowieka; ludzka kultura nie istniałaby bez ludzkich genów.112

Łatwo też wykazać, jak różny jest sposób dziedziczenia genetycznego i memetycznego. Sposób 
istnienia genów a sposób trwania memów to dwa różne zjawiska. Zdaje sobie z tego sprawę sam 
Dawkins, podkreślając digitalny (cyfrowy) charakter tych pierwszych: „Geny to czysta infor-
macja, która może być kodowana, szyfrowana i rozkodowywana bez żadnych zakłóceń i zmian 
znaczenia. […] Życie to nic innego tylko bity, setki tysięcy bitów cyfrowej informacji.”113 Być 
może zatem orli nos zamiast zadartego, czy płaskostopie mogą chronić przed wojskiem i w ten 
sposób przyczyniać się do sukcesu reprodukcyjnego posiadającej takie cechy jednostki.114 
Jednak istotą procesu kulturowego jest zmiana, oryginalność, nowatorstwo, nonkonformizm, 
które nieustannie zderzają się ze stałością, stagnacją, konformizmem, powielaniem starych 
wzorców. Taka walka, wymagająca geniuszu, strategii, zaskoczenia, nawet jeśli jej istotą jest 
wymiana informacji, nie odbywa się li tylko na „digitalnym placu boju”. Gdyby tak było, stoczyć 
by ją za nas mogły komputery.

Memetyczny manifest Dawkinsa wywołał istną burzę również w kręgach pozabiologicznych. 
Powstała swoista moda na memetykę, tak że ona sama stała się swoistym mempleksem. Dyskusje 
toczą się do dziś, powstają liczne strony internetowe i kluby dyskusyjne poświęcone memetyce. 
Zasadnym staje się pytanie, czy mamy do czynienia tylko z pseudo-naukową modą, czy też naro-
dzinami potężnej dyscypliny humanistycznej i nowego prądu intelektualnego. Chciałbym jednak 
zaznaczyć, że od tego momentu mamy do czynienia nie z teorią biologiczną czy socjobiologiczną, 
ale najwyraźniej już z nową dziedziną o silnie ideologicznym zabarwieniu. Jeśli pozostało coś 
wspólnego z socjobiologią we współczesnej memetyce, to wydaje się, że są to pewne presu-
pozycje metodologiczno-światopoglądowe: obie dążą do wyjaśnienia świata, a w przypadku 
memetyki świata człowieka za pomocą kilku prostych praw. Mają więc uniwersalistyczne, ale 
i redukcjonistyczne zarazem zapędy, a więc chcą odnaleźć utraconą arche.

I tu dochodzimy do drugiego problemu, z którym nie radziła sobie socjobiologia, jakim jest 
istnienie świadomości. Problem ten jest rozważany bodaj od zarania myśli filozoficznej, musi 
zatem – jeśli socjobiologia rości sobie prawo do rozszerzenia swojego zakresu poza socjobiologię 
ogólną – znajdować rozwiązanie na gruncie teorii ewolucji. Tymczasem, co podkreślają meme-
tycy, tak nie jest. Teoria doboru naturalnego poprzez geny nie tłumaczy ani na gruncie samej 
socjobiologii ani genetyki, ani wreszcie wspomagającej ją psychologii ewolucyjnej tajemnicy 
powstania (wyewoluowania) świadomości (ludzkiej). Na gruncie tak rozumianego darwinizmu 
nie da się bowiem dowieść selekcyjnej konieczności wyewoluowania świadomości. W ten sposób 
zdaje się przyjmować stanowisko skrajnie materialistyczne, z filozoficznego punktu widzenia 
zbliżone (jeśli nie jeszcze bardziej radykalne) do „człowieka-maszyny”. W kontekście powyższych 
wyróżnień dochodzimy zatem do wniosku, że nie jest w stanie opisać całego bogactwa ducho-
wego człowieka. Pytanie tylko, czy jest tego w stanie dokonać memetyka.

112 Th. Dobzhansky, Dziedziczność…, s. 117–118.
113 R. Dawkins, Rzeka genów…, s. 39.
114 Por.: tamże, s. 50.
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61Jednostki pamięci kulturowej. 

The problem of atheism 
in evolutionary explications of religion

Summary 

The evolutionary theories of religion provide extremely promising, coherent, and well corresponding with 

scientific achievements theoretical framework for religion, which is considered to be one of the most difficult 

phenomena to explain. Generally, using this perspective, religion’s long-lasting persistence in the history of 

mankind, is viewed as an adaptation in Darwinian sense. In other words, religion exists because it is some-

how essential for people’s survival. If so, another issue emerges in the ground; that is, how to explain the 

growing dissemination of atheism by using conceptual schemas of the evolutionary approach. Therefore the 

main aim of the work is to provide an overview of some proposed explanations of this problematic issue. 

In order to fulfill this aim, this work contains an overview of the evolutionary study of religion as well as 

the presentation of epistemically most valuable strategies of accommodation atheism to the framework of 

evolutionary theories of religion.

Keywords

atheism, religion, evolution, cultural adaptations

Problem ateizmu w ewolucyjnych wyjaśnieniach religii

Streszczenie

Ewolucyjne teorie religii dostarczają bardzo obiecujące, spójne oraz dobrze korespondujące z osiągnięciami 

nowoczesnej nauki narzędzia teoretyczne do studiowania religii. Ogólnie rzecz biorąc, w tej perspektywie 

trwała obecność religii w historii ludzkości jest wyjaśniania poprzez jej domniemaną wartość adaptacyjną. 

Jednak w konsekwencji takiego przystosowawczego ujmowania religii na gruncie ewolucyjnych teorii religii 

pojawia się problem wyjaśnienia coraz większej popularności ateizmu.
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Introduction
For scholars, religion has always been an appealing subject for scientific inquiry. Theories of 
religion were formulated in ancient times as well as in modern times. From an historical point 
of view, we can discern philosophical (Ludwig Feuerbach), sociological (Émile Durkheim), psy-
chological (Sigmund Freud) and, of course, theological (Christian theologians) explanations of 
this very interesting phenomenon. Nonetheless, each of these approaches are somewhat limited 
or deficient. Presumably, due to the fact that religion should be seen as an interwoven complex 
of rituals, beliefs and norms, whereas the above-mentioned explanations generally invoked only 
one of these religion’s components. For instance, Feuerbach’s theory – by virtue of its emphasizing 
the psychological origin of religion – neglects the social and institutional layer of it. In the light 
of these problems, religion has begun to be seen as a perennial issue in all kind of research. In 
other words, it was thought that religion can only be variously described, while an overarching, 
widely accepted explanation of this phenomenon is impossible.

However, in recent years, a new enterprise in this field has been developed. Namely, some 
scientists started to employ Darwinian tools and terminology to issues hitherto associated with 
religious studies. But as yet it should be noted that this research endeavour is not a kind of 
obscure biologisation of religion. It is rather an innovative attempt to extrapolate  evolutionary 
theory’s abstract and elementary core to religious studies. Namely, adherents of evolutionary 
theories of religion hold that religion should be conceptualized through such categories as: 
adaptation, exaptation, fitness, arms race, kin selection, inclusive fitness, evolutionary sta-
ble strategy, etc. In a word, the evolutionary approach stresses that religion, despite its great 
complexity, is merely rooted in the natural process, i.e. it simply disregards the alleged tran-
scendental dimension of religiosity1.

A common formulation is that evolutionary theories of religion should further illuminate the 
origins and development of religion. Of course, in the light of the fact that this phenomenon is 
multi-faceted, a complete and comprehensive explanation of religion is, in principle, unattainable. 
A great appreciation and fascination of this approach can be explained by the fact that it provides 
a powerful, well-established theoretical framework for a large amount of data from areas such as: 
psychology, sociology, anthropology, philosophy and the history of religion. As David Sloan Wilson, 
one of the most prominent researchers in the field, stated: “What we lack is a comprehensive fra-
mework for organizing the facts about religion. Evolutionary theory can provide this framework, 
as it has for the natural world and increasingly for other human-related subjects”2.

In addition, another advantage of Darwinian outlook is that most hypotheses formulated on 
this basis could be empirically tested3 as well as having the potential value of uniting past and 
present naturalistic hypotheses of religion into one general theory4.

Another point to make is that, in general, evolutionary theories of religion are functionalist, 
that is, religion is viewed as an adaptive trait of human species. For example, some scientists 

1 Vide R. Vaas, Gods, Gains, and Genes. On the Natural Origin of Religiosity by Means of Bio-cultural Selection, in: 
The Biological Evolution of Religious Mind and Behavior, E. Voland, W. Schiefenhövel (eds.), New York 2009, pp. 25–26.

2 D.S. Wilson, Evolution and Religion. The Transformation of the Obvious, in: The Evolution of Religion. Studies, 
Theories & Critiques, J. Bulbulia, R. Sosis, E. Harris i in. (eds.), Collins Foundation Press, Santa Margarita 2008, p. 
23. Wilson’s emphasis.

3 Vide H. Whitehouse, Cognitive Evolution and Religion; Cognition and Religious Evolution, in: The Evolution…, 
pp. 31–33.

4 Vide D.S. Wilson, Evolution and Religion…, p. 25.
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consider that religion contributes to better social solidarity or the increase of fertility5. It is worth 
noticing that functionalism is a prevailing characteristic of the explications in this paradigm, 
nonetheless it does not pertain to full extent of the evolutionary perspective. This particular 
aspect of evolutionary theories of religion will be discussed further in the paper.

By and large, applications of the Darwinian paradigm to the study of religion seems to pro-
vide a fresh and plausible explanation of this crucial phenomenon. Additionally, a recent spate 
of empirical evidence supports the tenability of many of the hypotheses of the evolutionary 
perspective, although the shortcomings in this area are quite obvious6. In short, Darwinian tre-
atments of religion anchor religion in evolved human nature. In other words, the functionalist 
account – which is predominant within the evolutionary paradigm – depicts religion as an in-
nate biological feature which contributes to human survival7. However, the evolutionary study 
of religion faces some common challenges, including pan-adaptationism, multiple causation 
(enormously complex and various factors have an influence on evolution of religion) and the 
question of the levels of selection.

The first challenge pertaining to the above-mentioned main characteristic of evolutiona-
ry paradigm, is mainly functionalism. It is widely known that evolution-oriented research has 
a proclivity towards attribution to currently existing traits certain evolutionary functions. Stephen 
Jay Gould, the prominent American evolutionist, was the main unmasker of this practice. In his 
and Richard C. Lewontin’s well-known article The Spandrels of San Marco and the Panglossian 
Paradigm: A Critique of the Adaptationist Programme, panadaptationism was compared with the 
attitude of Voltaire’s character Dr Pangloss, who, inter alia, explained the function of the legs as 
the ability to wear breeches8. Gould and Lewontin, alternatively, contended that some biological 
traits simply could be a by-product of other directed adaptations or a result of genetic drift. To 
illustrate this reasoning, they appealed to the example of spandrels, which are an unintentional 
product of architects’ vision.

Another major problem concerns the fact that social phenomena, like beliefs systems, are 
influenced by a large number of various factors. In consequence, they can be realized in vario-
us ways. For example, we can distinguish, at least, two roots of atheism, namely, organic and 
coercive. Phil Zuckerman, a sociologist interested in atheism, wrote: “[…] we must distinguish 
between nations where non-belief has been forced upon the society by dictators (»coercive athe-
ism«) and nations wherein non-belief has emerged on its own without governmental coercion 

5 Vide R. Sosis, The Adaptive Value of Religious Ritual. Rituals Promote Group Cohesion by Requiring Members 
to Engage in Behavior that is too Costly to Fake, „American Scientist” 2004, vol. 92(2), p. 167; M. Blume, The 
Reproductive Benefits of Religious Affiliation, in: The Biological Evolution of Religious Mind and Behavior, E. Voland, 
W. Schiefenhövel (eds.), New York 2009, pp. 117–125.

6 Vide J.L. Barrett, Keeping “Science” in Cognitive Science of Religion: Needs of the Field, in: The Evolution…, 
pp. 298–300.

7 In this context, it is worth mentioning that the relevance of culture for religion’s formation is a widely discussed 
issue by adherents of the evolutionary standpoint For instance, the following excerpt from Donald Wiebe concisely 
illustrates the importance and complexity of culture as a crucial factor of acquiring religiosity: “Human actions, 
that is, are not simply physical movements but, rather, intentionally directed and socially meaningful behavior that, 
even though biologically embodied, requires a social-psychological rather than a merely biological or psycho-bio-
logical explanation” (D. Wiebe, Does Talk about the Evolution of Religion Make Sense?, in: The Evolution…, p. 345).

8 Vide S.J. Gould, R.C. Lewontin, The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the 
Adaptationist Programme, “Proceedings Of the Royal Society B: Biological Sicences” 1979, vol. 205 (1161), p. 583.
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(»organic atheism«)”9. The third problem refers to the level at which natural selection operates, 
i.e. whether it operates at gene level (this is so-called gene-centric view) or at individual level or 
at group level10. This issue is of great importance for the evolutionary study of religion because 
it is directly related to the functionality of religion. The gene-centric view was hitherto the domi-
nant standpoint in Darwinism, but evolutionary biologists hotly debate this subject. As a result, 
the so-called multilevel selection theory is becoming increasingly popular (the proponent of 
this concept is the previously mentioned D.S. Wilson). In brief, the multilevel selection theory 
posits that, besides level of genes, individual and group levels are also relevant for evolutionary 
explanations. Unfortunately, due to space limitations I cannot delve further into this subject.

Nonetheless, what is particularly interesting and at the same time worrisome for adherents of 
evolutionary theories of religion, is that the explanation of atheism seems to be very problematic 
in this ground. There are some estimates which stated that: “Between 500 million and 750 million 
humans currently do not believe in God”11. This assessment indicates that people who define 
themselves as non believers12, i.e. atheists, agnostics, freethinkers, humanists, skeptics or people 
who generally are indifferent to religion, are the fourth largest group (after Christianity, Islam, 
and Hinduism) in the global ranking of commonly held belief systems13. In that context, it has 
become very difficult to consistently and plausibly state that religious beliefs are universal and 
biologically determined. In other words, an incorporation of atheism to the explanatory frame-
work of evolutionary theories of religion is a challenge for this perspective. Moreover, ironically 
assuming that atheism is not an evolutionary novelty of the Enlightenment in human condition, 
one who argues in favour of the evolutionary outlook should also ask about the function of 
atheism. This particular implication of evolutionary reasoning leads to other conclusions, i.e.: 
“[…] if we are interested in the propensities that lead to religious beliefs, […], then we should 
also be at least as interested in the propensities that lead to non-belief […]. Indeed, we may not 
be able to understand one without understanding the other”14. Interestingly, another aspect of 
the analyzed subject is that evolutionary treatments of religion implicitly assume religion is the 
phenomenon which ought to be explained, not atheism15. As Jeffrey P. Schloss provocatively 
claimed: “[…] why should rejecting belief in invisible entities for which most cognitive scientists 
and biologists think no evidence exists require any kind of an explanation?”16 . Notwithstanding 

  9 P. Zuckerman, Atheism. Contemporary Numbers and Patterns, in: The Cambridge Companion to Atheism, 
M. Martin (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2007, p. 57.

10 Of course, those levels of selection could be multiplied, for instance, Detlef Fetchenhauer – the German evo-
lutionary psychologist – also indicates the level of conflicting groups within a certain society as well as the level of 
memes. (Vide D. Fetchenhauer, Evolutionary Perspectives on Religion – What They Can and They Cannot Explain 
(Yet), in: The Biological Evolution…, pp. 281–282).

11 P. Zuckerman, Atheism, Secularity, and Well-Being: How the Findings of Social Science Counter Negative 
Stereotypes and Assumptions, “Sociology Compass” 2009, vol. 3(6), p. 950.

12 For the sake of formal accuracy, a working definition of atheism ought to be presented. In the paper atheism 
is typically understood as a worldview which contests the belief that God exists. So, also agnostics, freethinkers, 
humanists and sceptics are considered to be atheists. Of course, this  definition has obvious shortcomings and 
limitations, but for the purposes of the work it is sufficiently valid.

13 Vide idem, Atheism. Contemporary…, p. 55.
14 D. Johnson, What are atheists for? Hypotheses on the functions of non-belief in the evolution of religion, “Religion, 

Brain & Behavior” 2012, vol. 2 (1), p. 49 (Johnson’s emphasis).
15 Vide J.A. Lanman., Atheism and Cognitive Science, in: The Oxford Handbook of Atheism, S. Bullivant, M. Ruse 

(eds.), Oxford University Press, Oxford–New York 2013, pp. 487–488.
16 J. Schloss, Whence atheists: outliers or outlaws?, “Religion, Brain & Behavior” 2012, vol. 2 (1), p. 86.
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this, a direct (and rather a peculiar) consequence of evolutionary treatments of religion is, so 
to speak, the unnaturalness of atheism17. In virtue of the fact that religion is so widespread and 
allegedly provides multiple evolutionary benefits, atheism seems to be an undesirable attitude. 
Hence, according to this reasoning, atheism should be a subject for further investigation.

It is worth emphasising that the tenet that those two kinds of belief systems, i.e. religion and 
atheism, are closely interrelated seems to be the main motivation for pursuing the study of 
atheism from the evolutionary angle. Additionally, due to the fact that there is a lack of research 
on atheism, especially compared with the large amount of studies on religion, it is important 
to conduct more analysis of this phenomenon. Furthermore, philosophically, the origins and 
formation of atheism are simply interesting areas of research.

The overview of the evolutionary study of religion
At this point, for the sake of clarity, the general and brief presentation of evolutionary theories 
of religion will be given.

First and foremost, we can distinguish between three basic types of those theories. The first 
type views religion as an adaptive trait, the second one conceptualizes religion as a so-called 
by-product of other adaptive functions, and in the third group religion is simply defined as 
a maladaptive feature, i.e. a counterproductive trait18. What unites them is an attempt to give an 
answer to the following question: “Why do men believe in God?”. It is important not to confuse 
this question with the one “Does God exist?”19

Sociobiological account
Viewing religion as a useful function of the human organism is characteristic for sociobiological 
accounts as well as for some cognitive hypotheses. It is worth recalling that functionalism is 
a predominant way of understanding religion in the evolutionary perspective.  

In brief, proponents of sociobiology state that genes, rather than individual species or or-
ganisms, are the unit on which natural selection operates (gene-centric view). Furthermore, 
another differentia specifica of this branch is the assumption of formation of all the common 
features of human behavior approximately 12000 years ago (i.d. during the Late Pleistocene). 
This is the so-called the adaptive lag hypothesis, which simply describes the gap between the 
previously mentioned environment of human adaptations and the modern ambient20. Naturally, 
the human environment of evolutionary adaptedness was drastically different from the indu-
strialized and urbanized environment in which people live today. Basically, sociobiologists claim: 
“[…]that the human mind is a complex integrated assembly of many functionally specialized 
psychological adaptations that evolved as solutions to numerous and qualitatively distinct ada-
ptive problems […]”21.In consonance with this view, religion is conceptualized as a functionally 

17 In this context this “unnaturalness” of atheism should be simply understood as something which unexpectedly 
goes contrary to common sense.

18 Vide Z. Smith, H. Arrow, Evolutionary Perspectives on Religion: An Overview and Synthesis, „The Journal of the 
Evolutionary Studies Consortium” 2010, vol. 2 (2), p. 49.

19 Vide R. Vaas, Gods, gains…, p. 39.
20 Vide D.J Buller, Psychologia ewolucyjna w stylu pop, „Świat Nauki” 2009, vol. 210(2), p. 68.
21 J.C. Confer et al., Evolutionary Psychology. Controversies, Questions, Prospects, and Limitations, ”American 
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specialized psychological adaptation. Edward Osborne Wilson, the unquestionable father of 
sociobiology, stated:

Although the manifestations of the religious experience are resplendent and multidimensional, and so 

complicated that the finest psychoanalysts and philosophers get lost in their labyrinth, I believe that reli-

gious practices can be mapped onto the two dimensions of genetic advantage and evolutionary change22

The most frequently invoked examples of sociobiological explication of the presumed ada-
ptive value of religion are: the enhancement of social cohesion, immunization against the fear 
of death, a positive influence on health and general well-being of religious individuals as well as 
improving fertility. However, it is worth noting that this sociobiological account has a tendency 
toward panadaptational explanations.

Cognitive approach
When discussing the cognitive approach to religion, it should be noted above all that this outlook 
is the most widely accepted as well as the most extensively studied contemporary evolutionary 
theory of religion. Its success is founded mainly on explaining religion through the basic cognitive 
mechanisms which can be analyzed through empirical methods. It is important to keep in mind 
that the cognitive perspective on religion is not homogeneous. There is no such thing as one 
overarching cognitive theory of religion. Instead of that, a cluster of different hypotheses – that 
is those which understand religion as an adaptation as well as a by-product – can be identified 
within this cognitive outlook. On the one hand, such situations can be viewed as a sign of heu-
ristic fertility or explanatory potential of cognitive perspective. On the other hand, it also could 
be understood as a symptom of methodological immaturity.

To get better acquainted with the most popular ideas of the cognitivists’ work the following 
cerebral mechanisms23 – which are considered to be a basis for religious beliefs – should be in-
dicated: hyperactive agency detection, promiscuous teleology, counter-intuitive ontology and 
costly signaling. These mechanisms are the most commonly discussed in the literature. To better 
illustrate a cognitive approach, for example, hyperactive agency detection will be described. This 
particular mechanism is understand as a so-called overperception of intentionality. In other 
words, the adaptive value of this cognitive system is founded on preventive attributing intentio-
nality to objects and natural phenomena. As Stewart Guthrie put it: “This strategy has evolved, 
based on a good principle: Better safe than sorry. Walking in the woods, it’s better to mistake 
a stick for a snake, or a boulder for a bear, than the reverse. If we’re right, we gain much, and if 
wrong, we lose little”24. In consequence, unnecessary and even misjudged flight from a predator 
is less costly than ignoring it. Cognitivists state that religion emerged, inter alia, as a result of 
the extrapolation and amplification of hyperactive agency detection system. For instance, it is 
assumed that this module was extrapolated to inanimate objects and atmospheric phenomena 

Psychologits” 2010, vol. 65 (2), p. 111.
22 E.O. Wilson, On Human Nature, Harvard University Press, Cambridge 2004, p. 172.
23 Cognitive scientists conceptualize those cerebral  mechanisms as  computational algorithms, whose aim is to 

realize some distinct cognitive function [J.L. Barrett, Keeping “Science”…, pp. 295–300].
24 S. Guthrie, Spiritual Beings. A Darwinian, Cognitive Account, in: The Evolution…, p. 241.
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– and it is how animism originated. So, in this particular case religion was not an object which 
was selected by natural selection. On the contrary, the birth of religion was just a side-effect of 
hyperactive agency detection system. Nonetheless, the very fact that religion has persisted for 
so many millennia indicates that its character is rather exaptive (like spandrel), i.e. originally it 
was evolutionally neutral, but later, by chance, it has become biologically useful.

Memetic approach
The third type of the evolutionary theories of religion is represented by memetics. This branch of 
science is an example of the maladaptive account of religion. In other words, from the memetic 
standpoint, religiosity is seen as a detrimental attribute of human activity. Another feature that 
distinguishes memetics from the sociobiological and cognitive outlook is viewing religion as 
a cultural, not purely biological, phenomenon. From the memetic angle, religion is rooted in 
culture. The conceptual core of this discipline, which evokes extreme opinions, says that it is 
possible to extrapolate the functioning of genes to culture by replacing it by cultural replicator 
– that is a meme25. Meme, similar to genocentric interpretation of neo-Darwinism, is a “selfish” 
replicator. A human is simply seen as a vehicle of survival for information packages, namely for 
genes and memes26. Philosophically, this is an extremely reductionist position.

In addition to the above-mentioned traits of the memetic paradigm, the other aspect of this 
perspective should be mentioned. Namely, memetics has a potential to neutralize some proble-
matic, from the evolutionary point of view, phenomena, e.g. contraception, celibacy or adoption. 
Those phenomena are hard to accommodate in the evolutionary framework because they seem 
to, at least prima facie, contradict elementary Darwinian logic, i.d. maximizing the number of 
offspring. While, celibacy, for instance, could be conceptualized in memetic terms as an inde-
pendent meme whose main goal is to increase the number of its copies27. 

The prevailing, but not the only one, conceptualization of religion in memetics is the so-called 
parasitic theory. Richard Dawkins, a leading proponent of this perspective, asserts that the best 
metaphor for expressing the essence of religion is a “virus of the mind”. It is worth pointing out 
that it was coined in analogy to computer viruses. This metaphor, the virus of the mind, implies 
that religion has a negative effect on the condition of man. In his article Dawkins stated explicitly: 
”If I am right, religion has no survival value for individual human beings, nor for the benefit of 
their genes. The benefit, if there is any, is to religion itself”28. As a result, on the basis of memetics, 
the problematic status of atheism in the evolutionary study of religion disappears. Due to the 
fact that memetics posits the existence of an alternative to genes replication units, atheism can 
be viewed as one of the myriad of memes.

25 Vide D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum, Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, pp. 59–68.

26 Vide S. Blackmore, The Meme Machine, Oxford University Press, Oxford–New York 2000, pp. 165–167.
27 Vide ibidem, pp. 138–139.
28 R. Dawkins, What Use is Religion? Part 2, “Free Inquiry” 2004, vol. 24 (5), pp. 11–12. [Online: www.secularhu-

manism.org/index.php?section=library&page=dawkins_24_5., access: 18.09.2014].
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Strategies of reconciliation of atheism with the evolutionary 
theories of religion
As stated before, cognitivism is the most promising account among evolutionary theories of re-
ligion. Its main characteristic is an emphasis on religion’s usefulness or at least its neutrality for 
human survival. In consequence, religious beliefs are thought to provide: higher reproductive 
success, health benefits, social cooperation, effectiveness in inter-group warfare and the enforce-
ment of dominance hierarchies29. In this context it is a very demanding task to explain atheism, let 
us say the opposite phenomenon to religion, in terms of evolutionary theory. Nonetheless, there 
have been some attempts to attain a satisfying solution to this problem. Or, to put it differently, 
atheism could be accommodated to the functional framework of evolutionary theories of religion.

A researcher who asked the question about the evolutionary function of atheism was Dominic 
Johnson from the University of Edinburgh. He created a list that contains several potential solutions 
for the issue discussed herein. Now, in this part of the paper his most interesting ideas will be presented.

It seems that one of the most controversial hypotheses indicated by Johnson is one which sta-
ted that there is no such thing as atheism30. This suggestive opinion is based on two arguments. 
Firstly, self-declared atheists also show symptoms of a religious way of thinking. For instance, 
they, to some degree, are superstitious and display supernatural thinking, especially when they 
are under great pressure. Again, this fact may suggest that even atheists have biologically de-
termined propensities toward religious beliefs. Secondly, some studies show that atheists, so to 
speak, somehow inherit moral beliefs purely from the culture in which they are raised. That is:

[…] an atheist in England tends to hold Christian values, an atheist in Saudi Arabia tends to hold Islamic 

values, and an atheist in India tends to hold, say, Hindu values […] the point is that atheists on the whole 

are likely to be influenced to some extent by the broader religious traditions of their substrate culture31

Of course, the view that there is no such thing as atheism has met with criticism. Daniel 
Dennett, one of the leaders of the New Atheism movement, in his criticism claimed that: “[…] 
on even the most minimal definitions of »belief«  and »supernatural agency« it seems plain that 
there are individuals who do not believe in supernatural agents – individuals who would bet not 
just their lives but their afterlives on the proposition […]”32.So, for Dennett, atheism is a fact and 
Johnson’s proposition is only a sleight of hand or terminological fun.

Another hypothesis, which is perhaps even more bizarre than the previous one, states that 
atheism serves religion as a bolstering, reinforcing factor. Namely, attacks on religious convictions 
and traditions which come from atheistic positions can stimulate formulation of defence against 
secular objections, critical reassessment of theological tenets and the general development of 
theological thinking33. As a result, a religious community may be more united and stronger after 
atheistic attacks. Paradoxically, from this standpoint, for example, Richard Dawkins’ activity can 

29 Vide D. Johnson, What are atheists for…, p. 49.
30 Similar version of this hypothesis states that atheism is a religion itself: “Atheists (at least many of them) declare 

a particular world view, subscribe to a set of shared values, signal this to others, identify other religious groups as 
rivals, congregate, conduct rituals (e.g. humanist ceremonies) […]”. (Ibidem, p. 63).

31 Ibidem, p. 57.
32 D. Dennett, R. McKay, The sleep of reason: do atheists improve the stock?, “Religion, Brain & Behavior” 2012, 

vol. 2 (1), p. 80.
33 Vide D. Johnson, What are atheists for…, pp. 61–62.
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be seen as a act of God. In consonance with this assertion is Jonathan Sacks’, Britain’s former 
Chief Rabbi, view. Basically, Sacks stated that atheism mitigates religious extremism. Thus, its 
function is to protect religion from the too fundamentalist attitude of believers. The gist of this 
concept was accurately given by him: “If Richard Dawkins has done no more than warn us of 
this danger [i.e. killing in the name of God – K.K.-P.], then may he forgive me for saying that he 
is a fine example of why God creates atheists […]”34.

It should be noted that this “bolstering” hypothesis is based on the controversial assumption 
of group selection which is a widely rejected concept in evolutionary biology. Instead of group 
selection scientists rather prefer gene-level selection35. The main reason for criticism of group 
selection is the so-called free rider problem. In a nutshell, it refers to the situation in which a few 
individuals exploit benefits generated by the cooperative and hard-working members of socie-
ty, i.e. a free rider takes more than he or she gives back to the group. Hence, this state of affairs 
majorly undermines the veracity of “bolstering” hypothesis.

The frequency dependence hypothesis is a more moderate proposition than the previous two. 
Its core premise is that the interplay between populations of atheists and believers could achieve 
an evolutionary stable and fruitful equilibrium. In this context, the category of an evolutionarily 
stable strategy (ESS) should be mentioned. As Dawkins put it in his bestseller The Selfish Gene:

[…] ESS is defined as a strategy which, if most members of a population adopt it, cannot be bettered 

by an alternative strategy […]. Another way of putting it is to say that the best strategy for an individual 

depends on what the majority of the population are doing. Since the rest of the population consists of 

individuals, each one trying to maximize his own success, the only strategy that persists will be one which, 

once evolved, cannot be bettered by any deviant individual36

So, from the point of view of the frequency dependence hypothesis, atheists should be seen as 
a so-called free riders. Interestingly, viewing atheists as free riders implies that atheists pragma-
tically and cynically exploit the goods of religious society without incurring the costs of the 
religious way of living, for instance, taking part in religious rituals or adherence to strict moral 
principles. As a result, “[…] as long as there are not too many  atheists and not too few believers, 
atheism will be selected for”37. Hence, the frequency dependence theory precludes a situation in 
which the number of atheists would exceed the number of religious people38. Another point to 
make is that the frequency dependence mechanism has a potential to explain such phenomena 
like differences in intensity of religiosity among believers of the same religious group as well 
as between various religious denominations. It is due to the fact that frequency dependence 
rejects a simple atheist-religious dichotomy. Proponents of this hypothesis view religiosity as 
a continuum, i.e. different degrees of religiosity could be discerned.

34 J. Sacks, Danger ahead – there are good reasons why God created atheists, 2006. [Online: http://old.richarddaw-
kins.net/articles/222, access: 18.09.2014].

35 Vide R. Vaas, Gods gains…, pp. 28–29.
36 R. Dawkins, The Selfish gene, Oxford University Press, Oxford – New York 2006, p. 69.
37 D. Johnson, What are atheists for…, p. 58.
38 Relatedly, some scientists claimed that religion is an extremely adaptable (resp. flexible) phenomenon, whereas 

atheism is a highly specialized belief system. Put differently, atheism occurs only in rare and uncommon environ-
ments. In contrast, religion (due to its flexibility) is more universal. (Vide B. Saler, C.A. Ziegler, Atheism and the 
Apotheosis of Agency, “Temenos” 2006, vol. 42 (2), p. 21).
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The fourth evolutionary explanation of atheism appeals to the previously mentioned rejection 
of atheist-religious dichotomy. The so-called natural variation hypothesis stated that atheism is 
a product of an essential trait of evolution, i.e. variation. Without variation the process of evolu-
tion will not be possible, because the mechanism of natural selection simply cannot select witho-
ut differences between individuals. So, from this perspective, atheism is conceptualized as one 
end of the distribution of religiosity. All people are to some extent prone to religiosity, however 
they differ in the intensity39. A slight modification of this proposition is the unnatural variation 
hypothesis in which it is claimed that biological factors are not sufficient for an explanation of 
atheism. What it is necessary to do is to also include cultural factors, for example education or 
financial status40. In general, religion and atheism are too complex and sophisticated phenome-
na for an analysis which only takes into account biological argumentation. In this context, it is 
worth mentioning William Bainbridge’s theory. This American sociologist, reasonably, posits that: 
“Atheism has many causes, although one might guess, […], that a relatively small number of them 
are really significant for substantial numbers of people”41. In accord with this tenet, Bainbridge 
claimed that the main cultural factor of atheism is a lack of social and intimate obligations. 
Therefore, as he noticed, atheism is correlated with being single (or with a cohabitation) as well 
as with childlessness (or at least with low fertility). Moreover, his theory also explains rather 
odd – taking into consideration universal compulsory education and industrialization in the 
country – the high level of religiosity in the United States as a product of deep social inequality, 
uneasy access to public health care and the generally limited scope of welfare state. In contrast 
to the United States, in Scandinavian countries, where the welfare state is the best developed in 
the world, atheism is very common. In short, as Bainbridge wrote:

This line of argument suggests that Atheism might be most common among people who lack intimate, 

personal obligations […]. Someone on whom no one else is dependent, someone who lacks strong social 

bonds of a kind to incur such obligations, is more free to espouse Atheism42

To some degree such situations could stem from various state support services. In a way, states 
supplements (resp. replace) the personal obligations of citizens. However, it is worth keeping 
in mind exceptions such as Vietnam, where atheism prevails and Northern Ireland, in which 
Catholics are the majority43. In such countries other factors have played crucial roles (vide the 
previously mentioned distinction between coercive and organic atheism).

The last hypothesis of atheism, discussed here, refers to ecological changes. The simplest 
explanation of the evolutionary process is that it is an adaptation to a constantly changing 
environment. Hence, different types of religiosity or non-religiosity could be adaptive or not 
depending on environmental conditions. In brief: “Atheism may be adaptive in some socio-e-
cological settings, while belief may be adaptive in other socio-ecological settings. Across space 
or time, therefore, ecological variation may maintain a mix of atheism and belief in the overall 

39 Vide D. Johnson, What are atheists for…, p. 57.
40 Vide ibidem, p. 58.
41 W.S. Bainbridge, Atheism, “Interdisciplinary Journal of Research on Religion” 2005, vol. 1 (1), p. 4.
42 Ibidem, p. 7.
43 Vide P. Zuckerman, Atheism, Secularity…, p. 57.

Kinga Kowalczyk-Purol



71

population”44. From the point of view of the present, it should be stated that religion is the current 
winner of the evolutionary arms race.

Conclusions
It is a platitude to state that evolutionary studies of atheism are in their infancy. You do not need to 
be an inquisitive researcher to notice certain terminological inconsistencies, the lack of empirical 
data, the absence of an overarching evolutionary theory of atheism, the neglect of cultural factors 
or some fundamental conceptual problems which are summarized in the following questions: 
a) should atheism be viewed as a functional trait or just as a by-product, b) should atheism be 
considered from the level of group selection or level of genes?, and last but not least c) to what 
extent can one extrapolate Darwinism to social phenomena? Moreover, from a practical point of 
view, it should be also noted that pluralism of standpoints in discussed field virtually precludes 
so-called memetic engineering of religion and atheism.  It is due to the fact that such complicated 
venture simple requires coherent and sophisticated theoretical apparatus. 

In conclusion, these questions can be multiplied, however it must be emphasized that the 
evolutionary perspective provides a fresh and promising account for the better understanding 
of the multidimensional and very curious phenomenon that is atheism.
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77Jednostki pamięci kulturowej. 

Inżynieria memetyczna. Próba dookreślenia i oceny

Streszczenie

Celem artykułu jest, po pierwsze, skonstruowanie pretendującej do adekwatności definicji inżynierii meme-

tycznej. Inżynieria memetyczna zostaje określona jako intencjonalna działalność polegająca na tworzeniu 

memów i mempleksów, przenoszeniu memów i ich zaszczepianiu w umysłach nosicieli celem skłonienia 

nosicieli do określonych zachowań.

Drugim celem jest próba moralnej oceny przejawów inżynierii memetycznej z perspektywy głównych sta-

nowisk etyki normatywnej i systemów religijnych, a także wypracowanie kryteriów, które pozwolą na ocenę 

moralną konkretnych zastosowań inżynierii memetycznej. Przy okazji, ukazana zostaje bezpodstawność 

i paradoksalność niektórych skrajnie negatywnych ocen inżynierii memetycznej.

Słowa-klucze

inżynieria memetyczna, definiowanie, mem, etyka, moralność

Memetic Engineering. The attempt on the definition and assessment

Abstract

The first aim of the article is to create an adequate definition of memetic engineering. The memetic engine-

ering is defined as intentional activity relies on creation of mems and memplexes and transferring it to the 

carriers’ minds in order to persuade carrriers to behave in specific way.

The second aim is an attempt to moral judge the applications of memetic engineering from the perspective 

of normative ethics and religious systems, and to present the criteria of moral judgment.

Keywords

Memetic engineering, definitions, meme, ethics, morality

Inżynieria memetyczna jest przedmiotem wielu kontrowersji. Z jednej strony toczą się spory 
o definicję i zakres inżynierii memetycznej, z drugiej mamy do czynienia z dyskusjami wokół oce-
ny – w szczególności oceny moralnej – jej zastosowań. Obie te kwestie są ze sobą powiązane: wą-
skie rozumienie inżynierii memetycznej, ograniczające ją do niektórych zjawisk ze sfery reklamy, 
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marketingu, PR-u czy propagandy, sprzyja ocenom zdecydowanym i negatywnym, z kolei szersze 
rozumienie wiąże się najczęściej z ocenami bardziej wyważonymi i niejednoznacznymi.

Cele artykułu są dwa. Po pierwsze, skonstruowanie pretendującej do adekwatności defini-
cji inżynierii memetycznej. Po drugie zaś próba moralnej oceny przejawów inżynierii meme-
tycznej z perspektywy głównych stanowisk etyki normatywnej i systemów religijnych, a także 
wypracowanie kryteriów, które pozwolą na ocenę moralną konkretnych zastosowań inżynierii 
memetycznej. Pokazane zostanie przy tym, że jednoznaczna i zarazem ogólna ocena inżynierii 
memetycznej, odnosząca się do wszystkich jej przejawów i zastosowań, jest wątpliwa.

Definicja inżynierii memetycznej
Spróbuję podejść do precyzacji pojęcia inżynierii memetycznej na trzy sposoby. Po pierwsze, 
wyjdę od ustalonego rozumienia terminów wchodzących w skład wyrażenia „inżynieria meme-
tyczna”, czyli od znaczenia słowa „inżynieria” i słowa „memetyczny”. Po drugie, przyjrzę się ana-
logii zachodzącej między inżynierią memetyczną a inżynierią genetyczną, mając w pamięci to, 
że wiele pojęć memetyki utworzono analogicznie do pojęć biologicznych. I wreszcie po trzecie, 
zaproponuję pretendującą do adekwatności definicję inżynierii memetycznej i porównam ją 
z definicjami występującymi w literaturze.

Zacznijmy od definicji wyrażeń składowych. Termin „memetyczny” można rozumieć jako „do-
tyczący memów”, czy „związany z memami”. Samego wyrażenia „mem” nie będę tu precyzował 
z racji braku miejsca1, pozostaje więc wyjaśnienie słowa „inżynieria”. 

Z internetowej encyklopedii PWN-u dowiadujemy się, że inżynieria to „twórczość technolo-
giczna (głównie wynik działalności inżynierów), której wynikiem jest obiekt (prototyp), metoda 
produkcji (technologia) lub zmiana stanu środowiska”2. Wskazuje to na pewną celową działal-
ność wytwórczą. W PWN-owskim słowniku języka polskiego „inżynieria” jest rozumiana jako 
„projektowanie i konstruowanie obiektów oraz urządzeń technicznych”3, co również wskazuje 
na intencjonalną działalność polegającą na projektowaniu i tworzeniu. Z kolei według Wielkiego 
Słownika Języka Polskiego, inżynieria może oznaczać dyscyplinę wiedzy, wydział w szkole wyższej 
lub sposób funkcjonowania czegoś4. Nie przybliża nas to jednak, poza tym, co powiedzieliśmy 
już wcześniej, do zdefiniowania inżynierii memetycznej.

Sięgnijmy po analogię z inżynierią genetyczną. W literaturze przedmiotu można znaleźć róż-
niące się mniej lub bardziej definicje inżynierii genetycznej, dlatego też przyjrzyjmy się trzem 
wybranym definicjom inżynierii genetycznej, aby następnie na ich podstawie utworzyć definicję 
inżynierii memetycznej i zbadać jej adekwatność.

W Raju poprawionym Lee Silver następująco objaśnia przedmiot swoich dociekań: „Mówiąc 
o inżynierii genetycznej, mam na myśli techniki, za pomocą których uczeni zmieniają lub dodają 
do zarodka określone geny. Dzięki temu dorosły osobnik może zyskać cechy, których normalnie 
by nie miał”5. Tym samym, można zaproponować następującą definicję:

1 Przybliżenie pojęcia memu oraz trudności z jego precyzacją można znaleźć w: A. Stępnik, Przyszłość memetyki. 
Polemika z Robertem Borochem, „Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 116–119; Infosfera. Memetyczne kon-
cepcje kultury i komunikacji, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2009.

2 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3915278 [dostęp z dnia: 30.10.2013].
3 http://sjp.pwn.pl/slownik/2466840/in%C5%BCynieria [dostęp z dnia: 30.10.2013].
4 http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=16398&ind=0&w_szukaj=in%C5%BCynieria [dostęp z dnia: 30.10.2013].
5 L. Silver, Raj poprawiony, przeł. S. Dubiski, Prószyński i S-ka,Warszawa 2002, s. 135.
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D1. Inżynieria genetyczna to techniki pozwalające na dodanie do zarodka pewnego organizmu 
nowych genów lub zmianę tych już w nim istniejących, co pozwala na uzyskanie przez organizm 
nowych cech.

Podobną definicję proponują autorzy Poprawiania natury: 

Inżynieria genetyczna najczęściej polega na przenoszeniu genów z jednego organizmu do drugie-

go, na przykład z rośliny jednego gatunku do rośliny innego gatunku. W wyniku takiego zabiegu, jeśli 

wszystko przebiega zgodnie z planem, substancja chemiczna, której wytwarzaniem kierował gen pobrany 

z pierwszej rośliny, jest teraz wytwarzana w drugiej […]. W tej książce trzymamy się terminu inżynieria 

genetyczna, po części dlatego, że jest on zdecydowanie najczęściej używany, a także ponieważ naszym 

zdaniem oddaje on najlepiej istotę opisywanej metody: tworzenie (inżynieria) organizmów o nowych 

cechach genetycznych.6 

To prowadzi nas do definicji:
D2: Inżynieria genetyczna to metody tworzenia organizmów o nowych cechach genetycznych, 

polegające najczęściej na przenoszeniu genów z jednego organizmu do drugiego.
Ostatnia definicja odnosi się zarówno do inżynierii genetycznej, jak i do biotechnologii. 

Według autorów Genetyki, inżynieria genetyczna i biotechnologia „obejmują badania naukowe 
związane z technikami przenoszenia genów w celu uzyskania zrekombinowanych białek i gene-
tycznie zmodyfikowanych organizmów”7. Z tego możemy zbudować definicję:

D3: Inżynieria genetyczna to techniki przenoszenia genów w celu uzyskania zrekombinowa-
nych białek i genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Wspólne dla tych definicji jest potraktowanie inżynierii genetycznej jako zbioru metod czy 
technik opierających się na przenoszeniu genów, co pozwala na uzyskanie genetycznie zmo-
dyfikowanych organizmów charakteryzujących się nowymi cechami. W podstawowym sensie 
możemy mówić o inżynierii genetycznej jako o pewnej dziedzinie wiedzy zajmującej się wspo-
mnianymi metodami lub też jako o pewnej celowej działalności, w której wykorzystywane są 
owe metody. To prowadzi nas do następujących definicji:

D4: Inżynieria genetyczna to dziedzina wiedzy zajmująca się metodami tworzenia organi-
zmów o nowych cechach poprzez przenoszenie genów i modyfikację genotypów.

D5: Inżynieria genetyczna to intencjonalna działalność polegająca na przenoszeniu genów 
i modyfikacji genotypów w celu uzyskania organizmów o nowych cechach.

Spróbujmy zatem zbudować analogiczną definicję inżynierii memetycznej. Ze względu na 
to, że inżynierię memetyczną traktuje się raczej jako pewną czynność czy działalność, a nie jako 
rozwiniętą dziedzinę wiedzy, odwołamy się do D5, dokonując przekładu odpowiednich termi-
nów. Zamiast mówić o przenoszeniu genów, powiemy o przenoszeniu memów oraz tworzeniu 
nowych memów i mempleksów8. Celem inżynierów memetycznych będzie natomiast skłonienie 
nosicieli memów do określonych zachowań, najczęściej przez zaszczepienie w nich pożądanych 
przekonań, postaw i nawyków. To pozwala nam na utworzenie następującej definicji inżynierii 
memetycznej:

6 M.J. Reiss, R. Straughan, Poprawianie natury, przeł. J. Fronk, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997, s. 10.
7 P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Fletcher, Genetyka, przeł. W. Prus-Głowacki i in., PWN, Warszawa 2004, s. 401.
8 Inżynierowie genetyczni raczej przenoszą geny między organizmami, stąd też użycie wyrażenia „organizmy 

transgeniczne”, natomiast inżynierowie memetyczni nie tylko przenoszą memy, ale też tworzą nowe memy.
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D6: Inżynieria memetyczna to intencjonalna działalność polegająca na tworzeniu memów 
i mempleksów, przenoszeniu memów i ich zaszczepianiu w umysłach nosicieli celem skłonienia 
nosicieli do określonych zachowań.

Jak się wydaje, zaproponowana definicja dobrze oddaje intuicje związane z pojęciem inżynie-
rii memetycznej. Według słownika memetycznego z Infosfery..., inżynier memetyczny to „ktoś, 
kto świadomie wymyśla memy, tworzy ich konfiguracje i syntetyzuje je z zamiarem wpływania 
na ludzkie zachowania”9. Jeżeli zatem inżynieria memetyczna to działalność prowadzona przez 
inżynierów memetycznych, to sprowadza się ona do wymyślania, czyli tworzenia memów, ich 
konfiguracji, czyli mempleksów, syntetyzowania memów i ich konfiguracji, co najprawdopo-
dobniej sprowadza się do wytwarzania memów i mempleksów w celu wpływania na zachowania 
ich nosicieli. Ten ostatni warunek jest słabszy od mojego, ponieważ dopuszcza ogólną intencję 
wpływu na zachowanie, natomiast moja definicja wymaga, aby intencją było spowodowanie 
określonego zachowania. Z tego powodu, moim zdaniem, definicja inżyniera memetycznego 
proponowana w Infosferze... jest za szeroka. Muszę jednak uważać, aby nie stworzyć definicji zbyt 
wąskiej. Dlatego też nie upieram się przy tym, aby wizja zachowania, które inżynier memetyczny 
pragnie wywołać, była bardzo dobrze i szczegółowo określona (zresztą rzadko mamy do czynie-
nia z takimi wizjami i planami), ani przy tym, by nie mogła zachodzić sytuacja, w której intencje 
inżyniera memetycznego rozmijają się ze skutkami działania (np. specjalista od marketingu 
pragnie skojarzyć pozytywne emocje z marką i doprowadzić do wzrostu sprzedaży, natomiast 
jego działanie okazuje się przeciwskuteczne).

To, że proponowana przeze mnie definicja jest węższa od tej z Infosfery..., nie zmienia faktu, 
że nawet ona obejmuje wiele fenomenów, które są często pomijane przez krytyków inżynierii 
memetycznej. Pod D6 podpada bowiem nie tylko działalność reklamowa, marketingowa, PR-owa, 
propagandowa, polityczna, religijna czy ideologiczna, ale także np. działalność wychowawcza 
i edukacyjna. Działania związane z inżynierią memetyczną wydają się obecne w większości 
obszarów kultury, jeśli nie we wszystkich, możemy je dostrzec w reklamie, PR-ze, propagan-
dzie, w polityce, w ideologii, w religii, w moralności, w sferze obyczajów, w edukacji, pedagogi-
ce, w prawie, w sztuce, w literaturze, w sferze ekonomicznej czy nawet w nauce. Dzieje się tak 
z dwóch powodów: memy są uznawane za jednostki transmisji kulturowej, a zatem występują 
we wszystkich obszarach kultury, ponadto jest wielu ludzi świadomie tworzących i rozpowszech-
niających treści kulturowe w celu sprowokowania swoich odbiorców do określonych zachowań. 
Nietrudno więc zauważyć, że ogólnikowa, bezrefleksyjna krytyka inżynierii memetycznej godzi 
w wiele działań kulturotwórczych, które wartościujemy pozytywnie i uważamy za pożyteczne. 
Istnieje zatem potrzeba głębszej i bardziej szczegółowej refleksji nad oceną (przede wszystkim 
o charakterze moralnym) czynności określanych mianem inżynierii memetycznej.

Ocena inżynierii memetycznej
Zacznijmy od oceny inżynierii memetycznej z perspektywy głównych stanowisk z zakresu etyki 
normatywnej. Stanowiskiem dopuszczającym największy zakres działań obejmowanych mianem 
inżynierii memetycznej wydaje się konsekwencjalizm, który przy ocenie czynu kładzie nacisk 

9 Infosfera. Memetyczne koncepcje…, s. 235.
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wyłącznie na konsekwencje działania10. Brandt wyróżnia dwa typy konsekwencjalizmu11:
– konsekwencjalizm typu egoistycznego, oceniający konsekwencje działania tylko i wyłącznie 

z perspektywy działającego;
– konsekwencjalizm typu uniwersalistycznego, uwzględniający konsekwencje działania dla 

wszystkich, dla ogółu (np. klasyczny utylitaryzm).
Nietrudno zauważyć, że na gruncie konsekwencjalizmu egoistycznego mogę usprawiedliwić 

praktycznie dowolne działanie z zakresu inżynierii memetycznej, o ile spodziewam się, że w jego 
wyniku osiągnę maksymalizację własnej przyjemności, spełnienie swoich pragnień, czy realiza-
cję moich interesów. Na mniej pozwala konsekwencjalizm typu uniwersalistycznego, jakim jest 
klasyczny utylitaryzm: wymaga on bowiem, żebym podejmował tylko takie działania, które przy-
czynią się do maksymalizacji ogólnej użyteczności czy też szczęścia. To wymusza uwzględnienie 
perspektywy innych ludzi, choć i tak mogę uzasadnić wiele działań z zakresu inżynierii memetycz-
nej, wskazując na to, iż przyczyniają się one do zwiększenia ogólnej użyteczności czy szczęścia.

Warto nadmienić, że wyróżnia się różne typy utylitaryzmu, w tym utylitaryzm czynów i utylitaryzm 
reguł. Ten pierwszy nakazuje wybór takiego czynu, który maksymalizuje użyteczność czy szczęście, 
z kolei drugi nakazuje kierowanie się regułami, które na ogół przyczyniają się do maksymalizacji uży-
teczności czy szczęścia12. Utylitaryzm reguł w większości sytuacji pozwala na mniej niż utylitaryzm 
czynów, dlatego też można się spodziewać, że tak samo będzie w wypadku inżynierii memetycznej.

Jeszcze bardziej restrykcyjna wobec przejawów inżynierii memetycznej jest etyka 
kantowska13. Immanuel Kant silnie akcentuje właściwe intencje i pobudki postępowania – 
jego zdaniem dobra jest tylko dobra wola, a wszystkie inne rzeczy mogą być wykorzystane 
zarówno w sposób dobry, jak i zły, ponadto powinniśmy postępować wyłącznie kierowani 
dobrą wolą i poczuciem obowiązku, a nie pobudkami pozamoralnymi (np. pożytkiem). Kant 
nie podaje listy czynów nakazanych, dozwolonych i zakazanych, lecz nakazuje nam działać 
według takich maksym, które są zgodne z imperatywem kategorycznym, brzmiącym: „postępuj 
tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym 
prawem”14. Nas bardziej interesuje inne sformułowanie imperatywu kategorycznego, który 
zabrania traktowania ludzi wyłącznie instrumentalnie: „postępuj tak, byś człowieczeństwa tak 
w twej osobie, jako też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko 
jako środka”15. Taki warunek sprawia, że wszelkie działania z zakresu inżynierii memetycznej, 
w których adresat jest traktowany wyłącznie instrumentalnie, zostają uznane za niewłaściwe. 

10 Por. J. Baggini, P.S. Fosl, Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych, przeł. P. Borkowski, 
Wydawnictwo PAX, Warszawa 2010, s. 102–106.

11 Por. R.B. Brandt, Etyka: Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, przeł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1996, s. 599.
12 Klarowne sformułowanie stanowiska utylitaryzmu czynów znajduje się w: R.B. Brandt, Etyka…, s. 646. Z kolei 

precyzyjne wyrażenie tezy utylitaryzmu reguł można znaleźć w: tamże, s. 672–673.
13 Przystępne wprowadzenie do etyki Kanta: I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, 

oprac. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1953; Z. Kuderowicz, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 59–75; 
A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, przeł. A. Chmielewski, 
PWN, Warszawa 2000, s. 245–255; O. O’Neill, Etyka Kantowska, przeł. P. Łuków, w: Przewodnik po etyce, red. P. Singer, 
Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 214–225.

14 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności…, s. 50. W innym dziele najogólniejszą wersję imperatywu kate-
gorycznego Kant wyraża następująco: „postępuj tak, aby maksyma twej woli zawsze mogła mieć zarazem ważność 
jako pryncypium prawodawstwa powszechnego”. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, PIW, 
Warszawa 1972, s. 53.

15 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności…, s. 62.
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Z podobnym ograniczeniem spotykamy się w etyce personalistycznej, akcentującej kategorię 
osoby i zakazującej działań godzących w godność osoby.

Znacznie trudniej ocenić przejawy inżynierii memetycznej z perspektywy teorii cnót. 
Zwolennicy teorii cnót koncentrują się na pytaniu, jacy powinniśmy być, a nie na pytaniu, co po-
winniśmy czynić. Wyróżniają zestawy cnót, czyli względnie trwałych dyspozycji do określonych 
zachowań, które to cnoty winniśmy nabyć, aby działać właściwie16. Teorie cnót nie pozwalają 
bezpośrednio na ocenę czynów, ale można to zrobić pośrednio: zbadać, czy osoby posiadające 
odpowiednie zestawy cnót będą miały skłonności do zachowań, które chcemy ocenić. Jak się 
łatwo domyślić, skłonność do określonych działań z zakresu inżynierii memetycznej będzie 
silnie uzależniona od wybranego zestawu cnót. Wydaje się jednak, że trudno o wybranie takiego 
zestawu, który uniemożliwiałby wszelkie działania związane z inżynierią memetyczną.

Jako podsumowanie możemy postawić tezę, iż na gruncie wszystkich głównych stanowisk 
z zakresu etyki normatywnej da się obronić przynajmniej niektóre przejawy inżynierii memetycz-
nej. Rzecz jasna, zakres dopuszczalnych zastosowań inżynierii memetycznej jest uzależniony od 
konkretnego stanowiska etycznego. Można wręcz pokusić się o stworzenie kontinuum stanowisk, 
od najbardziej liberalnego w stosunku do inżynierii memetycznej konsekwencjalizmu typu ego-
istycznego, poprzez utylitaryzm czynów i reguł, aż do etyki kantowskiej i etyki personalistycznej.

Podobną tezę można postawić w odniesieniu do oceny inżynierii memetycznej z pespektywy 
konkretnych religii. Powinno być jasne, że religie i nadbudowane nad nimi systemy normatyw-
ne również dopuszczają użycie metod inżynierii memetycznej, szczególnie w celu skłonienia 
swoich wyznawców do określonych zachowań (moralnych, obyczajowych, związanych z kultem 
itp.), a także w celu rozprzestrzenienia religii i pozyskania nowych wyznawców. Tak samo jest 
w wypadku ideologii.

Zresztą można pokazać paradoksalność silnego zakazu inżynierii memetycznej czy też silnej nega-
tywnej oceny wszelkich przejawów inżynierii memetycznej. Miałyby one bowiem następującą postać:

(Z) Wszelkie działania z zakresu inżynierii memetycznej są zakazane.
(O) Wszelkie działania z zakresu inżynierii memetycznej są złe17.
Przyjrzyjmy się zakazowi Z. Odnosząc się do definicji D6, głoszącej, że inżynieria memetyczna 

to intencjonalna działalność polegająca na tworzeniu memów i mempleksów, przenoszeniu 
memów i ich zaszczepianiu w umysłach nosicieli celem skłonienia nosicieli do określonych 
zachowań, widzimy, że sam zakaz Z jest przejawem inżynierii memetycznej. Dzieje się tak, gdyż 
jego wygłoszenie to intencjonalne działanie polegające na stworzeniu pewnego mempleksu, 
czyli zakazu Z, i zaszczepieniu go w umysłach nosicieli w celu skłonienia ich do zaprzestania 
zachowań z zakresu inżynierii memetycznej. Tym samym, zakaz Z odnosi się do siebie samego 
i mamy do czynienia z zakazem tego zakazu. Jest to paradoks związany z samoodniesieniem. 
Historia filozofii, logiki i matematyki odnotowuje wiele tego typu paradoksów, czy nawet moc-
niej – antynomii.

Podobnie sprawa przedstawia się z oceną O. Jeśli uznamy, że oceny wygłaszane są po to, aby 
wpływać na zachowania innych, to ocena O podpada pod definicję D6 jako przejaw inżynierii meme-
tycznej. A zatem w myśl oceny O wygłaszanie samej tej oceny jest złe. Jeżeli przyjmiemy zasadę 

16 Więcej na temat teorii cnót: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, przeł. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2008, s. 136–151; G. Pence, Teoria cnoty, przeł. P. Łuków, w: Przewodnik po etyce…, s. 292–302.

17 Mówiąc o tym, że są złe, chcę wyrazić negatywną ocenę. W kontekście zła moralnego będzie to oczywiście 
negatywna ocena moralna.
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korespondencji między ocenami a normami o postaci: jeśli coś jest złe, to nie powinno się tego robić18, 
to otrzymujemy wskazanie, że nie powinniśmy wygłaszać, czy w jakikolwiek innych sposób rozprze-
strzeniać oceny O. Jest to kolejny paradoks związany z samoodniesieniem, pokazujący, jak kosztowne 
może być negowanie wszystkich przejawów i zastosowań inżynierii memetycznej.

Wiemy już, że powinniśmy być ostrożni w ocenie inżynierii memetycznej, bowiem bezrefleksyj-
ne potępianie wszelkich jej przejawów budzi uzasadnione wątpliwości. Jak mamy jednak oceniać 
konkretne zastosowania inżynierii memetycznej? Jak mamy poradzić sobie w gąszczu różnorakich 
przejawów inżynierii memetycznej, dających się odnaleźć w niemal każdym obszarze kultury?

Odpowiedzią na te wątpliwości może być przyjrzenie się sytuacjom, w których dochodzi do 
ingerencji memetycznej, pod kątem wyodrębnienia parametrów sytuacji istotnych przy ocenie 
moralnej danej ingerencji. W tym celu odwołajmy się do klasycznego tekstu Reschera. Wyróżnia 
on następujące elementy w ogólnym opisie działania19:

1. Podmiot działania.
2. Typ działania.
3. Modalność działania:

a) sposób działania;
b) środki działania.

4. Kontekst działania:
a) czas działania;
b) miejsce działania;
c) okoliczności działania.

5. Racje działania:
a) przyczyna działania;
b) cel działania;
c) intencjonalność działania.

Od razu wypada zauważyć, że w pespektywie oceny moralnej nie będą interesowały nas 
wszystkie wyróżnione wyżej elementy działania, z kolei będziemy musieli uwzględnić dodatkowe 
elementy sytuacji, nie zawarte w charakterystyce Nicholasa Reschera. Prowadzi to do poniższej 
listy parametrów sytuacji, które powinniśmy uwzględnić przy ocenie moralnej danego przejawu 
inżynierii memetycznej:

1. Cel/intencja ingerencji memetycznej: jest to jeden z podstawowych parametrów brany 
pod uwagę przy ocenie; jeśli uznajemy intencje za dobre, łaskawiej oceniamy dany czyn, nawet 
gdy przynosi on niezbyt dobre rezultaty, i odwrotnie, wystąpienie złych intencji sprawia, że 
surowiej oceniamy dane działanie20.

2. Konsekwencje ingerencji memetycznej: kolejny fundamentalny parametr, którego zna-
czenie podkreślali szczególnie konsekwencjaliści; pozytywne konsekwencje skutkują lepszą 
oceną czynu, podczas gdy negatywne – gorszą21.

18 Z tego typu zasadami korespondencji wiążą się pewne trudności, które jednak – z braku miejsca – pominę. 
Ważne jest to, byśmy byli świadomi ich istnienia.

19 Por. N. Rescher, Aspects of Action, w: The Logic of Decision and Action, red. tegoż, University of Pittsburgh Press, 
Pittsburgh 1966, s. 215–219.

20 Warto zdawać sobie sprawę z epistemologicznych trudności ustalenia rzeczywistych intencji nawet w wypadku 
własnych zachowań, a co dopiero zachowań innych.

21 Należy pamiętać o problemach biorących się z potrzeby ustalenia wszelkich konsekwencji czynu, także tych 
dalszych i niespodziewanych, a także uszeregowania ich pod względem istotności dla oceny.
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3. Kto jest sprawcą ingerencji: zauważmy, że podobne działania (np. oszustwo czy manipu-
lację) odmiennie oceniamy, gdy mamy do czynienia z innym sprawcą, np. z kimś bliskim, kimś, 
kto wykonuje zawód zaufania publicznego, kimś, kto nie jest w pełni świadomy swoich działań 
lub je nie w pełni kontroluje22 (z dzieckiem, osobą upośledzoną umysłowo, osobą w stanie 
odurzenia czy silnych emocji itp.), kimś, w kogo zajęcie wpisane jest określone działanie etc.

4. Kto jest odbiorcą: równie istotne jest to, kogo chce się skłonić do określonego działania, 
np. oszustwo dokonane na dziecku czy na osobie starszej bywa inaczej oceniane niż oszustwo 
na osobie dorosłej, w pełni sprawnej umysłowo i świadomej grożącego niebezpieczeństwa.

5. Jakie to działanie: kolejny kluczowy parametr, szczególnie w obliczu ogromnej różno-
rodności ingerencji memetycznych dokonywanych w różnych obszarach kultury. 

6. Czy jest to działanie zgodne z wolą odbiorcy: najczęściej działania, którym odbiorca się 
sprzeciwia, są oceniane surowiej od działań, które są zgodne z wolą odbiorcy.

7. Czy odbiorca jest świadomy ingerencji memetycznej: najczęściej działania, z których 
odbiorca nie zdaje sobie sprawy, są oceniane surowiej od tych działań, których odbiorca jest 
świadomy.

Ostatnie trzy parametry dotyczą sytuacji, w której ktoś dokonuje ingerencji memetycznej 
za pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich. W takim wypadku powinniśmy wziąć pod 
uwagę następujące parametry:

8. Kto jest ewentualnym pośrednikiem: istotny parametr; rozważmy jako przykład ten sam 
rodzaj manipulacji, z tymże w jednym przypadku dokonywana jest ona z wykorzystaniem 
niewinnego dziecka – działanie przez takiego pośrednika raczej będzie ocenione surowiej 
niż działanie bezpośrednie.

9. Czy pośrednik jest świadomy tego, że pośredniczy w ingerencji memetycznej – analo-
gicznie do punktu 7.

10. Czy jest to zgodne z jego wolą, czy nie – podobna zależność co w punkcie 6.
Widzimy zatem, że ocena moralna konkretnego przejawu inżynierii memetycznej będzie za-

leżna od wielu czynników: od naszej ogólnej postawy, optyki i wrażliwości aksjologicznej, od po-
szczególnych parametrów sytuacji oraz ich oceny pod kątem istotności (wagi) dla oceny moralnej 
i pod kątem samej oceny moralnej, od sposobu agregowania na tej podstawie ogólnej oceny danego 
działania, od naszej wiedzy uwikłanej w te rozstrzygnięcia itp. Co więcej, czynności wchodzących 
w skład tego typu oceniania nie da się zalgorytmizować. Jesteśmy zatem zdani na własną wraż-
liwość moralną i czujność w tym zakresie. Jedno nie powinno budzić większych wątpliwości: ze 
względu na swą fundamentalną, kulturotwórczą rolę pewne zastosowania inżynierii memetycznej 
(np. w obszarze wychowania czy edukacji) należy ocenić co najmniej jako neutralne, jeśli nie jako 
pozytywne. Jak zresztą pokazaliśmy, nie ma takiej optyki aksjologicznej, która zabraniałaby wszel-
kich przejawów inżynierii memetycznej, rozumianej na tyle szeroko, jak to zostało zdefiniowane 
w pierwszym podrozdziale. Można powiedzieć nawet mocniej: taki zakaz prowadzi do paradoksu. 
Mam zatem nadzieję, że niniejszy artykuł przyczyni się zarówno do właściwego rozumienia inży-
nierii memetycznej, jak i do wyważonej i przemyślanej oceny jej stosowania.

22 To jest bliskie parametrowi dotyczącemu intencji działania.
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87Jednostki pamięci kulturowej. 

Inżynieria memetyczna w szkole. 
W stronę dydaktyki ewolucyjnej

Streszczenie

Kreowanie i utrzymywanie różnorodności kultury jest zadaniem każdego pokolenia. Od niej zależy nasze 

bezpieczeństwo. Zrozumienie procesów związanych z przekazem kulturowym wydaje się dziś niepełne 

bez znajomości perspektywy memetycznej. Z tej perspektywy warto spojrzeć też na swoistą „szkolną inży-

nierię memetyczną”, którą roboczo nazwano tu „dydaktyką ewolucyjną”.

Zrozumienie tego, czym jest szkoła, z naszego punktu widzenia wymaga zrozumienia trzech zasadniczych 

elementów. Po pierwsze, istoty procesu ewolucji jako takiego. Po drugie, znaczenia biologicznego podłoża, 

na jakim działa ludzki mózg i zależny od tego mózgu umysł. Po trzecie, perspektywy memetycznej, gdzie 

o przyjmowanych przez memy strategiach przetrwania decydują określone cechy środowiska szkolnego.

Memoróżnorodność jest gwarantem tego, że zmieniająca się szybko rzeczywistość nie przyniesie pro-

blemów, których nie rozwiążemy, ponieważ zabraknie nam memetycznych „klocków” do budowania 

niezbędnych kompetencji.

Słowa-klucze

inżynieria memetyczna, dydaktyka ewolucyjna, neurobiologia, neurodydaktyka

Memetic engineering at school. Towards evolutionary teaching

Abstract

Creating and maintaining variety of cultural components is very important for each and 
every generation. This variety secures our safety. Nowadays it does not feel comprehensive to 
understand the cultural transmission processes without including the memetic perspective. 
It seems advantageous to consider something along the lines of “memetic engineering” in 
schools, which we called “evolutionary teaching”. We believe that in order to understand what 
a school is it is important to understand three basic elements. First, the very nature of the evo-
lutionary process. Second, the importance of the biological background for the human brain 
and mind, where the latter depends on the former. Third, the memetic perspective, where 
strategies for survival are chosen by the memes based on certain characteristics of the school’s 
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environment. Memetic variety guarantees that in the age of fast-changing reality we will never 
encounter unsolvable problems due to the lack of certain memetic “bricks”, which are neces-
sary to build essential competences.

Keywords

memetic engineering, evolutionary teaching, neurobiology, neuroteaching

Wstęp
Jako ożywiony system, każdy z nas jest unikalnym efektem losowej gry, której kierunki wyznacza-
ło środowisko. Jako istota ludzka, każdy jest ponadto niepowtarzalnym zbiorem doświadczeń, 
które wynikają z naszej osobniczej historii do chwili, w której czytamy to właśnie zdanie. Ten fakt 
to ogromna odpowiedzialność, którą wraz ze swoim własnym istnieniem musimy przyjąć, ponie-
waż wyjątkowość to także pokusa przyjmowania własnej perspektywy za jedyną, z której warto 
widzieć świat. Problem w tym, że taki punkt widzenia oznacza dla nas samych niewybaczalne 
marnotrawstwo potencjalnych możliwości. To różnorodność punktów widzenia, kompetencji 
i sądów jest zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantem, że jakakolwiek by ona nie była, znajdą 
się wśród nas tacy, których nie zaskoczy.

Kreowanie i utrzymywanie tej różnorodności jest zadaniem każdego pokolenia. Od niej zależy 
nasze bezpieczeństwo jako gatunku, który w procesie ewolucji rozwinął różnorodność kulturową 
jako odpowiedź na zmiany środowiska. Mamy tu do czynienia z rodzajem sprzężenia zwrotnego. 
Człowiek ze swoim dużym mózgiem zdolnym do plastycznego, niestandardowego zachowania, 
powoduje gwałtowne zmiany w środowisku. Odpowiedzią na tempo tych zmian jest różnorod-
ność zachowań, zarówno ta wynikająca ze wzrastających możliwości naszych mózgów, jaki ta, 
której źródłem jest różnorodność kulturowa. To oczywiście sprzężenie zwrotne dodatnie, stąd 
ciągłe przyspieszenie zmian. Pytanie o granice przyspieszenia, które pojawia się tu w sposób 
naturalny, to pytanie o granice naszego przystosowania.

Zrozumienie procesów związanych z przekazem kulturowym wydaje się nie być dziś pełne 
bez znajomości perspektywy memetycznej. Spojrzenie na procesy socjalizacji z punktu widzenia 
warunków wymiany ewoluujących składników kultury (memów) daje ciekawy obraz. Często 
budzi on niechęć, prowokuje ataki tam, gdzie środowiska wychowawcze postrzegane są jako ro-
dzaj drukarskiej pracy odciskającej swoje piętno w umysłach kolejnego pokolenia. Nauczyciele/
wychowawcy potrzebują poczucia sprawstwa nie mniej niż inni, a tezy o statystycznej istocie 
wychowania, o odpowiedzialności rozproszonej, choć wcale nie implikują jej braku, nie sprzy-
jają dobremu samopoczuciu w klasie, gdzie każde swoje działanie chcemy podporządkować 
świadomie wybranym celom.

Mimo tych obaw wydaje się, że warto spojrzeć w stronę swoistej szkolnej „memetycznej 
inżynierii”.

Zrozumienie tego, czym jest szkoła, z naszego punktu widzenia wymaga zrozumienia trzech 
zasadniczych elementów:

1. istoty procesu ewolucji jako takiego (mam tu na myśli prosty w zasadzie w swoich najo-
gólniejszych zarysach mechanizm rozpoznany i opisany przez Darwina i Wallace’a);
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2. znaczenia biologicznego podłoża, na jakim działa ludzki mózg i zależny od tego mózgu 
umysł;

3. perspektywy memetycznej, gdzie poszczególne składniki przekazu pozagenetycznego 
podlegają selekcji w środowisku społecznym, a o przyjmowanych przez nie strategiach decy-
dują określone cechy tegoż środowiska.
Złożenie tych elementów w całość nie jest łatwe. Nie można też oczekiwać, że przyjęcie pro-

ponowanej tutaj perspektywy rozwiąże wszystkie (czy nawet większość) problemów, z jakimi 
spotyka się nauczyciel. Często bywa i tak, że w zamian otrzymujemy jedynie kolejne pytania. 
Niemniej od czasu do czasu możemy liczyć na małe olśnienie, przebłysk wspartej nowymi fakta-
mi intuicji, która ułatwi zrozumienie tego, co niezrozumiałe, a nawet niewidoczne, jeśli patrzymy 
w inny sposób.

Teoria ewolucji
Teoria ewolucji zakłada, że proces ewolucji ma miejsce wszędzie tam, gdzie równocześnie zachodzą 
trzy zjawiska: reprodukcja (powielanie związane z przekazywaniem cech), zmienność (występowanie 
różnorodności wynikającej z przypadkowych błędów w procesie kopiowania) i selekcja, która określa 
jakość zmian w czasie, powodując, że pewne replikatory (obiekty zdolne do powielania) obdarzone 
cechami przydatnymi w danym środowisku reprodukują się sprawniej niż inne.

Tylko pozornie jedynymi bytami podlegającymi reprodukcji, zmienności i doborowi są geny 
i warunkowane nimi cechy organizmów żywych. Jeśli pomyślimy o plotce, dowcipie czy melo-
diach, które „czepiają się” nas czasem przy porannej kawie i nie opuszczają przez cały dzień, 
odkryjemy jeszcze jeden z rodzajów takich właśnie replikatorów. Zostały one nazwane memami1.

Podlegają one zasadniczo tym samym regułom, chociaż są składnikami zupełnie innych sys-
temów – składnikami kultur. Podobnie jak mody, programy polityczne, hasła propagandowe, 
reklamy, przysłowia a nawet teorie naukowe, zamieszkują one świat wytworów ludzkich umy-
słów, który Karl Popper nazwał trzecim światem2. Pojemność środowiska w tym świecie nie jest 
nieskończona. Ogranicza ją skończony potencjał ludzkiej uwagi, przepustowość sieci neurono-
wych ludzkich mózgów, ograniczeniem są także inne składniki tego świata określające ludzkie 
preferencje, nastawienia, przyzwyczajenia, zamiłowania i fobie… Pomiędzy memami trwa więc 
bezustanna konkurencja o ograniczone zasoby. One także podlegają selekcji, a ponieważ w czasie 
podróży pomiędzy umysłami często dochodzi do niewielkich modyfikacji, występująca tutaj 
zmienność może stanowić podłoże doboru. Składniki kultury zdolne są więc do ewolucji.

Neurodydaktyka
Neurobiologia jest obecnie jedną z najgwałtowniej rozwijających się dziedzin nauk o życiu. 
Pojawienie się nowych metod obrazowania pracy mózgu pozwala na obserwowanie tego na-
rządu bez konieczności ingerencji w jego struktury. Chociaż obraz, jaki wyłania się z najnowszych 

1 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
2 K.R. Popper., Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, przeł. A. Chmielewski, Znak, Kraków 

1996. Szerzej na ten temat zob.: D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie 
humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
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badań, daleki jest od klarowności, to jednak wydaje się, że wiemy już dostatecznie dużo, żeby nie 
tylko przewidywać i minimalizować następstwa uszkodzeń czy zmian chorobowych, ale także 
podejmować próby optymalizacji warunków, w jakich pracuje mózg. Z oczywistych powodów 
nauczycieli i wychowawców interesuje zwłaszcza ta druga możliwość.

Neurony lustrzane
W pierwszej dekadzie XXI w. wykazano, że kora ludzkiego mózgu pełna jest neuronów, które 
reagują pobudzeniem nie tylko wtedy, kiedy wykonujemy jakąś czynność, ale też wtedy, gdy 
patrzymy, jak robią to inni, a nawet kiedy słyszymy o tym, że ktoś to robi3.

Zjawiska o podobnym charakterze dotyczą nie tylko ruchów, ale także nastrojów, reakcji emo-
cjonalnych, a nawet głębszych uczuć. Neurony reagujące w opisany sposób nazwano neuronami 
lustrzanymi, ponieważ odwzorowują wewnętrzne stany obserwowanych osób. Neurony, czy 
raczej mechanizmy lustrzane, stanowią podstawę kopiowania stanów innych ludzi w naszym 
własnym umyśle4, a ich istnienie – patrząc z punktu widzenia ewolucji gatunku – niewątpliwie 
służy jego adaptacji i przetrwaniu.

Możemy w tym miejscu założyć, z konieczności nieco upraszczając zagadnienie, że część 
procesu socjalizacji polega na odpowiednim skalowaniu aktywności mechanizmów lustrzanych.

Wyobraźmy sobie potencjalny obszar lustrzany w korze mózgowej dziecka. Niech to będzie 
ta jego część, która odpowiada za kopiowanie wrażeń związanych z współodczuwaniem bólu. 
Dorosła osoba, widząca grymas bólu na twarzy aktora grającego w reklamie nowego środka 
przeciwbólowego, jest w stanie, dzięki mechanizmom lustrzanym, mniej więcej ocenić natę-
żenie bólu.

Dziecko przychodzi na świat z kompletem mechanizmów o charakterze lustrzanym. Okazały 
się one przystosowawczo korzystne na tyle, że zostały utrwalone przez dobór naturalny. Ich 
działanie jest jednak ostatecznie uzależnione od czynników zewnętrznych.

Obserwowane reakcje innych osób mają w  określonych warunkach pewne natężenie. 
Konkretny bodziec (przykładowo uraz ciała) wywołuje adekwatne zachowanie, świadczące 
o sile bólu. To zachowanie jest z kolei sygnałem dla mechanizmów lustrzanych obserwatora, 
który wywoła reakcję lustrzaną. W tym przypadku następuje porównanie rodzaju reakcji z do-
świadczeniem podobnych obserwacji w przeszłości, co daje reakcję lustrzaną o adekwatnej sile.

U dziecka w trakcie pierwszych obserwacji może dochodzić do swoistego „skalowania” me-
chanizmów lustrzanych. W ten sposób rodzaj urazu, reakcja na niego osoby zranionej oraz 
intensywność odczuwanego bólu tworzy triadę. Silny ból powoduje adekwatną reakcję, odpo-
wiednio stymuluje mechanizmy lustrzane obserwatora, który współodczuwa ból o adekwatnej 
sile. Jednak jeśli osoby znajdujące się w środowisku obserwatora, który dopiero skaluje mecha-
nizmy lustrzane, będą reagowały nieadekwatnie (na przykład zbyt intensywnie w stosunku do 
odczuwanego bólu), istnieje prawdopodobieństwo, że taka reakcja zostanie przyporządkowana 
jako adekwatna. Niewielki uraz wywoła bardzo intensywną reakcję, a może i rzeczywisty, znaczny 
ból. Dotyczy to oczywiście także reakcji opiekunów na uraz dziecka. Taka zwrotna reakcja staje 
się punktem odniesienia, pozwalającym umieścić intensywność własnego wrażenia bólu na skali 

3  V. Gallese, C. Keysers, G. Rizzolatti, A unifying view of the basis of social cognition, “Trends in Cognitive Sciences” 
2004, vol. 8, no. 9.

4 J. Bauer , Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, PWN, Warszawa 2008.
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wrażeń odczuwanych przez innych ludzi. Jeśli opiekun reaguje histerycznie na niewielki uraz 
małego dziecka, jego reakcja może zostać na trwałe sprzężona z reakcją dziecka na taki właśnie 
uraz, a być może także z intensywnością jego subiektywnie odczuwanego bólu. 

Moc zjawisk lustrzanych może dotyczyć znacznie bardziej złożonych reakcji. Jeśli spojrzymy 
na kilkuletnie dziecko, które podczas zabawy w parku z fascynacją obserwuje wijącą się w jego 
palcach dżdżownicę, poczujemy jego zainteresowanie. Nasze neurony lustrzane odbiją aktu-
alny stan umysłu małego obserwatora. Co jednak zajdzie, jeśli opiekun dziecka spojrzy na nie 
i krzyknie z odrazą? Mechanizmy lustrzane działają zwrotnie, zatem zapewne po krótkiej chwili 
dżdżownica wyląduje w najbliższej kałuży, a malec odwróci się od niej ze wstrętem. I znów warto 
postawić pytanie: czy byliśmy świadkami incydentu, który nie będzie miał wpływu na dalsze rela-
cje dziecka z dżdżownicami, czy też, a wydaje się to bardziej prawdopodobne, to doświadczenie 
zmieni je na zawsze? Odpowiedzi na te pytania wyznaczą granice naszej odpowiedzialności, 
stąd warto je stawiać, choć nie są nowe, a intuicja podpowiada nam odpowiedzi od wieków. Tym 
razem możemy je jednak zobaczyć z nieco odmiennej perspektywy.

Język jako mechanizm lustrzany
U ludzi obszary kory mózgowej związane z planowaniem ruchów pokrywają się w znacznym 
stopniu z ośrodkiem Broki. Być może więc mowa jest, w pewnym stopniu, rodzajem uzupełnie-
nia mechanizmów lustrzanych albo ich przedłużeniem. Wydaje się, że tylko ludzie rozwinęli ten 
specyficzny mechanizm w tak znacznym stopniu, choć zapewne nie jest on naszym autorskim 
wynalazkiem.

Zachowania innych ludzi mają na nas wpływ nie tylko poprzez efekty, jakie wywołują w na-
szym środowisku. Artyści intuicyjnie od wieków wykorzystywali obecność mechanizmów lustrza-
nych, czego dzisiaj najlepszym przykładem jest film. To właśnie mechanizmy lustrzane każą nam 
się bać oglądając horrory, a śmiać i wzruszać – na romantycznych komediach. Patrzenie na to, 
jak ktoś zjada ze smakiem kanapkę z naszym ulubionym gatunkiem sera, nie zastąpi oczywiście 
posiłku, ale na pewno sprowokuje nasze ślinianki do aktywności, a to, co zjemy wtedy z koniecz-
ności, będzie nam zapewne bardziej smakowało.

Nauczyciel przygotowuje takie właśnie – tyle że mentalne – „kanapki”. Jeśli jego postawa/
zachowanie sugeruje, że nie jest to jego ulubione danie, uczeń też w to nie uwierzy. Wyobraźmy 
sobie kelnera podającego nam potrawy na wyciągniętej przed siebie ręce, zatykającego sobie 
przy tym nos palcami wolnej dłoni…

Znajomość zasad działania systemów lustrzanych daje nam kilka praktycznych wskazówek. 
Po pierwsze, okazuje się, że być może równie ważne jak to, co mówimy, jest to, jak to robimy. Jeśli 
postawa nauczyciela, jego gesty, brzmienie głosu zdradzają zaangażowanie, neurony lustrzane 
uczniów mogą wzbudzić analogiczne stany w ich mózgach.

Starajmy się więc mówić i działać tak, jakby to, co mówimy i robimy miało dla nas duże zna-
czenie. Niekoniecznie musimy wyjaśnić uczniowi znaczenie tego, czego właśnie się uczy (choć 
to zawsze daje dobry efekt, jednak nie zawsze jest od razu możliwe), mogą ich do tego przekonać 
ich systemy lustrzane, jeśli tylko będą miały co „odbijać”.

Inżynieria memetyczna w szkole...
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Memetyka praktyczna/szkolna
Wciąż bardzo niewiele wiemy o naturze memów. Poruszamy się po omacku, dochodząc często 
do sprzecznych wniosków. Dla jednych przejawy ich działania są dowodem otwarcia i unie-
zależnienia się naszego gatunku od biologicznych ograniczeń, dla innych – nowym rodzajem 
determinizmu. Podkreślana przez memetyków autonomia memu pozwala na uchwycenie i wy-
odrębnienie mechanizmów rządzących ich przekazem, ale – podobnie jak autonomia genu 
w naukach biologicznych – może prowadzić do skrajnego redukcjonizmu.

Mówiąc o ewolucji genu, o jego zmianach w czasie, musimy pamiętać, że nie podlega on 
bezpośredniemu doborowi, ponieważ sam w sobie nie posiada przystosowawczego sensu. Sens 
taki ma dopiero jego obecność w złożonym systemie innych genów i ich wpływów na działający 
w konkretnym środowisku organizm. Podobnie memy, choć są informacjami, które można mniej 
lub bardziej precyzyjnie wyodrębnić, nabierają sensu dopiero w zespołach. Ich przystosowawcza 
wartość jest cechą systemów, które tworzą. Te z kolei działają w konkretnych warunkach środo-
wiska, same budując wraz z nim kolejne piętra hierarchii.

Świat memów wyrasta z naszej biologii. Aktualne są tu podobne reguły gry co w świecie, w którym 
działa dobór naturalny. Jednocześnie, jak zawsze, kolejne piętra systemu generują swoje własne 
prawa. Jak słusznie zauważa Ervin Laszlo, system to coś więcej niż suma swoich własnych części5.

Pojawienie się zdolności do naśladowania i wzrost znaczenia przekazu informacji drogą poza-
genetyczną rozszerzyło znacznie plastyczność przystosowawczą naszego gatunku. Rozwiązywanie 
problemów stawianych przez środowisko na drodze ewolucji memetycznej, a więc zdecydowanie 
szybciej niż jest to możliwe na drodze doboru naturalnego, dało nam znaczną przewagę. Pewne 
istotne cechy przekazu kulturowego wynikają z mechanizmów biologicznych w sposób, który może 
być lepiej zrozumiany, kiedy uwzględnimy wzajemny wpływ obu płaszczyzn ewolucji.

Fakt, że nasze mózgi zapamiętują lepiej te treści, które są dla nas nowe, zaskakujące lub łamią 
nasze intuicyjne oczekiwania, wynika z mechanizmu neurologicznego. Jedna z kluczowych struk-
tur związanych z pamięcią, jaką jest hipokamp, reaguje znacznym pobudzeniem właśnie wtedy, 
kiedy napotyka na nieznaną informację albo jej nowy, nieoczekiwany kontekst. Pobudzenie 
hipokampa powoduje uaktywnienie ośrodka znanego jako pole A10 (brzuszne pole nakrywki 
śródmózgowia). Stąd pobudzenie trafia do kory przedczołowej, gdzie jego następstwem jest 
silny wyrzut dopaminy oraz endogennych opiatów. Związki te wywołują uczucie odprężenia 
i przyjemności. Informacja, która jest wprowadzana równolegle z tymi zjawiskami, będzie trwal-
szym składnikiem pamięci. Memy wykorzystujące ten mechanizm, dla przykładu dowcipy czy 
plotki, będą miały przewagę nad pozostałymi. Ich powielanie będzie wydajniejsze i szybsze. 
Mechanizmy neurologiczne są zapewne starsze od wykorzystujących je memów, ale też mogły 
podlegać modyfikacjom pod wpływem ich obecności i dostosowywać się do potrzeb związanych 
z ich dystrybucją. Można ze znacznym prawdopodobieństwem stwierdzić, że to właśnie ten 
związek zbudował tak złożone i przystosowawczo wydolne systemy, jak nasze ludzkie kultury.

Jeśli chcemy mieć realny wpływ na to, jakie memy rozpowszechnią się w środowisku, musimy 
poznać ich strategie.

5 E. Laszlo, Systemowy obraz świata, przeł. U. Niklas, PIW, Warszawa 1978.
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Strategie przetrwania memów
Każde pokolenie uważa pewne memy za szczególnie ważne. Są one przekazywane ze szcze-
gólną precyzją i pieczą. Praktycznie nie podlegają zmianom, a dobór stabilizuje ich strukturę. 
Określimy ten rodzaj memów jako „memy twarde”. Do tej kategorii należą memy kluczowe dla 
tradycji, takie jak symbole narodowe i religijne. W pewnym stopniu do tej samej kategorii należą 
także normy grzecznościowe i inne zwyczaje, choć ich „twardość” może być względna i mieć 
ograniczony zasięg. Przyjazny gest w jednym obszarze kulturowym może znaczyć coś przeciw-
nego w innym. Ogólnie jednak dobrze dostrojony do własnego środowiska mem twardy będzie 
niezmiennie trwał jako składnik rdzenia systemu.

„Memy miękkie” działają w zupełnie inny sposób. Ich strategią jest zmienność, podatność na 
błędy w powielaniu, a przez to wyjątkowa plastyczność przystosowawcza. Ulegają one błyska-
wicznej modyfikacji i przystosowują swoje cechy do aktualnych wymagań środowiska. Do tej 
kategorii należą mody, plotki, dowcipy i melodie, ale także niektóre prądy w sztuce i programy 
partii politycznych. Tu można też zaliczyć teorie naukowe, które muszą być gotowe do adaptacji 
i zmian, kiedy pojawią się nowe dane dotyczące wyjaśnianych przez nie zjawisk.

Oczywiście stopień „miękkości” memów tej kategorii bywa różny i zależy od aktualnego stanu rela-
cji z innymi składnikami środowiska kulturowego. Dla „miękkiego” memu ważny jest ogólny „klimat” 
memetyczny. Ponieważ jego możliwości w zakresie zmian w swojej własnej strukturze są ograniczone, 
może on istnieć jedynie w pewnym zakresie możliwych do przyjęcia warunków środowiska.

Trzecią kategorią są memy, których strategią przetrwania jest wykorzystywanie towarzystwa 
innych memów. „Przyklejają” się one do, zwykle ważniejszych dla odbiorcy, elementów prze-
kazu kulturowego i dzięki temu zyskują możliwość reprodukcji. Do takich „lepkich” memów 
należą treści reklam, przekonania i sądy na temat ważnych dla nas spraw i zdarzeń, treści 
uprzedzeń. „Lepkość” wymaga często sporej plastyczności. „Lepki” mem ulega modyfikacjom 
w pewnym ograniczonym zakresie i w takim stopniu, który zapewnia mu możliwość wykorzy-
stania już istniejącej struktury mempleksu, którego jest częścią. Być może, takie memy mogą 
także czekać na pojawienie się odpowiedniej dla siebie konfiguracji memetycznej. Mogą istnieć 
poza aktualnie funkcjonującymi mempleksami i przez dłuższy czas nie stanowić składowych 
żadnych memotypów. Trwają w książkach, obrazach, zapomnianych symbolach i czekają na 
odpowiednio „lepki” kontekst.

Każdy system memetyczny (memosystem) funkcjonuje dzięki unikaniu zmian w memach 
twardych. To one decydują o jego spójności. Stabilizowany dzięki nim, wypracowuje mechani-
zmy swoistej memetycznej odporności. Wsparte przez inne mechanizmy zapewniają możliwość 
identyfikacji źródeł pochodzenia kulturowych replikatorów. Jednym z takich mechanizmów 
jest język (rozumiany jako konkretny zbiór znaczeń i reguł odmiennych dla różnych systemów 
kulturowych), który gra rolę podstawowego filtru decydującego o sile memów. Reguły języka są 
w tym przypadku zbiorem memów twardych i choć nawet one ulegają zmianom, to jednak są to 
zmiany powolne i najczęściej trudne do zaakceptowania. Strategie twardych memów zapewniają 
więc systemowi trwałość.

Gra memetyczna to jednak nie tylko „samolubne” trwanie i replikacja. Odbywa się ona w spo-
łecznej przestrzeni, a część jej reguł dotyczy dostępności do dóbr i to zarówno tych mentalnych, 
jak i fizycznych. Sukces memotypu w tej grze zależy przede wszystkim od znajomości jej reguł 
i wprawy. Interesy tych, którzy wchodzą w grę, i tych, którzy już w niej uczestniczą, nie są tożsame, 
a często stają ze sobą w jawnej sprzeczności.
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Dbałość o memy twarde, próby zachowania ich w celu ochrony integralności memosystemu 
jako całości można także interpretować jako próbę zachowania reguł sprzyjających tym, którzy 
czerpią korzyści z ich powszechnego stosowania.

Szczególnie wyraźnie widać to w pracach Pierre’a Bourdieu, jednego z uznanych antropolo-
gów społecznych. Jego koncepcja przemocy symbolicznej, choć nie posługuje się terminologią 
memetyczną, jednoznacznie opisuje proces socjalizacji, a zwłaszcza działania pedagogiczne, jako 
działania mające na celu odtworzenie ogólnych reguł gry społecznej w kolejnych rozdaniach6. 
Koncepcję Bourdieu w  obszary interpretacji memetycznej wprowadza artykuł Dobrosławy 
Wężowicz-Ziółkowskiej.7 Koncentruje ona swoją uwagę na tych aspektach, które związane są 
z dzianiem szkoły i szerzej instytucji uczestniczących w procesie socjalizacji. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o interpretację działania pedagogicznego jako procesu tworzenia habitusu – społecz-
nej, kulturowej „natury” człowieka.

Wychodząc od pojęcia kapitału symbolicznego (analogicznego do kapitału ekonomicznego). 
Bourdieu zauważa, że dystrybucja tego kapitału poprzedzona jest procesem selekcji jego elemen-
tów składowych, selekcji znaczeń. W procesie przekazu kulturowego przewagę zyskują znaczenia, 
które są arbitralnie wybierane przez grupy mające wpływ na planowanie i prowadzenie działań 
pedagogicznych. Jak podkreśla Wężowicz-Ziółkowska, narzucanie znaczeń nie jest bynajmniej 
symboliczne. To presja domu, szkoły, mediów, kościoła i innych instytucji powołanych lub powo-
łujących siebie do działania pedagogicznego. W efekcie powstaje habitus o określonych cechach 
sprzyjających przyswajaniu kolejnych znaczeń (memów). Ważną składową procesu jest jednak 
nie tylko sama podatność ludzkich mózgów na przyswajanie memów, bo ta nie usprawiedliwia 
przecież ich selekcji związanej z konkretną zawartością, ale także gotowość do przyjęcia okre-
ślonych znaczeń, a ta zależna jest w oczywisty sposób od wytworzonego habitusu. Przemoc 
symboliczna funkcjonuje więc na dwóch piętrach: selekcji znaczeń i tworzenia habitusu, w skład 
którego wchodzi przyzwolenie na ich przyjęcie. Zapewne także swoisty system odpornościowy 
eliminujący memy odmienne.

    Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nieoczekiwane wsparcie, jakie koncepcji prze-
mocy symbolicznej udzielić mogą nauki biologiczne. W procesie działania pedagogicznego 
o selekcji znaczeń (memów) decyduje pokolenie, które tworzy instytucje stosujące symboliczną 
przemoc, takie jak te związane ze szkołą i jej programami dydaktycznymi. Jest to pokolenie 
aktualnych graczy, w których interesie nie leży zmiana reguł. Zmiana ta służy natomiast tym, 
którzy dopiero wchodzą do gry.

Przystosowanie łączne populacji jest tym większe im większa jest różnorodność reprezentowa-
nych w niej cech. Doskonale ujmuje to twórca syntetycznej teorii ewolucji François Jacob, pisząc 
w Grze możliwości: „Różnorodność jest sposobem chronienia tego co możliwe. Funkcjonuje jako 
swego rodzaju zabezpieczenie przed tym co przyszłe”8. Chociaż powyższe zdanie dotyczyło gene-
tycznych zasobów populacji, doskonale opisuje ono także memetyczne interesy populacji ludzkich. 
Memoróżnorodność sprzyja nam, ponieważ wielość kompetencji daje nadzieję, że przyszłość, 
choć zmienna, nie postawi przed nami problemów, których nikt nie będzie w stanie rozwiązać.

6   P. Bourdieu, J.C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, PWN, Warszawa 2006. 
7 D. Wężowicz-Ziółkowska, Przemoc symboliczna albo o  społecznych warunkach ewolucji memetycznej, 

w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. tejże, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 
Katowice 2009.

8 F. Jacob, Gra możliwości. Esej o różnorodności życia, przeł. M. Kunicki-Goldfinger, PIW , Warszawa 1987, s. 13.
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Przemoc symboliczna, z natury swojej ograniczająca różnorodność memetyczną, znajduje 
przeciwwagę w naturalnej skłonności młodzieży do poszukiwania nowych rozwiązań nawet tam, 
gdzie takie rozwiązania już istnieją. Oba typy zachowań można wyjaśniać na gruncie neurobio-
logii. Mózg nastolatka posiada cechy sprzyjające powstawaniu nowych rozwiązań. Osoby po 
35. roku życia mają mózgi bazujące na utrwalonych wcześniej wzorcach. Zmiany w środowisku 
społecznym sprzyjają więc osobom młodym, ich brak – starszym.

Efektem przemocy symbolicznej jest albo przejęcie sposobu dystrybucji kapitału kulturowego, 
albo bunt wchodzących dopiero w grę społeczną uczestników. W każdym systemie społecznym 
dochodzi do stanu dynamicznej równowagi, rodzaju memetycznej homeostazy, która wyznacza 
lokalne zależności pomiędzy memami sprzyjającymi każdej ze stron.

Działania tego typu, poprzez wybiórcze wspieranie memów korzystnych dla tej grupy, któ-
ra sprawuje władzę (rozumiane tu jako prawo do selekcji replikatorów kulturowych) powodu-
ją powstawanie takich cech środowiska społecznego, które sprzyjają członkom danej grupy. 
Dystrybucja memów twardych, definiujących kapitał symboliczny danego memosystemu jest 
tu okazją do wspierania licznych lepkich memów, które nie stanowią rdzenia, a jedynie ułatwiają 
zachowanie kluczowych cech środowiska selekcyjnego.

Najszybszym i najbardziej gwałtownym zmianom podlegają „miękkie” replikatory kulturowe, 
ale ich zmienność obejmuje także proces przechodzenia w inne kategorie, w tym także w memy 
„twarde”. Dobrym przykładem może być teoria naukowa, której wpływ rośnie w jakiejś dziedzi-
nie wiedzy. Wkrótce staje się ona doskonałym medium dla „lepkich” memów, ale także filtrem 
różnicującym ich znaczenie i zdolności dalszej reprodukcji. Treść teorii „twardnieje” i powoduje 
wybiórcze zmiany siły nowych memów, promując te, które wspierają jej mempleks. Może to 
polegać na wybiórczym traktowaniu wyników eksperymentów lub obserwacji9.

Teoria taka staje się paradygmatem, a jej twardy rdzeń funkcjonuje w danej dziedzinie jako 
zbiór memów „twardych”, uniemożliwiając zupełnie uwzględnianie tych, które nie znajdują 
niszy w kreowanym przez nią memosystemie10. Znaczenie teorii może być olbrzymie jeszcze 
długo po tym, kiedy pojawią się wyniki badań jednoznacznie ją falsyfikujące. Taka teoria może 
powstrzymać rozwój całych gałęzi wiedzy na wiele lat.

Z praktycznego punktu widzenia podatność na zmiany środowiska może okazać się warto-
ściowa tam, gdzie możliwa jest zmiana w określonym kierunku. Być może warto zwrócić większą 
uwagę na cechy środowiska, w którym odbywa się proces dydaktyczny, nie tylko w kontekście 
wspierania wybranych memów, ale także blokowania tych, które wydają się niebezpieczne. 
Wsparcie memów możemy trwale osiągać wyłącznie poprzez wprowadzanie zmian w środowisku 
ich funkcjonowania, a nie, jak robimy to najczęściej, poprzez próby eliminowania ich konkuren-
tów. Stabilny mempleks powinien zawierać wszystkie rodzaje replikatorów kulturowych. Memy 
„twarde” zapewnią mu trwałość i tożsamość, „miękkie” – plastyczność i możliwość przystosowa-
nia, zaś odpowiedni zestaw „lepkich” memów ułatwi oddziaływania poza własnymi granicami.

  9 I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, przeł. W. Sady, PWN, Warszawa 1995.
10 Model Lakatosa został wykorzystany i aplikowany do badań memetycznych przez A. Stępnik, Model zmian 

kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14.
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Memetyczne narzędzia w rękach nauczyciela
Szkoła jest miejscem, w którym można obserwować memy w działaniu. Można badać ich zacho-
wanie i weryfikować związane z tym hipotezy. Ten fakt stanowi wartość samą w sobie i to nie tyko 
dla badaczy memów. Jako model rzeczywistości społecznej, którym można do pewnego stopnia 
sterować, szkoła jest miejscem, w którym możliwe jest tworzenie wybiórczej presji w stronę wy-
tworzenia funkcjonalnych zbiorów memów, czyli kompetencji. W praktyce szkolnej jednak rzad-
ko zwracamy szczególną uwagę na memetyczną naturę przekazu pozagenetycznego. Mimo to 
realizujący swoje cele nauczyciel/wychowawca często intuicyjnie wyczuwa, że pewne elementy 
przekazu napotykają opór, podczas gdy inne są wchłaniane w umysły uczniów zupełnie tak, jakby 
przyciągało je do nich coś, co od dawna tkwi wewnątrz. Jakby umysły czekały na nie od dawna.

Każde pokolenie, każda ludzka zbiorowość, a nawet każda grupa uważa pewne memy za szcze-
gólnie ważne i dokłada wszelkich starań, żeby ułatwić ich powielanie. Doskonale o tym wiedzą 
specjaliści od reklamy, którzy sprzedają usługi polegające właśnie na takim „opakowywaniu” 
memów, żeby te powielały się maksymalnie skutecznie. Opakowania mogą stanowić inne memy 
albo ich zbiory szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców. Mogą nimi być przedmioty 
– składowe świata 1, a nawet obietnice przeżyć i wrażeń, a więc bytów świata 2. Umiejętny dobór 
opakowania, to w tym przypadku 2/3 sukcesu.

Nieco upraszczając, można powiedzieć, że środowisko szkolne, szkoła jako instytucja jest 
takim właśnie „opakowaniem” dla szeregu szczególnie ważnych z jej punktu widzenia memów. 
Dokładniej, są nim warunki, które w niej panują, i podobnie jak opakowania towarów, szkoła 
czasem zniechęca, a czasem nakłania do robienia „memetycznych zakupów”. Rolą twórcy pro-
gramów dydaktycznych jest rozsądny wybór grup memów, które zamierza wspierać, a następnie 
stworzenie takich warunków ich weryfikacji, żeby mogły się z ich zbioru wyłonić kompetencje 
ucznia. Oczywiście wybór memów jest w szkole arbitralny. Konstruktorzy podstaw programo-
wych, autorzy programów, a przede wszystkim sami nauczyciele decydują o ostatecznym do-
borze tych składników przekazu pozagenetycznego, którym udzielają wsparcia. Sama osoba 
nauczyciela jest jednak także częścią tej memetycznej gry. Oceniając kompetencje ucznia, na-
uczający sam podlega ocenie, a jej wynik może mieć kluczowe znaczenie dla wspieranych przez 
nauczyciela memów.

Weryfikacja nauczycielskiego memotypu w działaniu jest dla ucznia jednym ze sposobów 
weryfikacji przydatności zawartych w nim memów. Jeśli weryfikacja wypada pomyślnie, powstaje 
autentyczny autorytet nauczyciela, a zawarte w nim memy otrzymują silne wsparcie11. W szko-
le, jak w każdym innym ewoluującym systemie, kluczowe znacznie mają warunki środowiska, 
w jakim odbywa się ich dobór. Dopiero zrozumienie mechanizmów tego procesu może dać 
szansę na wprowadzenie swoistej „inżynierii memetycznej” – strategii sprzyjającej optymalnej 
różnorodności memetycznej (memoróżnorodności). Memoróżnorodność zaś zapewnia bez-
pieczeństwo, ponieważ buduje umysły o zróżnicowanych kompetencjach, a to z kolei sprawia, 
że problemy, jakich jeszcze nie znamy, a nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, mają szansę 
znaleźć swoje rozwiązania w przyszłości.

11 M. Kaczmarzyk , Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania, w: Edukacja 
jako odpowiedź, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa–Kraków 2014.
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99Jednostki pamięci kulturowej. 

Inżynieria memetyczna wobec
komunikacji reklamowej

Streszczenie

Autor wskazuje na fakt realizacji zachowań kulturowych poprzez komunikację, traktując reklamę jako proces 

komunikacyjny wchodzący w skład ludzkiej kultury. Przypomina o takim rozumieniu procesów myślowych 

zachodzących w ludzkim umyśle, z którego wynikają ciągłe antycypowania, co należy łączyć z umiejętno-

ściami uczenia się i odnieść do przewidywań np. globalnych zachowań rynkowych. W dalszej części wywodu 

określone zostały relacje inżynierii memetycznej wobec komunikacji reklamowej w kontekstach wykorzysta-

nia memów i mempleksów do zamierzonego manipulowania odbiorcami różnorakich przekazów reklamo-

wych w celu uzyskania u nich konkretnych zmian postaw konsumenckich. Autor odnajduje podobieństwa 

w sposobach wywierania wpływów na konsumentów/nosicieli przez memy/mempleksy i przez techniki 

manipulacji, zauważając, że memy – podobnie jak manipulacje – nastawione są wyłącznie na osiąganie 

własnych celów. Finalnie w tekście stwierdzono, że techniki manipulacji obecne w komunikacji reklamowej 

zawierają memy i mempleksy, jednocześnie tworząc doskonałe środowisko do realizowania ich nieprze-

rwanych replikacji. Zwrócono też uwagę na fakt, iż procesy myślowe i komunikacyjne przyczyniające się 

do skutecznych i ciągłych replikacji memów i mempleksów są niezmienne i nie zależą od reklamowanych 

treści. Podkreślono, że w samym procesie ewolucji kultury memy/mempleksy wykorzystują właśnie m.in. 

komunikację reklamową oraz techniki manipulacji jako skuteczne sposoby na powielanie samych siebie, 

a zachowanie skuteczności i ciągłości replikacji jest nadrzędnym celem ich istnienia.

Słowa-klucze

inżynieria memetyczna, reklama, komunikacja kuturowa, manipulacja

Memetic engineering towards advertisement communication

Summary

The author points that cultural behaviours are realised by communication – he treats the advertisement as 

a process of communication, and so: being a part of human culture. The process of thinking (taking place in 

human brain) can be considered as resulting in constant anticipations – and thus is connected to the learning 

skills and should be related to various kinds of predictions, such as golobal market actions.
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Author describes relations between memetic engineering and advertisement communication in the context 

of using memes and memeplexes to intentional manipulating of receivers of various messages in aim to 

gaining specific changes in behaviour. Author points to the similarities of the ways of being manipulated by 

memes. Both memes and techniques of manipulation pursue to achieve their own goals. Finally, it has been 

said that the techniques of manipulations present in communications contain memes and memeplexes and 

are a perfect environment for their replication.

Keywords

memetic engineering, advertisement, cultural communication, manipulation

Nowoczesny marketing wymaga czegoś więcej niż tylko wytworzenie dobrego produktu, ustalenie 

dla niego atrakcyjnej ceny oraz zapewnienie jego dostępności. Firmy muszą także komunikować się 

z istniejącymi i potencjalnymi interesariuszami oraz całym społeczeństwem. Każda firma nieuchronnie 

występuje w roli komunikującego i promującego. Dla większości problemem nie jest kwestia, czy się 

komunikować, ale co powiedzieć, komu i jak często.

Dwa elementy reprezentują podstawowe strony procesu komunikacji – nadawcę i odbiorcę. Kolejne 

dwa podstawowe instrumenty procesu komunikacji: komunikat i media. Cztery dotyczą głównych funkcji 

procesu komunikacji: kodowania, dekodowania, reakcji oraz informacji zwrotnej. Ostatnim elementem 

systemu jest szum (przypadkowe, konkurencyjne informacje mogące zakłócać dany komunikat).

Philip Kotler, Marketing

In the factory we make cosmetics; in the drugstore we sell hope.

 Charles Revson

O  naszym myśleniu myślimy lepiej, niż myślimy
Kulturę realizujemy w procesach komunikacji. Jeśli dziś uważamy, że kultura jest komunikacją, 
a sama komunikacja jest podstawą życia1, to nie sposób oderwać tego twierdzenia od naszej 
aktualnej wiedzy dotyczącej koordynowania działań poszczególnych części żywych organi-
zmów, a w szczególności działań części organizmu ludzkiego. Wspomniane skoordynowanie 
wymaga sprawnej komunikacji między komórkami. Przy zarządzaniu bilionami komórek2, jakie 
zawiera ludzkie ciało, szybka i skuteczna komunikacja pomiędzy częściami naszego organi-
zmu jest warunkiem koniecznym w realizacji procesów biologicznych. Jak wiemy, wspomniane 

1 Do takiego stwierdzenia upoważniają nas chociażby poglądy Franza Boasa, który uważał, że komunikowa-
nie jest rdzeniem kultury i rdzeniem samego życia. Pod tym stwierdzeniem podpisuje się Edward T. Hall, cytując 
Boasa w pierwszych słowach Ukrytego wymiaru, książki dotyczącej zarówno kulturowego znaczenia przestrzeni, jak 
i kulturowych aspektów komunikowania przestrzennego. Dla Halla, który w Poza kulturą twierdzi, że kultura jest 
ekstensją i umysłu, i mózgu, to właśnie ona funkcjonuje w ludzkich umysłach i w środowiskach, w których egzystują 
ludzie. Oczywiście samo pojęcie kultury jest bardzo pojemne treściowo, czego najpełniejszym potwierdzeniem jest  
istnienie ponad dwustu jej definicji. Finalnie możemy przyjąć, iż jedną ze współcześnie obowiązujących definicji  
kultury jest właśnie definicja określająca kulturę jako komunikację.

2 J.J. Medina, Zegar życia, przeł. W. Jegliński, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 19.

Stanisław Masłowski



101

skoordynowanie działań odbywa się dzięki pośrednictwu uwalnianych przekaźników chemicz-
nych, a także przez pobudzanie elektryczne sąsiadujących komórek. Neurobiolodzy dowiedli, że 
w działaniu i porozumiewaniu się między sobą komórek nerwowych siła impulsów nerwowych 
jest stała, natomiast przenoszone przez nie informacje są zaszyfrowane w ich częstotliwości 
rozumianej jako liczba potencjałów czynnościowych generowanych w ciągu sekundy. Właśnie 
w ten sposób zakodowane informacje są przekazywane między neuronami, rzecz jasna – nie 
w sposób liniowy. Pojedynczy neuron pozyskuje/otrzymuje dane wejściowe od wielu innych 
neuronów i może wpływać na działanie większej liczby innych neuronów3. Co więcej, neurobio-
lodzy twierdzą, że „liczba możliwych dróg, jaką mogą biec impulsy nerwowe przez rozległą sieć 
neuronalną, jest większa niż liczba subatomowych cząstek obecnych w całym wszechświecie!”4.

Odnieśmy się wyłącznie do danych liczbowych dotyczących mózgu, opierając się na infor-
macjach zawartych w książce Manfreda Spitzera Jak uczy się mózg :

Mózg składa się głównie z komórek nerwowych – neuronów oraz łączących je włókien. Dokładna liczba 

neuronów w korze mózgowej (cerebral cortex) człowieka wynosi mniej więcej 19,3 miliarda u kobiet i 22,8 

miliarda u mężczyzn.5

Przypomnijmy, co jeszcze napisał o tym Spitzer:

Wymienione liczby dotyczą kory i pomijają neurony podkorowe oraz znajdujące się w móżdżku, który 

sam dokłada dodatkowe 100 miliardów komórek. Neurony są tu średnio mniejsze, tak, że mały móżdżek 

może rzeczywiście zawierać więcej neuronów niż duży mózg. Na każdy neuron przypada około dziesię-

ciu komórek glejowych, o których do niedawna sądzono, że służą wyłącznie odżywianiu i utrzymywaniu 

struktury komórek nerwowych. Tymczasem przybywa dowodów, że mają także wkład (jeszcze nie wyja-

śniono jaki) w przetwarzanie informacji w mózgu. Przyjrzyjmy się raz jeszcze neuronom w korze mózgu 

i oceńmy tylko rzędy wielkości, a okaże się, że liczba neuronów wynosi 1010. Każdy neuron może łączyć 

się nawet z 10 000 (10)4 innych neuronów, z czego wynika, że liczba połączeń wynosi 1010 × 104 = 1014. 

Nic dziwnego, że włókna nerwowe (ich rozpisana liczba to 100 000 000 000 000) stanowią objętościowo 

największą część naszego mózgu.6

Przyjmujemy, że ludzki mózg i ludzki umysł to jedno, z zastrzeżeniem, że tę jedność należy 
rozumieć jako jedność występującą w odmiennych postaciach. Można powiedzieć i tak: umysł 
myśli, mózg zaś istnieje materialnie, stanowiąc jedno w określonym czasie i w określonym śro-
dowisku. Ian Stewart i Jack Cohen wypowiadają się o umyśle następująco:

Nasze umysły ewoluują wspólnie ze wszystkim, co na nie wpływa. Umysły są wytworami rzeczywi-

stości, procesami zachodzącymi w strukturach zbudowanych ze zwykłej materii, których właściwości 

rozwinęły się w celu naśladowania, kształtowania i wykorzystania procesów naturalnych. To tłumaczy, 

3 Otrzymywanie wspomnianych danych wejściowych to konwergencja, natomiast wpływ na działanie innych 
neuronów to dywergencja. Zdarza się, że pojedynczy neuron wpływa na działanie około 100 000 innych neuronów.

4 P. Abrahams, Fizjologia, przeł. P. Kostrzewski, Świat Książki, Warszawa 2010, s. 121.
5 B. Pakkenberg, H.J.G. Gundersen, Neocortical neuron number in humans: Effect of sex and age, ”Journal of 

Comparative Neurology” 1997, no 384.2,  p. 312–320, cyt. za: M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-
Dąbrowska, PWN, Warszawa 2012, s. 49.

6 Tamże, s. 51.
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dlaczego są tak „nierozsądnie skuteczne” w postrzeganiu i reorganizowaniu swego środowiska. Los czło-

wieka jest postrzegany przez współoddziaływanie kultury i poszczególnych umysłów, które zarazem 

wzajemnie się kształtują.7

Powyższe przykłady nie tylko ukazują możliwości ludzkiego organizmu, ale przede wszystkim 
pokazują wszechobecność i zakres procesów komunikacyjnych dotyczących nas i środowisk, 
w których żyjemy.

Chętnie myślimy o sobie jako o homo sapiens, ale nadal nie umiemy precyzyjnie odpowiedzieć 
na pytanie: w jaki sposób myślimy? Dziś wiemy, że o naszym myśleniu myślimy lepiej, niż my-
śleliśmy… wcześniej. U podstaw tego stwierdzenia leży poznanie mechanizmów przetwarzania 
odbieranych przez nas informacji rozumiane jako antycypowanie najbliższej przyszłości – cza-
sami powodujące uczenie się. Wspomniany wyżej Spitzer pisze:

Robimy coś, a efekty tego robienia są lepsze, niż oczekiwaliśmy. W takim przypadku dzieje się więcej niż 

tylko uspokajające porównanie tego, co zakładane, z tym, co zaszło. W mózgu generowany jest sygnał 

mówiący, że rezultat takiej czy innej sekwencji spostrzeżeń czy zachowań był lepszy od oczekiwanego. 

Ten sygnał powstający w mózgu sprawia, że zachodzi uczenie.8

Można by powiedzieć, że lokatorem stale mieszkającym w naszych umysłach jest przewidywanie 
tego, co i kiedy nastąpi, oraz sposobu, w jaki się to zrealizuje. Krótko mówiąc: ludzki umysł przewi-
duje formę i treść przyszłości. Oczywiście, przewidywania te nie zawsze są zgodne z tym, co rzeczy-
wiście następuje. Istotny jest jednak sam proces antycypowania. Samo przewidywanie nie dotyczy 
wyłącznie form i treści związanych z przewidującym umysłem. Proces przewidywania odnosi się 
bowiem do innych przewidujących umysłów, stanowiąc punkt odniesienia do antycypacji global-
nej rzeczywistości. W ekonomii istotę współczesnego światowego rynku stanowi między innymi 
przewidywanie globalnych potrzeb, pragnień i popytu. Potrzeby rozumiemy jako podstawowe 
wymagania człowieka – stają się pragnieniami, gdy są nakierowane na określone obiekty mogące je 
zaspokoić. Pragnienia z kolei są stymulowane relacjami społecznymi. Sam popyt jest pragnieniem 
konkretnych produktów czy usług ograniczonym przez możliwości płatnicze. Wbrew obiegowym 
opiniom, specjaliści od marketingu i reklamy nie kreują potrzeb. Potrzeby istnieją niezależnie od 
kreatywności tych specjalistów. Jednak prawdą jest, że specjaliści od marketingu, którzy w istocie 
zarządzają popytem, wraz z czynnikami społecznymi wpływają na potrzeby, a czynią to – głównie 
– dzięki umiejętnościom przewidywania potrzeb, pragnień i popytu.

Reklama jest częścią naszej rzeczywistości, a jednocześnie jest częścią kultury i podobnie jak 
kultura jest realizowana w procesach komunikacji. Reklamę powszechnie definiujemy i rozu-
miemy jako wszelkie formy i treści dotyczące nieosobistej prezentacji i promowania idei, dóbr 
czy usług przez konkretnego sponsora/nadawcę, skierowane do konkretnych grup docelowych. 
Sponsorzy/nadawcy to nie tylko firmy prowadzące działalność gospodarczą – w grupie współ-
czesnych reklamodawców znajdują się również: państwa, miasta, regiony, partie polityczne, 
instytucje kultury (teatry, muzea czy opery), agencje rządowe czy organizacje charytatywne. 

7 I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. M. Tempczyk, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2003, s. 9.

8 M. Spitzer, Jak uczy się mózg?…, s. 134.
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Reklama jest komunikacją – jest również jej (komunikacji) prezentacją. Zgodnie z przytoczoną 
powyżej definicją reklama prezentuje i promuje konkretny produkt czy ideę, konkretną usługę, 
ale jednocześnie prezentuje i promuje sam proces komunikacji. Reklama ukazuje i promuje 
wytwory ludzkich aktywności w postaci dóbr/usług/idei, przekazując nam opowieści o tych 
wytworach. Społecznego funkcjonowania reklam dotyczą podstawowe elementy reprezentujące 
strony procesu komunikacji: nadawca i odbiorca oraz dwa podstawowe instrumenty tego pro-
cesu: komunikat i media. Także główne funkcje procesu komunikacji: kodowanie, dekodowanie, 
reakcje, informację zwrotną i tzw. szum. A więc, badając reklamę, należy traktować ją jako jeden 
z aspektów komunikacji społecznej. Komunikację reklamową możemy odnieść do dziesięciu 
obszarów ludzkich aktywności, są to: idee, ludzie, doznania, imprezy, własność, miejsca, przed-
siębiorstwa, produkty, usługi i informacje9.

Idee. Realizacje usług czy korzystanie z produktów możemy traktować jako – używając okre-
ślenia Philipa Kotlera10 – platformy służące do dostarczania pewnych idei i korzyści. Przykładowo, 
zdania/memy o treści: „nigdy więcej wojny” czy „wspólnie zmienimy świat” ukazują nam idee 
i wynikające z nich korzyści. Dla nas i dla kolejnych pokoleń. Warto zapytać, kto odnosi naj-
większe korzyści wynikające z egzekwowania tego rodzaju nakazów: ludzie jako nosiciele czy 
same nakazy, które można opisać jako typowe zdania/memy dążące do nieprzerwanej replika-
cji samych siebie. Idee wymagają działań reklamowych. Wpisują się w struktury komunikacji 
reklamowej, wchodząc w skład komunikatu reklamowego, ale są też samymi komunikatami. 
Idee mogą też wchodzić w skład „szumu”. Idee stanowią elementy informacji zwrotnej. Bywa, 
że informacja zwrotna jest ideą.

Ludzie. W dzisiejszym społeczeństwie mamy do czynienia z prezentacją i promocją własnej 
marki. Ludzie – szczególnie ci powszechnie znani – posiadają większą lub mniejszą wartość, którą 
określa się możliwościami płatniczymi. Taką wartość można zwiększać lub zmniejszać. Gwiazdy 
filmowe, sportowi mistrzowie olimpijscy, politycy, tzw. celebryci reklamują siebie samych w celu 
odsprzedaży. Można powiedzieć, że tym, co stanowi ich ewolucyjnie nabytą cechę, jest posia-
danie własnej marki używanej do wielokrotnych odsprzedaży. Przypomnienie o ewolucji budzi 
szczególną refleksję. Zgodnie z przyjętym dogmatem genetyki ewolucyjnej11, dziedziczenie cech 
nabytych przez człowieka nie jest możliwe, tymczasem posiadanie nabytej marki wydaje się – do 
pewnego stopnia – dziedziczne. Szczególnie dobrze obrazują to amerykańskie klany prezydenc-
kie: Kennedych, Bushów. Członkowie kolejnych pokoleń już przez sam fakt przynależności do 
klanu prezydenckiego uzyskują pewną „wyjściową wartość rynkową” i dzięki temu faktowi są 
w kręgu zainteresowań nadawców i twórców komunikatów reklamowych. 

  9 Wspomniane dziesięć obszarów ludzkiej aktywności stanowią według Philipa Kotlera cele działań specjalistów 
od marketingu, o czym wspomina chociażby w Marketingu zawierającym całościowe omówienie roli, jaką ma 
myślenie marketingowe w działaniu przedsiębiorstwa na dynamicznie zmieniających się rynkach rozumianych 
– również – jako zróżnicowane grupy konsumentów. Specjaliści od marketingu zajmują się tymi obszarami ludz-
kich aktywności, postrzegając je jako platformy służące do kreowania i promocji dla towarów i usług, ale także dla 
zarządzania popytem. Poszukują sposobów, dzięki którym mogą skutecznie wpływać na poziom, synchronizację 
i strukturę pobytu, wykorzystując w tych celach – między innymi – komunikację reklamową.

10 P. Kotler, Marketing, przekład zbiorowy, Rebis, Poznań 2005, s. 7.
11 Na temat dziedziczenia cech nabytych i  koncepcji genetyk Evy Jablonki por. tekst w  niniejszym tomie: 

A. Gecow, Znaczenie perspektywy opisu i wyjaśniania w Biological Turn. Perspektywa informacji celowej w biologii 
i humanistyce jako podstawa memetyki.
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Wszystko to dzieje się za zgodą człowieka będącego jednocześnie przedmiotem i podmiotem 
umowy handlowej. Można by powiedzieć, że tak rozumiany „handel ludzkim towarem” uzyskał 
powszechną akceptację, a może nawet charakter umowy społecznej. 

Doznania. Sprzedaż doznań/przeżyć to sposób na uzyskiwanie znaczących dochodów. 
Dzień spędzony w Disneylandzie czy możliwość zjedzenia wspólnej kolacji z gwiazdą filmo-
wą to produkt rynkowy wymagający komunikowania reklamowego. Przykładowo: informacje 
zwrotne utworzone przez zadowolonych klientów budują pozytywną opinię o konkretnej ryn-
kowej usłudze, jednocześnie mogąc stanowić treść komunikatu reklamowego albo komunikat 
ten uwiarygodniać.

Imprezy. Wydarzenia typu: cykliczne imprezy sportowe o zasięgu globalnym czy wystawy 
światowe, lokalne imprezy artystyczne/sportowe/targowe, a nawet celebrowanie rocznic firmo-
wych – te wszystkie imprezy wymagają użycia komunikacji reklamowej służącej do informowania 
o nich, jak i do przekonania do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Fachowo zareklamowane 
wydarzenie sportowe potrafi pozyskać wielomilionową publiczność. Właśnie dzięki tak licznym 
grupom odbiorców organizatorzy tego typu imprez pozyskują kolejne budżety reklamowe od 
nadawców/sponsorów niezwiązanych z tymi wydarzeniami. Optymalne środowisko do replikacji 
memów i mempleksów. Można by powiedzieć: igrzyska memów.

Własność. Własność rzeczy fizycznych (nieruchomości), jak i produktów finansowych (ob-
ligacje czy akcje giełdowe) stanowi przedmiot kupna i sprzedaży. Wiąże się to z koniecznością 
używania reklamy i z samą komunikacją reklamową. Oczywiście z własnością powiązane są 
memy i mempleksy. Przypomnijmy chociażby popularne stwierdzenie Proudhona: „Własność 
jest kradzieżą”. Warto przytoczyć to zdanie, nie odrywając go od kontekstu.

Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie: „czym jest niewolnictwo?” i gdybym odpowiedział na nie jednym 

słowem: „jest morderstwem” – myśl moja byłaby od razu zrozumiana. Nie potrzebowałbym wygłaszać 

długiej mowy, aby wykazać, że władza, która odbiera człowiekowi myśl, wolę, osobowość, jest władzą nad 

jego życiem i śmiercią, i że uczynić z człowieka niewolnika jest tym samym, co zamordować go. Dlaczego 

więc nie mógłbym na to drugie pytanie: „co to jest własność?” odpowiedzieć podobnie: „własność jest 

kradzieżą”. Dlaczego w tym wypadku nie miałbym mieć pewności, że nie zostanę zrozumiany, skoro to 

drugie twierdzenie jest tylko przekształceniem pierwszego?12

Miejsca. Państwa/miasta/regiony/strefy ekonomiczne etc. – wszystkie te miejsca wymagają 
zastosowania komunikacji reklamowej. Cele użycia reklam są różne – przekonanie firm do inwe-
stycji, zachęcanie turystów do odwiedzin, przyciąganie nowych zamożnych mieszkańców… Do 
stosowanej komunikacji reklamowej przypisane są memy i mempleksy, które z powodzeniem 
wykorzystują wspomniane miejsca do realizacji własnych celów. Właściwe jednego celu – ciągłej 
replikacji.

Przedsiębiorstwa. Firmy muszą tworzyć i utrzymywać swój pozytywny wizerunek w świa-
domości grup docelowych, a nawet ogólnie... w świadomości zbiorowej. Często komunikacja 
reklamowa przedsiębiorstw zbudowana jest na autorytecie osób zarządzających tymi firmami. 
Bywa, że przedsiębiorstwa i reprezentujący je ludzie to społeczne i medialne synonimy. Firma 
Microsoft to Bill Gates. Apple jest równoznaczna z postacią Steve Jobsa nawet po jego śmierci. 

12 Por. P.J. Proudhon, Co to jest własność?, przeł. H. Mortimer, w: J. Dziżyński, Proudhon, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1975, s. 167.
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Przedsiębiorstwo The Walt Disney Company (założone w roku 1923 przez Walta i Roya Disneyów) 
jest dziś powszechnie kojarzone z nieżyjącym od pół wieku Waltem Disneyem. Jedna z  najbar-
dziej rozpowszechnionych – w świadomości zbiorowej – legend miejskich stwierdza, że Walt 
Disney nie umarł, a jest „tylko” zamrożony. Wydaje się, że stworzone przez Walta i jego brata 
Roya przedsiębiorstwo (współcześnie jedna z największych na świecie korporacji mediowych) 
pozostanie wieczne – podobnie jak sam Walt Disney, który według wspomnianej legendy miej-
skiej powróci do grona żyjących już w roku 2066. Regularniej powraca do ludzkiej społeczności 
James Bond – zawsze – w kolejnych odcinkach swoich przygód!

Przedsiębiorstwa można rozpatrywać jako mempleksy – mają własne strategie zarządzania 
pracownikami, indywidualne filozofie dotyczące realizowanych celów. Niektóre przedsiębiorstwa 
– dosłownie – wprowadzają i realizują własne religie (por. Amway). Inne, jak The Walt Disney 
Company, umiejętnie wykorzystują legendę miejską dotyczącą jednego ze swoich współzałoży-
cieli w celu utrwalania wartości swojej marki.

Produkty. Dziś mamy w ofercie największą w dotychczasowej historii ludzkości ilość pro-
duktów, które oferują produkujące je przedsiębiorstwa lub wytwarzające czy  odsprzedające je 
osoby fizyczne. Wiele zmienił internet, stając się między innymi całodobowym globalnym skle-
pem, w którym można kupić wszystko i zawsze, a handlować może cała ludzka społeczność. To 
wymaga realizacji ciągłej – doskonalszej niż kiedykolwiek wcześniej – komunikacji reklamowej. 

Usługi. Rynek usług stale się powiększa. Przykład gospodarki Stanów Zjednoczonych pokazuje 
dominujący udział usług (około 70%) w strukturze tej gospodarki. Przybywa też nowych – wcze-
śniej nieznanych – usług. Należy zwrócić uwagę na powiększający się segment rynku obejmujący 
kombinacje produktów i usług. Przykładowo: nowoczesna księgarnia oprócz sprzedaży książek 
oferuje także usługi do niedawna zarezerwowane wyłącznie dla kawiarni czy domu kultury. Rynek 
usług wymaga szczególnie sprawnej komunikacji reklamowej, zarówno o lokalnym zasięgu, jak 
i o globalnym zasięgu.

Informacja. Informacja jest produkowana, pakowana i  dystrybuowana. Znajdziemy ją 
w szkołach/wyższych uczelniach, witrynach internetowych, w prasie/radiu/telewizji. Masowe 
uczestnictwo w komunikacji internetowej pokazuje nieosiągalne nigdy wcześniej możliwości 
błyskawicznej wymiany informacji. Tworzenie informacji czy ich uzupełnianie dzieje się nie-
mal symultanicznie, a dzięki internetowym programom tłumaczącym niwelowane są bariery 
językowe. Nadal jednak istnieje szczególna zależność pomiędzy reklamą a informacją. Reklama 
wymaga informacji, podobnie jak informacja wymaga reklamy.

Badania dotyczące komunikacji reklamowej wpisują się w potrzeby społecznej i gospodarczej 
analizy tych zjawisk i w tym znaczeniu poszerzają wiedzę na temat mechanizmów komunikacji 
współczesnego przedsiębiorstwa z otoczeniem – zarówno w interaktywnym dialogu między 
przedsiębiorstwem i jego klientami, jak i szerzej: w pełnym procesie komunikacji przedsiębior-
stwa z interesariuszami13 – znajdując praktyczne zastosowanie w nowoczesnych działaniach 
marketingowych. 

13 Pojęcie „interesariusz” (stakeholder) zostało po raz pierwszy wprowadzone przez Stanford Research Institute 
w 1963 r. Interesariusze to podmioty, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo, jednocześnie pozostając pod wpły-
wem jego działalności. Interesariuszami są osoby, społeczności, urzędy, instytucje, organizacje. Koncepcja inte-
resariuszy wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, redefiniując jego cele rozumiane – według klasycznego 
modelu – jako działalność zarobkowa. Interesariuszy klasyfikuje się jako: interesariuszy pozytywnych (przykładowo: 
instytucje finansujące projekty/zleceniodawcy projektów) i interesariuszy negatywnych (przykładowo: konkurencja 
rynkowa/stowarzyszenia ekologiczne blokujące projekty).
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Inżynieria memetyczna a komunikacja reklamowa. Mem – „przodownik myśli”
Memy i mempleksy traktujemy – ogólnie rzecz ujmując – jako elementy wpisujące się w procesy 
komunikacji społecznej. W znaczeniu szczegółowym memy i mempleksy powinniśmy potrak-
tować jako istotne wartości procesu komunikacji reklamowej. Przyjmijmy definicję memu jako 
niepodzielnej wartości lokowanej w kulturowych kontekstach, dążącej do zdominowania myśli 
swojego nosiciela i generującej takie a nie inne skutki, wynikające z realizacji tych myśli, nato-
miast mempleks określmy jako grupę tak rozumianych memów.

Na użytek tego tekstu przez inżynierię memetyczną rozumiem wszelkie celowe oddziaływania 
realizowane i utrwalane przy pomocy memów i mempleksów, a służące do skutecznego osiąga-
nia zamierzonych zadań w celach wywierania i realizowania określonego wpływu na konkretne 
grupy odbiorców – docelowo służące manipulowaniu działaniami i zachowaniami tych grup, jak 
i poszczególnych jednostek wchodzących w ich skład. Mówiąc krótko: jest to celowa ingerencja 
poprzez manipulowanie w celu uzyskania zmiany z użyciem memów/mempleksów.

Można powiedzieć, że mem dąży do podporządkowania sobie myśli swojego nosiciela. Celem 
jest… bycie w myślach – i nosiciela, i innych, potencjalnych, nosicieli – zarówno w czasie teraź-
niejszym, jak i w czasie przyszłym. Niejako: „bycie przed/ponad myślami”. Celem finalnym jest 
ciągła replikacja w niezmienionej formie/treści w jak najliczniejszej grupie nosicieli. Parafrazując 
określenie „przodownik pracy socjalistycznej”, znane z czasów tzw. socjalistycznego współzawod-
nictwa pracy, można by równie dobrze opisać mem jako... przodownika myśli.

Mem posługuje się swoimi nosicielem/nosicielami wyłącznie do realizacji własnych celów, 
nie dając nosicielowi/nosicielom możliwości wpływu na ten fakt. Podobnie osoba posługująca 
się manipulacją realizuje wyłącznie własne cele, odbierając jednostkom czy grupom możliwość 
wpływu na ten stan rzeczy. Inaczej mówiąc: mem jak manipulator, nastawiony jest wyłącznie na 
realizację i osiąganie własnych celów.

Zastanówmy się, czy memy i mempleksy zawierają się w manipulacjach, a techniki mani-
pulacji stają się elementami technik osiągania celów dla memów i mempleksów. Przyjrzyjmy 
się niektórym z technik manipulacji wykorzystywanych w procesach komunikacji reklamowej.

Selekcja faktów. Nadawca dokonuje selekcji faktów według subiektywnych założeń, niejako 
ukierunkowuje odbiorcę do ograniczenia jego percepcji wyłącznie do tych a nie innych faktów 
i pominięcia wszelkich pozostałych. W tej technice memy i mempleksy wykorzystuje się do ukry-
cia i/lub uzasadnienia samej selekcji faktów. Zauważmy jednak, że selekcja odbywa się również 
po stronie odbiorcy. Finalnie to on dokonuje wyboru wyselekcjonowanych wcześniej faktów 
z wszystkich dostępnych dla niego komunikatów i – jeśli jest w jakikolwiek sposób zaintereso-
wany – tworzy komunikat zwrotny. Na każdym etapie tych działań używane są (przez nadawcę, 
jak i odbiorcę) posiadane lub nowo pozyskane memy lub grupy memów. Memy i mempleksy 
wykorzystywane są również do konstruowania samego komunikatu i do wyboru wektorów trans-
misji dla danego komunikatu. Chociaż równie dobrze można stwierdzić, iż to właśnie memy 
wykorzystują swoich nosicieli/konstruktorów komunikatu do ciągłych realizacji skutecznych 
replikacji samych siebie. Przykładowo mem uzyskania „efektu optymalnej skuteczności emisji 
telewizyjnej” wykorzystuje nosicieli/nadawców komunikatu do uzyskiwania kolejnych powieleń 
i poszerzania grup swoich nosicieli. Wszystko to skłania do refleksji, a nawet sformułowania 
stwierdzenia, że to właśnie memy/mempleksy decydują o wyborach nadawców, w których umy-
słach przebywają. Powtarzalność i swoiście rozumiana „długowieczność” tej techniki manipu-
lowania przekazem skłania do zastanowienia, czy nie należy wręcz mówić o „memie selekcji 
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faktów”. W każdym razie wydaje się zasadne zwrócenie uwagi na to, że memy wykorzystują tę 
technikę do uzyskiwania replikacji i rozprzestrzeniania się – nie tylko w transferach pionowych, 
lecz – przede wszystkim – w transferach poziomych.

Warto w tym miejscu przytoczyć uwagi Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej dotyczące repro-
dukcji memów w transferze poziomym:

Geny muszą „doczekać” dojrzałości swego nosiciela do reprodukcji, reprodukcja memów zaś jest 

znacznie szybsza, przebiega bowiem w tzw. transferze poziomym (od umysłu do umysłu), a nie w trans-

ferze pionowym (organizm – osobniki potomne), jak reprodukcja genów. Wraz z rozwojem napędzanej 

przez siebie kultury, memy wciąż prowokują pojawianie się przyspieszających ich przekaz urządzeń 

transmitujących – prasy drukarskiej, telegrafu, telefonu, radia, internetu, dzięki którym w błyskawicznym 

tempie mogą docierać do milionów osobników równocześnie.14

Należy przypomnieć, że technika selekcji faktów, znana od wieków, ma wymiar ponadpoko-
leniowy i co za tym idzie – należy zauważyć, iż memetyczny transfer tej techniki ma – również 
– charakter pionowy.

Powtarzanie. Powtarzanie słów/haseł/sloganów/przekazów… to w środowisku reklamowym 
bardzo popularna i ciągle skuteczna metoda przekazywania i utrwalania informacji. W swojej 
radykalnej postaci sprowadza się do nadawania wiarygodności informacjom fałszywym lub 
niemożliwym do uwiarygodnienia. W tej technice szczególnie ważny, bo mający wpływ na sku-
teczność transmisji komunikatu, jest wybór wektorów, czyli reklamowych mediów. To właśnie 
wielokrotne replikacje poprzez ich działania służą do utrwalania konkretnych komunikatów. 
Technika ta jest „wpisana” w naturalne sposoby realizacji powieleń memetycznych. Memy wy-
bierają – współtworzą czy wręcz tworzą (prowokują – jak to określa D. Wężowicz-Ziółkowska 
w cytowanym powyżej fragmencie tekstu) takie wektory, które będą szybko i skutecznie reali-
zować ich (memów) potrzeby replikacji w maksymalnie dużych ilościowo grupach nosicieli/
odbiorców. Finalnie przyczyniają się do przekraczania barier wyznaczanych przez – biologicznie 
rozumianą – pokoleniowość.

Kształtowanie tła emocjonalnego. Przekaz reklamowy wykorzystuje memy i mempleksy 
kształtujące pozytywne emocje czy skojarzenia. Typowymi przykładami są motywy: raju, skutecz-
nego ratunku w ostatniej chwili, szczęśliwej rodziny etc. Ta technika umożliwia wykorzystanie 
bardzo wielu memów tego typu, choć równie dobrze można powiedzieć, że stwarza szczególne 
możliwości dla replikacji samych memów i utrwalania efektów działań mempleksów. Memy 
i mempleksy chętnie korzystają z tej techniki, ponieważ jest ona łatwo przyswajana przez nosi-
cieli/odbiorców i przyczynia się do masowych replikacji samych memów.

Odkrywanie kłamstwa. Nadawca ukazuje umowność inscenizowanych opowieści/przedsta-
wień, wręcz podkreślając fakt, że konkretne sytuacje/opowieści nie są prawdziwe, a występujące 
w nich osoby tylko odgrywają swoje role – wszystko w celu uwiarygodnienia przekazu i rekla-
mowanych produktów/usług/idei. Nadawca celowo zwraca uwagę odbiorcy na fakt umowności 
w przekazie. Wskazania te najczęściej dotyczą występujących w reklamach aktorów i statystów. 
Przesłanie takiego działania jest proste – ukazać odbiorcy, iż część przekazu reklamowego została 
celowo zmanipulowana, ale przez szacunek dla inteligencji odbiorcy nadawca przyznaje się do 

14 D. Wężowicz-Ziółkowska, Heterotrofizm, epidemiczność, symbiotyczność. O niektórych mechanizmach cyrkulacji 
treści kulturowych, w: Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdz. Universitas, Kraków 2010, s. 109.
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takiej strategii. Takie działanie powinno budować wiarygodność całego przekazu, niejako uwy-
puklając jego główne treści, np. zalety reklamowanego produktu/usługi/idei. Można powiedzieć, 
że już na początku komunikatu reklamowego „czujność odbiorcy” dotycząca wiarygodności ko-
munikatu zostaje zaspokojona i od tego momentu łatwiej jest przekazywać nosicielom/odbior-
com inne informacje, również kolejne kłamstwa dotyczące reklamowanego produktu/usługi/
idei. Można powiedzieć i tak: stworzyć, wzmocnić, utrzymać i utrwalić znaczące kłamstwo jest  
znacznie łatwiej, przyznając się do małych – często nic nieznaczących –  kłamstewek.  Technika 
odkrywania kłamstwa korzysta z memów i mempleksów, jednocześnie ujawniając/uaktywniając 
skuteczny sposób na ich replikację.

Wykorzystywanie stereotypów. Nadawca wykorzystuje istniejące lub tworzy nowe stereo-
typy w komunikatach reklamowych z zastosowaniem memów i mempleksów. Wydaje się, że 
same memy dążą do stawania się stereotypami. Forma stereotypów myślowych jako memów 
z całą pewnością służy masowym i skutecznym ich (memów) replikacjom. Jednocześnie trze-
ba przypomnieć, że trwałość stereotypu myślowego jest znacznie większa od trwałości innych 
form przekazu treści. Ważne jest również to, by przejęty/wytworzony stereotyp był stale obecny 
w komunikacji, a w konsekwencji stale używany, co wzmocni jego skuteczność i poszerzy zakres 
odbioru. Musimy jednak zauważyć, że stereotypy stanowią znaczące źródło inspiracji dla mani-
pulatorów. Bardzo wiele przekazów reklamowych zbudowanych jest na zasadzie odniesień do 
stereotypów – potwierdzają stereotypy lub im zaprzeczają, względnie zmieniają ich konwencje. 
Przypomnijmy, co o tym napisał w Dlaczego myślimy to, co myślimy Friedhelm Schwarz:

Stereotypy wykazują tę niemiłą właściwość, że dają się użyć do instrumentalnego potrakto-
wania innych ludzi, a więc do manipulowania nimi. A ponieważ stają się one memami, można je 
łatwo reprodukować i powielać. Manipulowanie ludźmi umożliwiają zjawiska zwane w psycho-
logii „priming” (ang. to prime – torować, poprzedzać, przygotowywać) i „framing” (ang. frame 
– ramka; to frame – oprawiać). W pierwszym przypadku stwarza się sytuacje, w których określone 
informacje zostaną przyjęte szczególnie przychylnie (na przykład wskutek szczególnego ekspo-
nowania określonego bodźca w procesach poznawczych i myślowych – przyp. tłum.), w drugim 
eksponuje się tło, na którym dane informacje, jakby w ramce, przyciągają większą uwagę i są 
łatwiejsze do zaakceptowania jako gotowa struktura myślowa15.

Pozorny wybór. Nadawca ukazuje odbiorcy różne opinie/punkty widzenia/możliwości, ale 
robi to w taki sposób, że treść dotycząca reklamowanego przez niego produktu czy usługi uzy-
skuje najbardziej pozytywne cechy. Dla memów/mempleksów to technika skomplikowana, 
wymagająca czasu, jednak w wypadku końcowego sukcesu gwarantuje długotrwały stopień 
„przeżywalności” memów i mempleksów.

Przeniesienie. Nadawca konstruuje komunikat w sposób ułatwiający odbiorcy kojarzenie go 
z ugruntowanymi i pozytywnie odbieranymi przez niego pojęciami. W tym celu wykorzystuje 
memy/mempleksy, ale i sam jest wykorzystywany – przez memy i mempleksy. Ta technika jest 
równie skuteczna dla uzyskiwania wielokrotności replikacji samych memów. Pozytywne skoja-
rzenia to wręcz naturalny sposób na uzyskiwanie efektu w powielaniu memów i utrzymywaniu 
ponadpokoleniowości mempleksów.

Niezależna opinia. Nadawca tak kształtuje komunikat reklamowy, aby odbiorcy/nosiciele 
sądzili, iż nadawcy nie zależy na przekonaniu odbiorców do reklamowanego produktu/usługi/

15 F. Schwarz, Dlaczego myślimy to, co myślimy. Wzorce w głowie, przeł. M. Dutkiewicz, Bauer-Weltbild Media, 
Warszawa 2007, s. 149.
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idei. Aby uzyskać taki cel, nadawcy/twórcy komunikatu reklamowego odwołują się do memów 
i mempleksów znanych grupom docelowym. Ta technika jest korzystna dla realizacji komunikacji 
reklamowej i możliwa do zastosowania przez memy, a szczególnie mempleksy.

Autorytatywne świadectwo. Powoływanie się na powszechnie znane i akceptowane autorytety 
stwarza wiele możliwości dla replikacji memów/mempleksów. Komunikacja reklamowa szcze-
gólnie chętnie wykorzystuje „memy autorytetu”, oczywiście mogą to być osoby – przykładowo: 
niepokonani sportowi mistrzowie, gwiazdy kina, aktorzy seriali telewizyjnych, celebryci, politycy 
etc., ale równie dobrze instytucje, wytwory ludzkich umysłów, ideologie, a nawet kraje. Należy 
przypomnieć, że odmienną formę autorytetu stanowi osoba przywódcy. Zwyczajowo są to rodzi-
ce dla swoich dzieci, ale też dla dzieci w ogóle. Tego rodzaju autorytetami są również przywódcy 
narodów, bohaterowie narodowi czy na przykład papież dla katolików na całym świecie. Poglądy 
i opinie, jakie wydają przywódcy/autorytety, są przyjmowane bez weryfikacji jako jedynie możli-
we i niepolemiczne. Akceptacja osoby/autorytetu jest równoznaczna z akceptacją jej poglądów, 
przekonań, opinii... uznawanych za powszechnie obowiązujące czy oczywiste.

Opinia większości. Nadawca przekonuje odbiorcę, że zawarta w komunikacie treść jest ak-
ceptowana/uznana przez większość wybranej grupy docelowej. Często odbiorca komunikatu 
reklamowego jest jednym z członków tej grupy. Opinia większości docelowo może być opinią 
większości populacji ludzkiej – i już ten fakt stanowi podstawę do akceptacji komunikatu przez 
odbiorcę czy odbiorców. Opinia większości to bardzo dobre środowisko do realizacji skutecznych 
i ciągłych replikacji dla memów/mempleksów.

***

Powyższe przykłady ujawniają, że memy/mempleksy mogą znajdować (i znajdują) praktycz-
ne zastosowania w realizacjach technik manipulacji używanych w komunikacji reklamowej. 
Bardziej interesujące jest jednak to, że memy i mempleksy potrafią skutecznie wykorzystywać 
(i to właśnie robią) techniki manipulacji do realizacji swojego podstawowego celu: przekraczania 
pokoleniowości poprzez ciągłe, nieprzerwane replikacje.

Jeśli zaś chodzi o samą manipulację, to zasadne wydaje się stwierdzenie, że skoro (ciągle) nie 
potrafimy poznać myśli innych ludzi, rekompensujemy sobie brak tej umiejętności, próbując 
kształtować sposoby myślenia innych. Jeśli inni ludzie myślą to, co chcemy, i/lub myślą w taki 
sposób, jak chcemy, to mamy poczucie, jakbyśmy posiadali wiedzę o tym, co znajduje się w ich 
umysłach. Ale – tak naprawdę – wiemy tylko tyle, że w ich umysłach są niepoznawalne dla nas 
myśli i memy. Wszystko inne to tylko próby i domysły.

Komunikacja reklamowa wobec wewnętrznych czynników nagradzania 
w reprodukcji memetycznej
W procesach rozpowszechniania się memów występujących w środowisku przekazów rekla-
mowych istotne role odgrywają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dla przykładu 
spójrzmy wyłącznie na wewnętrzne czynniki nagradzania obecne w reprodukcji memetycznej. 
Ron Hale-Evans16 pisze o nich jako o czynnikach tkwiących w samych memach. Reklamowe memy 

16 R. Hale-Evans, Memetyka: metabiologia systemów, przeł. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, 
w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania 
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nagradzające konsekwentnie budują wiarę w działanie memu/mempleksu. Na przykład: „sko-
rzystaj z naszej oferty, a będziesz szczęśliwy”, co znaczy mniej więcej tyle, że teraz szczęśliwy nie 
jesteś, a jeśli nawet jesteś, to nie dość szczęśliwy. Nie tak, jak określa (twoje szczęście) powszech-
nie przyjęta miara szczęścia. Taką miarą – rzecz jasna – łatwo manipulować, ciągle zmieniając 
jej skalę. W komunikacji reklamowej skala ta wydaje się (prawie) nieskończona. Wewnętrzne 
czynniki nagradzania to nieograniczona możliwość zaistnienia, a w jego konsekwencji trwania 
dla memów czy mempleksów. Jest to także okazja do objaśniania i komentowania otaczającej 
nas rzeczywistości. Chociażby stwierdzenie „żeby wygrać, trzeba grać”17, odnoszące się do jednej 
z gier losowych, zawiera krótką i jasną instrukcję, co należy robić, aby móc wygrać, a jednocześnie 
poprzez kontekst odnosi się do opisu i komentarza fragmentu ludzkiej rzeczywistości, ukazując 
uniwersalność i ponadczasowy charakter wspomnianej reguły. Ujawnia, czym jest ta rzeczywi-
stość, w której istnieją gracze realizujący swoje potrzeby grania i wygrywania. Pośrednio odsłania 
mechanizm samej gry – aby mieć możliwość wygrania, trzeba ciągle grę realizować. Po prostu 
– być w grze! To wręcz slogan reklamowy samych memów/mempleksów. Podstawową cechą me-
mów i mempleksów jest właśnie ciągła obecność. Zaznaczmy jednak, że jest to obecność aktywna 
i generująca aktywność – można powiedzieć: uaktywniająca. Samą istotę gier stanowi przecież 
aktywność graczy. Spojrzenie na reprodukcję memów przez porównanie do gry wydaje się dość 
obrazowe. Gra pozyskuje graczy i zmusza ich do działania. Finalnie przyczynia się do realizacji 
kolejnych gier. Do pozyskiwania kolejnych graczy, do powielania zasad danej gry. Najważniejsze 
nie jest to, kto i w jaki sposób gra czy wygrywa, lecz to, aby grę powtarzać, utrwalać, by dotarła 
do jak największej grupy grających… i kibicujących. Teraz i w przyszłości.

Oczywiście obietnice nagrody używane w przekazach reklamowych efektywnie przyczyniają 
się do masowego rozprzestrzeniania się konkretnych memów. Właśnie o to memom chodzi 
– o masowe replikacje. Wspomniane obietnice nie muszą być spełniane od razu, najczęściej 
lokowane są w przyszłości. Dla memów i mempleksów ważne jest tylko to, że nosiciele ulegają 
takiemu mechanizmowi nagradzania, przyczyniając się tym samym do powielania memów. 
Wyróżnione przez Hale-Evansa stopnie atrakcyjności memu dotyczą również realizacji przy-
jemności estetycznych. Memy uaktywniające doznania estetyczne potencjalnych nosicieli dążą 
do tego, aby stali się oni nosicielami/odbiorcami, a następnie umożliwiali rozprzestrzenianie się 
memom i mempleksom. W komunikacji reklamowej to ważny element konstruowania przekazu 
reklamowego. Podobnie jak humor. Kontekst humorystyczny w przedstawianiu reklamowanych 
produktów/usług/idei, jak i wykorzystanie konkretnych „humorystycznych” memów powodu-
je szybką i masową replikację memów oraz komunikatu reklamowego. Konkretne produkcje 
reklamowe – szczególnie te związane z humorem – są opowiadane/relacjonowane, a często też 
przesyłane przez internet, dzięki czemu uzyskują szeroką grupę odbiorców, którzy włączają się 
w globalny obieg i replikowanie komunikatu reklamowego, a co za tym idzie – samych memów 
stanowiących element tego komunikatu.

Kolejnym czynnikiem reprodukcji memetycznej jest – jak to opisuje Hale-Evans – osobliwość/
innowacyjność. Wiemy, że prezentacja reklamowanego produktu/usługi/idei może uzyskać 
znaczną efektywność w finalnej sprzedaży właśnie dzięki użyciu osobliwej opowieści. Potwierdza 
to nie tylko globalny charakter społecznych infekcji legendami miejskimi, potwierdzają to także 
najnowsze odkrycia neurodydaktyki. Przekazywanie informacji dzięki użyciu zróżnicowanych 

Ochroną Pracy, Katowice 2009, s. 43.
17 Slogan reklamowy Totalizatora Sportowego LOTTO.
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form opowiadania – w tym osobliwej opowieści – ułatwia zapamiętywanie, bowiem utrudnione 
jest wówczas oddzielenie płaszczyzny merytorycznej od kontekstu. We współczesnych formach 
zarządzania przedsiębiorstwem stosowana jest metoda zwana storytelling, polegająca na nar-
racyjnej formie przekazywania informacji i poleceń pracownikom przez ich przełożonych. Jej 
skuteczność wynika z innowacyjności, ale także z niemożności oddzielenia tego, co merytorycz-
ne, od tego, co kontekstowe.

Użyteczność to kolejny wewnętrzny czynnik reprodukcji memetycznej. Zaznaczmy jednak, że 
memy użyteczne mogą wchodzić w reakcje z memami nieużytecznymi, a nawet funkcjonować 
w tym samym mempleksie. Ron Hale-Evans ujmuje to następująco:

Zauważmy, że nawet jeśli konkretne memy wchodzące w skład mempleksów są użyteczne, inne, z tego 

samego kompleksu, mimo ścisłego związku z tamtymi, mogą być szkodliwe.18

Zwróćmy także uwagę na fakt, że wewnętrzne czynniki reprodukcji memetycznej mogą przy-
bierać formy nagradzania samych siebie, nagradzania warunkowego i bezwarunkowego, a nawet 
formę nagradzania za posłuszeństwo. Jak zauważa Richard Brodie w Wirusie umysłu:

Ludzie na ogół zwracają uwagę na mem nagrody – głosują na polityków podnoszących kwestię, którą 

są osobiście zainteresowani.19

Szczególnie interesujące jest nagradzanie warunkowe względne, które lokowane jest w kontek-
stach komunikacji reklamowej. Nagradzanie to sprowadza się do funkcjonowania mechanizmu 
nagradzania tych, którzy są nosicielami danego memu/mempleksu. Ron Hale-Evans opisuje to 
następująco:

W ten sposób populacja jako system nagradza sama siebie za przenoszenie danego memu, mem zaś 

się rozprzestrzenia.20

Znaczna część naszego myślenia jest związana z  komunikacją reklamową. Wpływ prze-
kazów reklamowych na nas jest ciągły i niezwykle intensywny. Wystarczy przypomnieć fakt, 
że przeciętny konsument otrzymuje codziennie około 1600 komunikatów reklamowych, z któ-
rych świadomie rejestruje około 80. Reakcje wywołuje tylko 12 z tych komunikatów21. Końcowy 
wniosek jest pesymistyczny, bowiem cała nasza wiedza i wszelkie umiejętności nie są w stanie 
wskazać konkretnie tych 12 komunikatów z otrzymanych 1600, które doprowadzają do reakcji 
konsumenta. Gdybyśmy potrafili to zrobić, potrafilibyśmy naprawdę wiele…

Reklamę traktowaną jako proces komunikacyjny należy rozumieć jako akt realizacji zachowań 
kulturowych poprzez komunikację. Memy/mempleksy w procesie ewolucji kultury wykorzystują 
– między innymi – komunikację reklamową oraz techniki manipulacji jako sposoby przyczy-
niające się do ciągłego i skutecznego powielania samych siebie, zachowanie zaś skuteczności 
i ciągłości tych replikacji stanowi nadrzędny cel ich istnienia.

18 R. Hale-Evans, Memetyka..., s. 47.
19 R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997, s. 99.
20 R. Hale-Evans, Memetyka…, s. 48.
21 P. Kotler, Marketing…, s. 575.
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Posiadać NIC to nie to samo, co nic nie posiadać
Współczesną agencję reklamową należy traktować jako firmę komunikacyjną, której zadaniem 
finalnym jest wspieranie klientów/odbiorców w ich dążeniach do osiągania optymalnej efektyw-
ności komunikacyjnej. Wśród celów reklamy należy wymienić cele komunikacyjne i cele sprzeda-
ży. W książce Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results22 jej autor Russell Colley 
wymienia 52 możliwe cele reklamy. Mówiąc ogólnie, można owe cele pogrupować w zależności 
od tego, czy mają informować, przekonywać, wzmacniać czy przypominać. Warto o tym pomy-
śleć, zastanawiając się nad celem reklamy marki NIC. Nowozelandzkie Stowarzyszenie Reklamy 
Zewnętrznej stworzyło i zaprezentowało markę NIC. Prezentacja reklam zewnętrznych promują-
cych NIC przyniosła zadziwiającą skuteczność powodującą dotarcie do około 70% potencjalnych 
konsumentów NIC. Co ciekawe, nadawcy nie sprecyzowali, czy NIC jest produktem, usługą czy 
ideą. Okazało się, że treść i forma marki NIC jest dla odbiorców mało istotna. Ważne są: pomysł 
na prezentację marki i optymalny wybór nośników przekazu reklamowego. Czym jest lub nie 
jest NIC, nie ma znaczenia. Liczy się tylko marka. A może mem marki? Bo gdzie ulokowana jest 
i funkcjonuje marka, jeśli nie w umyśle klienta/odbiorcy/nosiciela. Odwołajmy się do stwierdze-
nia zawartego w Marketingu Philipa Kotlera:

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzać badania pozycji, jaką ich marka ma w świadomości konsumen-

tów. Według Kevina Kellera tym, co odróżnia towary markowe od ich niemarkowych odpowiedników, są 

„wyobrażenia i odczucia wywoływane przez cechy produktu i sposób ich oddziaływania. W ostatecznym 

rozrachunku marka znajduje się w umyśle konsumenta”.23

Umiejętności w tworzeniu, utrzymaniu, ochronie i ulepszaniu marki to cecha wyróżniająca 
specjalistów od marketingu. Zastanówmy się, czy nie jest tak, że – między innymi – wszystkie 
te umiejętności służą ciągłości replikacji memu marki. Tak naprawdę to specjaliści/nosiciele 
(ze swoimi profesjonalnymi umiejętnościami) i konsumenci/nosiciele (ze swoimi potrzebami) 
przyczyniają się do replikacji memu marki.

Istnienie i funkcjonowanie memu marki nie stoi w sprzeczności z istnieniem i funkcjonowa-
niem memu NIC. Coroczne obchody Buy Nothing Day promują na całym świecie ideę kupowania 
NIC. Przypomnijmy, że w roku 2010 w trakcie aukcji przeprowadzonej na antenie Programu 
Trzeciego Polskiego Radia24 NIC zostało sprzedane za 6000 PLN. Przytoczmy wypowiedź dar-
czyńcy reklamującą podarunek NIC, przekazanego na wspomnianą aukcję:

Na zachętę dodam, że to NIC jest naprawdę bardzo dobre. Nie da się zgubić, nie da się stłuc, nie da się 

zepsuć. Nie ukradną, sąsiedzi nie będą zazdrościć, niczego nie da się zazdrościć przecież.25

Wypowiedź reklamową można traktować jako sposób reagowania na otaczającą rzeczywistość 
i jednocześnie próbę uporządkowania, a nawet podporządkowania sobie środowiska/środowisk, 

22 R.H. Colley, Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results, Association of National Advertisers, 
New York 1961.

23 P. Kotler, Marketing…, s. 421.
24 Dostęp internetowy: www.polskieradio.pl/9201/Artykul/279953, Sprzedac-NIC.
25 Tamże.
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w których funkcjonujemy. W praktyce nie ma znaczenia, czy NIC jest realne/prawdziwe czy może 
nierealne/fałszywe. Jak zauważa w Horror metaphysicus Leszek Kołakowski:

W sensie potocznym „realne” i „nierealne” są to cechy procesu komunikacji, a nie rzeczy samych. 

Metafizyczne poszukiwanie „rzeczywiście rzeczywistego”, przeciwstawianego temu, co jedynie takim się 

zdaje, nie ma żadnych praktycznych konsekwencji […].26

I dalej:

„prawda” i „fałsz” są właściwościami ludzkiego procesu komunikowania się i nie odnoszą się do kwestii 

stosunku między naszymi sądami a rzeczywistością „w sobie”.27

Traktując reklamę jako komunikację, warto zauważyć nie tylko wszelkie przejawy procesu ko-
munikacji łącznie z technikami skutecznego przekazu w celu globalnego zainfekowania precyzyj-
nie wybraną i podaną informacją, ale przede wszystkim sam proces ewolucji kultury, w którym 
memy/mempleksy wykorzystują wszelkie dostępne możliwości (między innymi komunikację re-
klamową) do nieprzerwanego realizowania ponadpokoleniowych replikacji. Liczą się tylko skutecz-
ność i ciągłość replikacji, nie zaś jakiekolwiek dobro społeczne czy istota dalekowzrocznego planu.

Efekty przeprowadzonej w Nowej Zelandii kampanii reklamowej marki NIC, coroczna powta-
rzalność dnia sprzedaży NIC (BND)28, czy wreszcie wspomniana radiowa aukcja sfinalizowana 
sprzedaniem NIC skłaniają nas, ludzi, do uczenia się, ukazując praktyczne działania zależności 
pomiędzy przewidywaniem, uczeniem się i procesami komunikacyjnymi. Treścią komunika-
cji reklamowej równie dobrze może być COŚ, jak i NIC. Nawiązując do znanej – w mechanice 
kwantowej – zasady Heisenberga, należy powiedzieć, że skoro każda obserwacja zakłóca stan 
obserwowanego obiektu, to brak obserwacji oznacza, że NIC nie istnieje. Jeśli jednak dokonuje-
my obserwacji, to NIC staje się CZYMŚ.

Stworzenie, wyprodukowanie, zareklamowanie i sprzedaż NIC podlega takim samym proce-
som myślowym i komunikacyjnym jak stworzenie, wyprodukowanie, zareklamowanie i sprzedaż 
CZEGOŚ. Wobec powyższego szczególnie interesujące jest pytanie nawiązujące do wcześniej 
zacytowanej wypowiedzi Proudhona: czy własność NIC także można potraktować jako kradzież? 
I czy zatem należy chronić prawa autorskie twórcy NIC?

Powyższe przykłady potwierdzają, że NIC istnieje, ma swoją wartość, podlega komunikacji  
reklamowej, a nawet posiada swój dzień. NIC jest też posiadane.

Posiadać NIC to nie to samo, co nic nie posiadać. NIC to dopiero coś. Nic dodać, nic ująć.

26 L. Kołakowski, Horror metaphysicus, przeł. M. Panufnik, Res Publica, Warszawa 1990, s. 20.
27 Tamże.
28 Buy Nothing Day. Ten dzień został wykreowany w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. XX wieku. Na 

terenie Stanów Zjednoczonych BND obchodzi się corocznie w piątek po Święcie Dziękczynienia, w Europie obcho-
dy BND przypadają corocznie w ostatnią sobotę listopada. Dzień ten jest wyrazem protestu przeciw nadmiernej 
konsumpcji, jego celem jest przyczynianie się do umacniania więzi rodzinnych i społecznych. Obchodzi się go, po-
wstrzymując się od zakupów, uczestnicząc wraz z rodzinami w wydarzeniach kulturalnych czy uprawiając aktywny 
wypoczynek. W ostatnich latach przyjęło się określać Buy Nothing Day jako Międzynarodowy Dzień bez Zakupów.

Inżynieria memetyczna wobec komunikacji reklamowej
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O (nie)zmienności memów Wujka Google

Streszczenie

Korporacja Google, której sztandarowym produktem jest ciesząca się popularnością wyszukiwarka, znana 

jest z niestandartowych działań PR. Artykuł koncentruje się wokół tzw. doodli, czyli graficznych modyfikacji 

logo Google, mających charakter okolicznościowy. Autorki analizują ich formę oraz typy, wydarzenia lub 

osoby, jakim są poświęcone, sposoby modyfikacji, oraz funkcjonowanie w przestrzeni Internetu, zwracając 

uwagę na ochoczo podejmowane komentarze, adaptacje i przeróbki (np. na demotywatory - patrz przykła-

dy graficzne zawarte w artykule). Autorki stawiają pytania o celowość korporacyjnych działań, mogących 

stanowić strategię inżynierii memetycznej.

Słowa-klucze

Google, doodle, mem internetowy, logo, inżynieria memetyczna

The Uncle Google’s memes’ (in)variability

Summary

The Google company – with its most reknown product, the popular WEB browser – is known for unconven-

tional PR actions. The doodles, graphic modifications of the Google logo (introduced for special occasions), 

are the main point of interest for this article. The authors analyse the forms, types, events, persons the doodle 

“celebrate”, and also the types of modifications made and the ways doodle function in the Internet. They 

consider the users’ comments, adaptations and modifications (such as demotivators – see graphic examples 

attached) as of big value too. The authors ask about the purpose of the company’s actions considering them 

as a possible memetic engineering strategy.
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Google, doodle, internet meme, logo, memetic engineering
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Istniejąca od 1998 r. korporacja Google przoduje (według badań przeprowadzonych przez 
Reputation Institiute) w rankingu najbardziej innowacyjnych i – co ważniejsze – najbardziej 
rozpoznawalnych marek na świecie1. Biorąc pod uwagę fakt, że sieć stała się dziś niezaprze-
czalnym medium definiującym epokę, trzeba przyznać słuszność Paulowi Levinsonowi, któ-
ry traktuje Google jako swoisty „układ nerwowy Internetu”2. Samo zaś pojęcie „guglowania”, 
a więc poszukiwania informacji w sieci za pomocą wyszukiwarki Google, na dobre przyjęło 
się w języku polskim3. Takie językowe zakotwiczenie nazwy własnej na określenie czynności 
(ewentualnie przedmiotu4) jest zapewne urzeczywistnieniem marzeń osób zajmujących się 
kreacją wizerunku firmy. Warto zaznaczyć, że również sami internauci uznają ogromną rolę 
Google w sieci, czego dowodem są niezliczone wręcz memy internetowe, ironicznie utożsa-
miające awarię tej wyszukiwarki z końcem świata5.

Należy pamiętać, że najbardziej rozpoznawalny produkt Google, jakim jest niewątpliwie 
wyszukiwarka, to tylko jeden z wielu, jakie oferuje firma. Produkty i usługi Google cieszą się 
wyjątkowo dobrą reputacją w sieci, sama zaś marka doceniana jest za przejrzystość działań 
biznesowych6. Wreszcie, co nie dziwi w kontekście powyższego, Google przoduje w rankingach 
popularności (zarówno tych lokalnych, jak i globalnych) oraz liczby sieciowych odwiedzin7. 
Google, niejednokrotnie nazywane przez internautów pieszczotliwie „wujkiem”, bywa bowiem 
instancją rozstrzygającą, do której uciekają się rzesze zasiadających przed monitorami użyt-
kowników. Powszechnym pośród internautów, szczególnie przedsiębiorców, jest przekonanie, 
że jeśli nie sposób czegoś znaleźć w Google, to dana rzecz, instytucja czy osoba nie istnieje. Nie 
istnieje w sieci, a więc nie jest rozpoznawalna, identyfikowalna także poza nią. Mamy tu zatem 
do czynienia z reglamentacją dostępu do informacji. Marka Google może być więc uznawana za 
sztandarową w dobie społeczeństwa informacyjnego i przekazów cyfrowych, gdzie informacja 
zyskuje status towaru, a współuczestnictwo w tworzeniu treści sieciowych jest dominującą 
postawą odbiorczą doby WEB 2.0.

Personifikacje
W przeładowanym informacyjnie społeczeństwie zjawiskiem trudnym do opanowania okazuje 
się szum informacyjny. Lekarstwem na powyższe okazuje się właśnie Google8 – personifikowane, 

1 Zob. 25 najbardziej uznanych marek świata, dostępny w sieci: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/rankingi/
25-najbardziej-uznanych-marek-swiata,4199,1 [dostęp z dnia: 16.09.2013].

2 P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, WAM, Kraków 2010, s. 13.
3 Funkcjonuje w słowniku Wiktionary (http://pl.wiktionary.org/wiki/guglowa%C4%87 [dostęp z dnia: 16.09.2013), 

a nawet jest przedmiotem dyskusji w poradni językowej PWN. (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8070 [dostęp 
z dnia: 16.09.2013].

4 Zob. casus nazw pampers czy adidas jako funkcjonującej w Polsce ogólnej nazwy pieluch jednorazowych czy 
sportowych butów.

5 Demotywator z komentarzem: Koniec Google końcem świata. Zob.: http://demotywatory.pl/3663193/KONIEC-
GOOGLE [dostęp z dnia: 15.11.2013].

6 Zob. 25 najbardziej uznanych…
7 Zob. http://www.alexa.com/siteinfo/google.com [dostęp z dnia: 16.09.2013].
  8 Zob. D. Helbing, Google as God. Opportunities and Risks of the Information Age, dostępny w sieci: http://www.

futurict.eu/news/google-god-opportunities-and-risks-information-age-dirk-helbing [dostęp z dnia: 16.09.2013].
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nazywane wujkiem9, doktorem10, nauczycielem11, a nawet świętym12. Wyraźnie pełni także rolę 
wspólnototwórczą. Warto pochylić się przez chwilę nad tym zjawiskiem socjologicznym, nad 
faktem, że oto wyszukiwarka internetowa staje się guru13 – mistrzem obdarzonym wielkim au-
torytetem, personifikowanym przez internetową publiczność, budzącym ogromne emocje, 
wskazującym drogę, odpowiadającym na wszystkie pytania, nauczającym i rozstrzygającym 
(nawet o istnieniu kogoś lub czegoś!). Dowodem charyzmy Google są niezliczone demotywatory, 
komentarze i rozmaite działania internautów, jakie prowokuje. Bywa także krytykowany, przy 
czym szczególnie często irytuje właśnie ta jego „pewność siebie”, objawiająca się na przykład 
„przewidywaniem” frazy, którą wpisuje się w okno przeglądarki (rys. 114). Jak wiadomo, personi-
fikacja maszyn, e-narzędzi, z którymi współegzystuje człowiek XXI wieku, a nawet mówienie do 
nich (np. do komputera, smartfona itp.) nie jest przecież rzadkie15. Należy jednak przyznać, że 
w przypadku wyszukiwarki Google emocje towarzyszące kontaktom z medium (będące jednym 
z najważniejszych ewolucyjnych atraktorów) są rozbudzone w sposób szczególny. Wujek irytuje 
elokwencją, jest zarozumiały, zna lepiej prawdę o nas samych, nie daje dokończyć zdania, stwier-
dza fakty, leczy nas, a nawet uczy angielskiego. Świętujemy jego urodziny16, zbiera się wokół niego 
rodzina, a nawet… wyznawcy (rys. 2). Socjolog religii, Maria Libiszowska-Żółtkowska, w artykule 
pt. Pod wezwaniem św. Parodii ujmuje rzecz w następujący sposób:

[wyszukiwarka – przyp. aut.] dysponuje większą ilością dowodów na boskość Google niż którykolwiek 

z tradycyjnych bogów. Otóż Google posiada największą bazę informacji, a więc jest jednostką najbliższą 

Wszechwiedzy. Ta wyszukiwarka jest wszechobecna i dostępna jednocześnie na całym świecie. Jest nie-

śmiertelna, gdyż w razie awarii jakiegoś serwera inny może go zastąpić. Jest nieskończona, bo teoretycznie 

Internet może rozrastać się bez końca. Odpowiada na modlitwy, nie czyni zła, pamięta wszystko i jest 

częściej wyszukiwanym terminem niż Jezus, Allach, Bóg, chrześcijaństwo, Budda. Na pytanie, kim jest 

szatan, jeśli bogiem jest Google, googlizm odpowiada złośliwie: Microsoft.17

  9 Zob. np. demotywator z logo Google i komentarzem: Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną / w końcu mamy tego 
samego wujka, zob.: http://demotywatory.pl/1945498/Wszyscy-jestesmy-jedna-rodzina [dostęp z dnia: 15.11.2013].

10 Demotywator, w którym na logo Google nałożony został stetoskop z podpisem: Doktor Google / lekarz pierw-
szego kontaktu. Zob. http://demotywatory.pl/3630269/Doktor-Google [dostęp z dnia: 15.11.2013].

11 Demotywator z logo Google i aplikacją tłumacza, podpisany: Chciałbym podziękować Tłumaczowi Google za 
to, że nauczył mnie więcej zwrotów obcojęzycznych niż nauczyciele w szkole. Zob. http://demotywatory.pl/3721359/
Chcialbym-podziekowac-Tlumaczowi-Google [dostęp z dnia: 15.11.2013].

12 M. Rynarzewski, Post-kultura. Popapokalipsa wg św. Google, dostępny w sieci: http://www.slideshare.net/Ozi84/
postkultura-apokalipsa-wg-wgoogle [dostęp z dnia: 16.09.2013].

13 Jeśli jednak nasz Czytelnik zechciałby sprawdzić znaczenie słowa „guru”, Google wskaże mu amerykańskiego 
rapera o takimże pseudonimie bądź tytuł hollywoodzkiego filmu.

14 Wszystkie ilustracje, do których odsyłamy w tekście, umieszczono na końcu artykułu.
15 Zob. B. Wolek-Kocur, Technofetyszyzm czy cybernetyczny smog? W poszukiwaniu źródeł ponowoczesnego kon-

sumcjonizmu technologicznego, w: Humanistyczne konteksty technopolu, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Wyższa 
Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2011, s. 94.

16 Co roku, 27 września, doodle przypomina o kolejnym roku istnienia wyszukiwarki, przy czym słowo „urodzi-
ny” pojęte tu jest w klasyczny rodzinno – towarzyski sposób, na grafice widnieje tort, często konfetti, balony etc.

17 Cyt. za: P. Rogala, Pod wezwaniem św. Parodii, http://www.focus.pl/czlowiek/pod-wezwaniem-sw-parodii-4717 
i http://www.focus.pl/czlowiek/pod-wezwaniem-sw-parodii-4717?strona=2 [dostęp z dnia: 20.11.2013].
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Powyższe przykłady ukazują charakter „obecności” Google wśród narzędzi sieci, ale – co 
ważniejsze w kontekście naszych rozważań – także pośród internautów. Świadome otwartych 
umysłów swoich klientów Google pozostaje czujne na pomysłowość i kreatywność użytkowni-
ków sieci. Nie tylko tworzy i udostępnia szeroki wachlarz narzędzi do pracy i zabawy, ale także 
bawi się (i pozwala się bawić) własnym logo. To niewątpliwy fenomen wśród corporate identities. 
Wszak nie od dziś pracownicy komórek PR mniejszych i większych przedsiębiorstw skrupulatnie 
pilnują, by logo ich firmy było niezmienne i powielane wedle ściśle określonych zasad tyczących 
się parametrów grafiki. Korporacyjna wierność logo nie jest bezzasadna, wszak odnosi się do 
konsumenckiego zarządzania pamięcią, powiązanego z wiernością wobec marki. Tymczasem 
Google traktuje swoje logo w wyjątkowo twórczy sposób, a równocześnie nieprzerwanie odwołuje 
się do zbiorowej, odbiorczej pamięci pierwowzoru. Co pewien czas – lecz co ciekawe: nieregu-
larnie – logo tej najbardziej popularnej wyszukiwarki ulega zmianie na miliardach ekranów, 
by upamiętnić rocznicę urodzin niekoniecznie znanego pisarza, sportowca albo przypomnieć 
o przypadającym właśnie święcie. Nie chodzi jednak o święta o charakterze ściśle religijnym. 
Z naszych obserwacji dotyczących polskiego Google wynika, iż są to: Nowy Rok, Dzień Babci 
i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Ziemi, 
pierwszy dzień lata, pierwszy dzień szkoły, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Sylwester oraz wyjątek 
– święta Bożego Narodzenia, których obchody mają jednak w dużej mierze charakter popularny 
(Wesołych Świąt życzy Google). Co ciekawe, nie wszystkie święta obchodzone są co roku. Zdarza 
się, że Google powiadamia o odbywających się właśnie zawodach sportowych, zjawiskach astro-
nomicznych (np. Perseidy), odkryciach naukowych czy reaguje na nadzwyczajne wypadki losowe 
w skali krajowej (katastrofa smoleńska). Internauci na szeroką skalę pokazują swoje emocje 
z tym związane, czego przykładem może być demotywator z podpisem Wujek Google wie, jak 
olać święta państwowe i katolickie18, który jednak, trzeba przyznać, nie jest sprawiedliwy, gdyż 
regularnie, co roku 11 listopada logo przybiera akcenty narodowe (co internauci również  potrafią 
docenić – rys. 3).

Skoro, na co wskazano wcześniej, internauci mają swoistą słabość do wyszukiwarki – cze-
mu wyraz dają w licznych jej antropomorfizacjach, a nawet personifikacjach – to nie powin-
no dziwić przypisywanie Google przez uczestników dyskursu sieci umiejętności kreatywnych, 
w szczególności zaś twórczości poetyckiej, w której właśnie przypadek (o ile za taki uznamy 
wynik algorytmów)19 odgrywa decydującą rolę. Funkcjonujące od kilku lat Google Poetics docze-
kało się realizacji także w polskiej sieci. Sposób tworzenia wierszy z (przez?) Google jest prosty. 
Wykorzystuje mechanizm wyszukiwarki, polegający na autouzupełnianiu wpisywanej w okno 
przeglądarki frazy20. „Wiersze z Google bywają wulgarne czy nieco obsceniczne, ale tym samym 
mówią prawdę o tym, czego Polacy szukali w wyszukiwarce wcześniej i najczęściej”21. Choć po-
wstają przypadkowo, ich trafność, sens i logika potrafią nieraz zaskoczyć (rys. 4).

18 Zob. http://demotywatory.pl/3896347/wujek-google [dostęp z dnia: 15.11.2013].
19 Nie chodzi tu bowiem o luźne skojarzenia, na wzór twórczości dadaistów, ale o wyniki algorytmów Google – 

odwołań do najczęściej wpisywanych w okno wyszukiwarki haseł. 
20 Zob. http://www.googlepoetics.com/ oraz strona polska: http://wierszezgoogle.tumblr.com/. 
21 PIK, Wiersze w  Google, czyli liryczny obraz Polaków, dostępny w  sieci: http://technologie.gazeta.pl/inter-

net/1,104530,14247944,Wiersze_z_Google__czyli_liryczny_obraz_Polakow.html [dostęp z dnia: 16.09.2013].
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Doodle
Pierwsze modyfikacje logo Google, czyli doodle (z ang. gryzmoły), pojawiły się w sieci już w 1998 r., 
w dniu kolejnej edycji mało znanego festiwalu Burning Man. Była to korporacyjna inicjatywa 
okolicznościowego urozmaicenia logo firmy, okazało się jednak, że spotkała się z wyjątkowym 
entuzjazmem internautów. W polskiej wyszukiwarce doodle zagościł po raz pierwszy z okazji 
tłustego czwartku w 2007 r. Idea doodli pozostała żywa po dziś dzień, a same grafiki coraz śmielej 
ingerują w nienaruszalny wcześniej znak. W kod grafiki zmodyfikowanego logo każdorazowo 
wpisany zostaje link odsyłający do informacji o wydarzeniu, którego grafika dotyczy. Obecnie 
doodle coraz częściej goszczą na stronie wyszukiwarki, odwołując się do szerokiego wachlarza 
wydarzeń – od Dnia Kobiet, przez Walentynki, po rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej.

Doodle przyjmują rozmaite formy, mniej lub bardziej odbiegające od oryginału. Obecnie 
Google zdaje się odchodzić od wcześniej stosowanego, prostego wariantu wzbogacenia orygi-
nalnego logo dodatkowym elementem graficznym. Powyższe wydaje się być jednak nie tylko 
wynikiem zmiany strategii działania firmy w tym zakresie, ale – co ważne z punktu widzenia 
refleksji memetycznej – stopniowego oswajania umysłów internautów z możliwością mody-
fikacji i ingerencji w wielokolorowe logo. Zdarza się, że bywa ono niewidoczne, zawsze jednak 
obecny jest jakiś pozwalający na jego identyfikację element. To rodzaj szczególnego mrugnięcia 
okiem do internautów, którzy chętnie komentują zmiany. Nie brak portali, w których na bieżąco 
umieszczane są informacje o doodlach dnia22. Nierzadko logo Google pozostaje jedynie ukryte 
w grafice „bazgrołów”, a nawet zdaje się całkowicie zanikać, jest niemal niewidoczne. To zaś 
niejednokrotnie budzi sporo emocji i kontrowersji wśród użytkowników sieci, mimo wszystko 
poszukujących w modyfikacjach logo elementów pierwowzoru (rys. 5).

Doodle ewoluują, zmieniają się i dostosowują zarówno do okoliczności, jakim mają służyć, jak 
i do oczekiwań samych internautów. Pierwsze formy były jedynie grafikami mniej lub bardziej 
ingerującymi w ikonę pierwowzoru. Można zatem wskazać doodle graficzne, animowane oraz 
interaktywne. Wśród graficznych doodli można zaś wymienić te, które opierają się na wkom-
ponowaniu w logo marki elementów odnoszących się do określonego wydarzenia. Taka forma 
doodli była najwcześniejszą, co nie znaczy, że nie jest obecna po dziś dzień, aczkolwiek jak już 
wcześniej wspomniano, graficzne doodle coraz częściej przybierają formę dalece odbiegającą 
od pierwotnego logo.

Kolejną formą doodli jest animacja – od prostej po rozbudowaną, niezwykle skomplikowaną 
i angażującą odbiorcę. W tym wariancie można mówić o „doodle wyjściowym”, a więc widocznej 
nad oknem przeglądarki grafice, w mniej lub bardziej statycznej formie. Ta zawiera w sobie już 
pewien aspekt interaktywności ze strony użytkownika sieci. Dopiero jej kliknięcie uruchamia 
animację. Do najbardziej spektakularnych należy niewątpliwie doodle opublikowane 11 maja 
2011 r., poświęcone prekursorce tańca nowoczesnego, Marcie Graham, której sylwetka kreśliła 
logo ruchami ciała. Co ciekawe i niezwykle rzadkie, zrezygnowano tu całkowicie z charaktery-
stycznej dla korporacji kolorystyki.

Ostatnią, najbardziej spektakularną, a  zarazem najbardziej angażującą odbiorczo formą 
doodli, są te w pełni interaktywne. Stopień zaangażowania internautów w proces ich odbioru 
ulegał ewolucji – od prostych form (np. świętowana wyjątkowo długo, bo przez trzy dni, trzydzie-
sta rocznica powstania gry Pacman23), po bardziej skomplikowane. Przykładem tych ostatnich 

22 Przykładem takiego portalu może być www.komputerswiat.pl.
23 Publikacja: 21–23 maja 2010 r.
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może być interaktywna animacja umożliwiająca „grę” na gitarze, poświęcona dziewięćdziesiątej 
szóstej rocznicy urodzin współtwórcy gitary elektrycznej, Lesterowi Williamowi Polsfussowi24 
(rys. 6), czy interaktywny rysunek z syntetyzatorem Mooga25 (rys. 7). Szczególną uwagę mediów 
(zwłaszcza tych cyfrowych), ale i samych internautów, zwróciło w listopadzie 2011 r. doodle 
stworzone w sześćdziesiątą rocznicę publikacji pierwszej książki Stanisława Lema. Co ciekawe, 
ta wyjątkowa doodlowa gra była dostępna nie tylko w polskiej odsłonie Google, ale niemal w całej 
Europie. Sama grafika inspirowana zaś była rysunkami Daniela Mroza, wykonanymi na potrzebę 
Lemowskiej Cyberiady26.

Obecność doodli Google, jak powiedziano, nie jest obojętna społeczności sieci. Internauci 
nie tylko kolekcjonują doodle na blogach czy tylko w swoich komputerach (co od ponad pięciu 
lat czynią także autorki niniejszego tekstu), ale i komentują je na forach27, a nawet instruują 
się nawzajem (np. za pośrednictwem YouTube), w jaki sposób zapisać interaktywne doodle. 
Wreszcie – tworzą własne wariacje, biorąc udział w licznych konkursach zorganizowanych przez 
Google28. Zdarza się, że interpretacja oryginalnego doodla bezzasadnie (acz z poczuciem humo-
ru) osadzona zostaje w kontekście aktualnych wydarzeń, jak w przypadku rysunku poświęco-
nego Hermanowi Melvillowi, opublikowanego 16 października 2012 r., tuż po wydarzeniach na 
Stadionie Narodowym w Warszawie, kiedy to z powodu podtopienia płyty boiska mecz Polska 
– Anglia został odwołany (rys.8).

Infekcja
Nietrudno zatem zauważyć, że Googlowe doodle infekują swą obecnością w sieci umysły całych 
rzesz internautów. Z jednej strony, jako korporacyjna inicjatywa zdobyły popularność, z drugiej 
zaś przyjęły charakter memu internetowego29. Doodle, na wzór innych memów internetowych, 
bazują na zapożyczeniach z kultury popularnej. Choć niewątpliwie egzystują w sieci jako element 
jej folkloru, są e-znakami30, warto zauważyć, że znacznie różnią się od tych, określanych mianem 
memów internetowych. Co ważne, sami internauci również nie postrzegają doodli w kontekście 
memów. Nie sposób odmówić wyjątkowości takiego stanu rzeczy. Logo marki Google jest niewąt-
pliwie memem, ale mimo tego, że egzystuje przede wszystkim w sieci (głównie w formie doodli), 
nie spełnia wyznaczników memu internetowego. Istota zagadnienia tkwi niewątpliwie w korpo-
racyjnym źródle doodli. O ile logo „wujka Google” i jego „bazgroły” infekują umysły internautów, 

24 Publikacja: 9 czerwca 2011 r.
25 Publikacja: 23 maja 2012 r. Zob. http://www.dobreprogramy.pl/Syntezator-Mooga-w-dzisiejszym-Google-

Doodle,News,33429.html. Warto zwrócić uwagę na komentarze internautów.
26 Zob. http://www.youtube.com/watch?v=15Oxn3Qm2pw [dostęp z dnia: 17.09.2013].
27 Dyskusję dotyczącą symboliki doodla poświęconego twórczości Gioacchina Rossiniego można znaleźć tu: 

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,11253655,Google_doodle_dzis_w_tonacji_operowej_na_urodziny.ht-
ml#opinions [dostęp z dnia: 17.09.2013].

28 Zob. informacja o konkursie Doodle4Google: http://www.google.pl/doodle4google/ [dostęp z dnia: 17.09.2013].
29  W artykule tym nie zajmujemy się sporami wokół pojęcia memów internetowych, warto jednak wskazać jedną 

z jego definicji. W. Kołowiecki, definiuje mem sieciowy jako zdigitalizowaną jednostkę informacji „rozpowszech-
nioną drogą internetową, która zostaje skopiowana, przetworzona i w tej przetworzonej formie opublikowana 
w Internecie”. (W. Kołowiecki, Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 12, http://
www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 [dostęp z dnia: 13.06.2013]).

30 Zob. M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 
2011, s. 60.
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o tyle nie są one ich wytworem. To niezwykle istotny aspekt, odróżniający mem logo Google od 
pozostałych memów sieciowych. Mem Google na tyle jednak zdołał zainfekować użytkowników 
sieci, że nie jest trudnością odnalezienie go pośród innych memów internetowych. Szczególnie 
często doodle pojawiają się na gruncie memów szablonowych – demotywatorów, tworząc tym 
samym swoistą konstrukcję memu w memie31.

Choć idea samych doodli mogła się wydać nieco ryzykownym zabiegiem dokonywanym na 
rozpoznawalnym logo, a jej celem miała być tylko i wyłącznie zabawa, to trudno nie dostrzec, jak 
znaczącą ingerencją się okazała w realia dyskursu prowadzonego nie tylko w sieci, ale także poza 
nią. Doodle przekształcają proste logo marki, składające się zaledwie z sześciu kolorowych liter, 
w (nierzadko interaktywną) grafikę. Wizualizują tekst, przeobrażają go, wpisują się tym samym 
w hieroglifizację, ikonolatrię doby WEB 2.0. Na rozpoznawalność, a tym samym powielanie logo 
Google, składają się wykorzystane w nim kolory oraz charakterystyczne dwie litery „o” pośrodku. 
Motyw dwóch okrągłych symboli okazuje się szczególnie chętnie wykorzystywany w procesie 
powielania wzoru – także poza siecią, stając się tym samym memem postinternetowym – jak 
określa tę formę Barbara Wolek-Kocur.

Mając swoje źródło w sieci, wiele memów ewoluuje i przystosowuje się do życia poza nią. […] O po-

datności memów na ich wydostanie się ze środowiska sieciowego do świata rzeczywistego decyduje nade 

wszystko uniwersalność ich przekazu oraz powiązana z powyższym jasność i zrozumiałość, a więc ich 

potencjał komunikacyjny. Zdarza się także, że mem postinternetowy jest rekontekstualizacją, trawestacją, 

a nawet parodią memu sieciowego.32

I tak, dwie litery „O” przekształcano już w krągłości kobiecego biustu (wspomniany już wcze-
śniej rys. 1), a także oczu33, dziurek w nosie34 czy okularów35. Doskonałą egzemplifikacją tego 
ostatniego jest demotywator wykorzystujący wizerunek generała Wojciecha Jaruzelskiego, bę-
dący oddolną, spontaniczną propozycją internautów na rocznicę stanu wojennego (rys. 9). Jak 
się zatem okazuje, mem Google ma swoje źródło w sieci, ale zdołał ulec dalece idącej rekontek-
stualizacji i doskonale funkcjonuje także poza internetem.

Zarządzanie pamięcią
Nie tylko sieciowe bytowanie memu Google nasuwa istotne pytanie o celowość powielania, 
a nawet infekowania odbiorczych umysłów. Czy memami można zarządzać? Sama idea memu 
powstała jako analogia genu, a przecież procesy ewolucyjne są „ślepe”, pozbawione celowości, 
co jednak nie znaczy, że w pewnych szczególnych wypadkach nie mogą być sterowalne. Istnieje 
przecież inżynieria genetyczna, w ramach której możliwe jest modyfikowanie upraw, w dużej 
mierze podyktowane rentownością przedsięwzięcia. Pojawia się zatem pytanie: na ile w działa-
niach korporacji dotyczących zarządzania memami (głównie internetowymi) z nią związanymi 

31 Zob. W. Kołowiecki, Memy internetowe…
32 B. Wolek-Kocur, Między realem a wirtualem, czyli kilka słów o (nie tylko) dialogowej naturze memów interne-

towych, „Fragile” 2013, nr 2 (20), s. 44.
33 http://demotywatory.pl/4230761/Dlaczego-Google-i-Yahoo [dostęp z dnia: 15.11.2013].
34 http://demotywatory.pl/4017690/A-Ty-Jakiej-przegladarki-uzywasz [dostęp z dnia: 15.11.2013].
35 Oryginalne doodle także wykorzystywały już  motyw okularów w miejscu dwóch liter „o” (na przykład doodle 

z 14 października 2013 z okazji Dnia Edukacji Narodowej).
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mamy do czynienia z przypadkiem, a na ile z celowym działaniem. Działaniem, które, aby jesz-
cze bardziej skomplikować sprawę, można stopniować od zachęty aż do celowego sterowania. 
Na ile korporacja jest „pasterzem” swoich memów, a na ile ich producentem, czuwającym tak-
że nad dystrybucją? Odpowiedzi nie uzyskamy, nie mogąc przecież dotrzeć do wewnętrznych 
tajemnic instytucji. W tym miejscu pragniemy wyraźnie podkreślić, że nie chodzi nam o ocenę 
skuteczności działań marketingowych. Możemy jednak, z punktu widzenia medioznawcy i an-
tropologa kultury zainteresowanych memetyką, przyjrzeć się publikowanym w polskiej wersji 
wyszukiwarki doodlom. 

Nazwa „Google” od samego początku uwikłana jest w przypadek, jako niezamierzona, utrwa-
lona mutacja słowa googol, oznaczającego liczbę dziesięć do setnej potęgi36. Larry Page i Sergey 
Brin mieli urządzić „burzę mózgów” i przy tablicy z zapisanymi rozmaitymi nazwami poszukiwać 
tej właściwej (wcześniej funkcjonowała nazwa BackRub). Brin zaproponował ponoć „googolplex”, 
zaś Page miał ją skrócić do pierwszego członu. Kiedy jednak szukał wolnej domeny, omyłkowo 
wpisał nazwę z błędem i zarejestrował ją (domena googol była już zresztą zajęta). Sama firma 
owych opowieści nie dementuje, na oficjalnej stronie poświęconej jej historii możemy przeczytać 
bardziej oględne sformułowanie, iż nazwa „pochodzi od terminu googol”37, co odzwierciedlać ma 
„rozpoczętą przez nich misję polegającą na uporządkowaniu pozornie nieskończonych zasobów 
informacji w internecie”38.

Sama idea doodli jest związana z zarządzaniem pamięcią odbiorców. Mają one przypominać 
lub informować o jakimś wydarzeniu, rocznicy, co de facto oznacza podtrzymywanie pamięci. 
Ciekawe, że doodle bardzo chętnie świętują urodziny, nigdy nie jest to rocznica śmierci. Czasem 
może się to wydać nieco niezręczne – czy można życzyć komuś „stu lat” mimo, że już nie żyje?39 
Z drugiej strony to mechanizm memetyce doskonale znany: im silniej coś przyciąga zaintere-
sowanie, nawet bulwersując niektórych użytkowników, tym skuteczniej, bardziej trwale dana 
rzecz zapada w pamięć. Im bardziej doodle przyciągają uwagę, tym mocniej ową pamięć karmią. 
Obserwujemy przecież proces selekcji osób, na które kieruje się reflektory, ukazując je szerokiej 
publiczności (rys.10). Ale w jaki sposób? Na podstawie zebranego, niemałego materiału kilkuset 
doodli widzimy wyraźnie, iż zbudowane są najczęściej wokół pewnego atraktora, „haczyka”, 
którym jest najczęściej już istniejące, stereotypowe wyobrażenie związane z daną osobą / wyda-
rzeniem. Jeśli Newton, to jabłko. Mendel – zielony groszek. Czajkowski – baletnica rodem z Jeziora 
Łabędziego. Roentgen – promienie. Odkrywcę witaminy C ilustrują pomarańcze (ale czemu nie 
czarne porzeczki, które mają jej w sobie więcej?).

W przypadku doodli, ważne jest przyjęcie kilku punktów widzenia. Niewątpliwie to, co zwią-
zane z zarządzaniem corporate identity, zakorzenione jest w głęboko przemyślanej strategii 
kreowania wizerunku. To obieg oficjalny czy też „górny”. „Bazgroły” wpisują się w ogólny wi-
zerunek firmy, która, jak żadna inna, potrafi wykazać się poczuciem humoru, dystansem wo-
bec samej siebie, z przymrużeniem oka traktuje własne logo, zyskując tym samym wyjątkową 
przestrzeń kontaktów z odbiorcami, rodzaj sprzężenia zwrotnego, przestrzeń pełną humoru, 

36 Co ciekawe, sama nazwa „googol” (pol. „gugol”) także powstała przez przypadek. Słowo to zaproponował Milton 
Sirotta, 9-letni siostrzeniec matematyka Edwarda Kasnera, kiedy ten zapytał go o nazwę dla bardzo dużej liczby.

37 Zob. zestawienie chronologiczne historii Google, zamieszczone na jej oficjalnej stronie: http://www.google.
com/about/company/history/ [dostęp z dnia: 03.10.2013].

38 Tamże.
39 Przykładem mogą być rozbudowane, animowane doodle poświęcone Freddiemu Mercury z 5 września 2011 r., 

gdzie piosenkę w wykonaniu zmarłego wokalisty kończy napis „100 lat Freddie!”.
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lekkości, życzliwości. To obieg nieoficjalny, „dolny”. Internauci chętnie komentują doodle, bawią 
się nimi, instruują, żartują na ich temat, puszczając wodze własnej kreatywności. Zapraszają 
„uwujkowioną” wyszukiwarkę do swojego świata. Powszechnie dostępny interfejs wyszukiwarki 
okazuje się zatem personalnym wręcz punktem odniesienia i dotyczy każdego, kogo w danej 
chwili poruszy, dotknie, obejmie: ucznia rozpoczynającego rok szkolny, celebrującego święto 
narodowe czy miłośnika określonej dyscypliny sportu. 

E-folklor
Zjawisku doodli warto przyjrzeć się także z innej jeszcze z perspektywy. To nie tylko mniej lub 
bardziej zaplanowany zabieg budowy wizerunku marki Google, ale także wyraz dynamicznie roz-
wijającej się współczesnej refleksji nad folklorem internetowym, zwanym e-folklorem, czy wręcz 
„netlorem”. Przyjęcie szerokiej definicji owej „wiedzy ludu” umożliwia odniesienie badań folklo-
rystycznych do cyberprzestrzeni i skoncentrowanie się na zagadnieniach związanych z bezpo-
średnią komunikacją zachodzącą pomiędzy jej „mieszkańcami”, odzwierciedlającą „nieformalną 
wiedzę, tożsamość, wartości i normy grupy, stereotypowy światopogląd, tradycyjną sztukę, język, 
wierzenia, obrzędy i obyczaje etc”.40 Doodle mieszczą się w ramach sformułowanej przez Piotra 
Grochowskiego roboczej definicji zjawiska. Autor głosi, że mianem folkloru sieciowego jest skłonny 

[…] określać wszelkiego rodzaju teksty (słowne, obrazowe, dźwiękowe, multimedialne, zachowaniowo

-sytuacyjne) funkcjonujące w różnych kanałach komunikacji internetowej, stanowiące kolektywną „wła-

sność” określonej grupy internautów, które cechuje: 1. Powtarzalność / popularność, 2. Spontaniczność 

/ nieoficjalność, 3. Względna anonimowość.41

Jak pisze Violetta Krawczyk-Wasilewska: „Pozornie indywidualne, jednostkowe przekazy folk-
lorystyczne dotyczące jakiegoś problemu są w rzeczywistości projekcją zbiorowego myślenia 
codziennego”42. Podkreślona tu kategoria codzienności z pewnością stanowi ważne ogniwo w do-
odlowych rozważaniach – przeglądarka,  mimo iż nie zastępuje codziennej gazety, której lektura 
łączyłaby czytelników, to stanowi przecież rodzaj nietypowego słupa ogłoszeniowego, którego szyb-
kie ogarnięcie wzrokiem stanowi nieodłączny element poranka tysięcy ludzi. Ponieważ zazwyczaj 
pozostaje pusty, tym mocniej przykuwa uwagę graficznym afiszem, jakim są pojawiające się od 
czasu do czasu doodle. To rodzaj codziennego rytuału, stanowiącego jednocześnie inspirację do 
chętnie podejmowanych komentarzy. Wszak, jak chce Kazimierz Krzysztofek, Internet gromadzi 
w swej cyfrowej przestrzeni tych, którzy każdy kolejny dzień rozpoczynają od samoaktualizacji43.

Opisane przez nas wcześniej memy dotyczące samego „wujka” odzwierciedlają elementy 
światopoglądu mieszkańców przestrzeni internetowych. Owe anonimowe obrazy zostają następ-
nie powielane w wariantach przekazywanych synchronicznie, co w naturalny sposób świadczy 

40 V. Krawczyk-Wasilewska, E-folklor jako zjawisko kultury digitalnej, w: Folklor w  dobie Internetu, 
red. G. Gańczarczyk, P. Grochowski, Toruń 2009, s. 17.

41 P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, w: Netlor. Wiedza cyfrowych 
tubylców, red. tegoż, Toruń 2013, s. 63.

42 V.Krawczyk-Wasilewska, E-folklor..., s. 17.
43 K. Krzysztofek Czy jesteśmy „przemediatyzowani”?, [dostęp z dnia: 14.09.2014]. http://www.computerworld.pl/

artykuly/325374/Czy.jestesmy.przemediatyzowani.html.
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o akceptacji grupy. Łączy je nieformalny język44 i… poczucie humoru. Kwestia dłuższego życia 
i transmisji pokoleniowej pozostaje tu jednak sporna, wszak w Sieci czas biegnie szybciej.

Wskazałyśmy już, że doodle bardzo często poddawane są przekształceniom. Jak się okazuje, 
to właśnie ów czynnik zmian pozostaje niezwykle istotnym dla folkloru sieci. Piotr Grochowski 
podkreśla, że:

Zarówno w sferze twórczości artystycznej, jak i w obszarze potocznej komunikacji zapis cyfrowy w ol-

brzymim stopniu ułatwia multiplikowanie oraz przetwarzanie i wielokrotne wykorzystywanie wyge-

nerowanych komunikatów w różnych sytuacjach, co przywodzi na myśl charakterystyczną dla świata 

oralnego formuliczność45,

oraz wynikające z niej specyficzne postrzeganie kwestii autorstwa46.

Taka tendencja sprawia zaś, jak pokazuje choćby Henry Jenkins, że typowy dla wcześniejszych form 

kultury masowej podział na producentów i konsumentów, autorów i widzów/czytelników/użytkowników 

zostaje w znacznym stopniu unieważniony. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej sytuacji folklorotwór-

czej role nadawcy i odbiorcy nie są stałe i podlegają nieustannej negocjacji.47

Podsumowanie
Badanie doodli prowokuje do następnych pytań, dotyczących istoty, sposobu istnienia i rozprze-
strzeniania się memów internetowych. Choć posiadają niewątpliwe naturę memów, doodle nie 
zyskały na razie na gruncie literatury przedmiotu statusu memu internetowego. Oczywiście moż-
na tu analizować sam ich wygląd, który choć zmienny, to jednak zawsze pozostawia jakiś element 
pozwalający na googlową identyfikację. Możemy badać ich kopie i warianty. Pozostawanie na 
tym bardzo powierzchownym poziomie wydaje się jednak daleko niesatysfakcjonujące. Chodzi 
przecież o poznanie złożonych mechanizmów. Memetyka oferuje o wiele więcej możliwości. 
Uśmiechamy się, oglądając te „bazgroły”, żarty, te próby antropomorfizowania wyszukiwarki 
internetowej, demotywatory czy opisany z przymrużeniem oka rzekomy „googlizm”. Czy jednak 
nie czujemy, że dotykamy tematu bardzo poważnego?

Można oczywiścieaa stwierdzić, że doodle to tylko bazgroły, sympatyczny, lecz błahy dodatek. 
Pamiętajmy jednak, że mowa o jednym z najpotężniejszych władców internetowego świata, 
oferującym szereg narzędzi (pocztę, dostęp do map, tłumacza i wiele innych), z których na co 
dzień korzystają miliony ludzi. Sympatyczne rysunki czy interaktywne gry, na jakie użytkownik co 
jakiś czas natrafi, otwierając wyszukiwarkę podczas porannej kawy, stanowią jeden z elementów 

44 „Język e-folkloru, stanowiąc nową odmianę języka narodowego, usytuowaną pomiędzy formą pisaną i mó-
wioną, podlega ciągłej ewolucji, przedostając się do języka potocznego, a także przekazów pisanych odręcznie. 
Jednakowoż język ten zachowuje swoje cechy charakterystyczne, takie, jak: dążność do skoncentrowanej i ekspre-
sywnej wypowiedzi; posługiwanie się określonym kodem; stosowanie formuł, neologizmów, akronimów i zdrobnień; 
pogarda dla tradycyjnej ortografii oraz interpunkcji”. Ibidem, s. 20.

45 Por. A.B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść, przeł. P. Majewski, Warszawa 2010; M. Abramowicz, Formuła oralna 
a świat wartości, „Literatura Ludowa” 1983, nr. 6. Warto byłoby do tych pozycji dodać publikacje Walthera Jacksona 
Onga.

46 Por. W. Gusiew, Estetyka folkloru, przeł. T. Zielichowski, Wrocław 1974, s.218–228.
47 P. Grochowski, Lud internetowy i jego folklor. Wprowadzenie, w: Netlor…, s. 8.
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sprawiających, że markę otacza życzliwość i sympatia odbiorców. Internautów (ludzi!) można 
ująć poczuciem humoru – a tego Google z całą pewnością nie brakuje. Koresponduje to z innymi 
informacjami, jakie docierają o firmie z Mountain View48. W obrębie poruszanych kwestii można 
stawiać sporo pytań. Zasadność i celowość działań Google zdaje się być jednak oczywista. Wszak 
to nie tylko walcząca o zysk korporacja, ale także potęga świata cyfrowego, sieciowego. Google, 
jak żadne inne instytucje (nawet te badawcze) dysponuje ogromną wiedzą na temat działań 
użytkowników internetu. Stąd przecież czerpią siłę rażenia AdSense czy AdWords. W świetle 
takiej optyki, naiwnością byłoby rozpatrywać je tylko w kontekście ewolucyjnej przypadkowości. 
Inżynieria memetyczna jest, jak się okazuje, przyszłością świata cyfrowego, szczególnie tego 
opartego na mechanizmach social media i całej kultury WEB 2.0.

Kreowany przez korporację wizerunek jest konsekwentny. Czyżby spełniło się marzenie 
o idealnym PR? Niewątpliwie tak, ale nie miejsce na rozważania o takim charakterze… Doodle 
nie są wszak poważne, patetyczne czy sztampowe, wzorem szkolnych gazetek ściennych, choć 
niewątpliwie pełnią przecież podobną rolę. To korporacyjne puszczenie oka do użytkowników, 
nieuwikłane w politykę czy spory religijne. Zerkającemu w okno wyszukiwarki internaucie pozo-
staje więc sprostać, zdającemu się wołać z kolejnych doodli, wezwaniu: „Żyj tak, aby logo Google 
było kiedyś o Tobie…” (rys. 11). 

48 Internauci wyjątkowo chętnie przesyłają sobie zdjęcia niezwykłych, pobudzających wyobraźnię biur w siedzi-
bach Google. Nie tylko w sieci, ale także poza nią, krążą opowieści o niestandardowym traktowaniu pracowników, 
którzy mogą tu rozwinąć swą kreatywność, sama zaś firma wielokrotnie zyskiwała opinię świetnego pracodawcy.

O (nie)zmienności memów...
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Rys. 1. Źródło: http://demotywatory.pl/3699472/Google-jest-jak-kobieta 
dostęp z dnia: 15.11.2013].

Rys. 2. Źródło: http://demotywatory.pl/2948645/A-8-dnia-Bog-stworzyl-google-i-rzekl- 
[dostęp z dnia: 15.11.2013].
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Rys. 4. Wiersz Google stworzony (?) przez B. Wolek-Kocur (16 września 2013 r.). 
Wspomniany mechanizm wykorzystują także rozliczne demotywatory.

Rys. 3. Źródło: http://demotywatory.pl/399687/Google
[dostęp z dnia: 15.11.2013].
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Rys. 5. Źródło: http://demotywatory.pl/3762920/Google
[dostęp z dnia: 15.11.2013].

Rys. 6. Źródło: http://demotywatory.pl/3150651/Nie-spodziewalem-sie-ze
[dostęp z dnia: 15.11.2013].
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Rys. 7. Źródło: http://demotywatory.pl/3809542/Google
[dostęp z dnia: 15.11.2013].

Rys. 8. Źródło: http://demotywatory.pl/3946968/Google
[dostęp z dnia: 15.11.2013].
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Rys. 9. Źródło: http://demotywatory.pl/3983126/Zbliza-sie-kolejna-rocznica-
wprowadzenia-stanu-wojennego [dostęp z dnia: 15.11.2013].

Rys. 10. Źródło: http://demotywatory.pl/3796495/Wiecej-znanych-ludzi-poznam-
dzieki-Google [dostęp z dnia: 15.11.2013].
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Rys. 11. Źródło: http://demotywatory.pl/4153665/Zyj-tak
[dostęp z dnia: 15.11.2013].
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135Jednostki pamięci kulturowej. 

Like! Kilka uwag o perypetiach pewnego memu

Streszczenie

Przycisk Lubię to! funkcjonuje na Facebooku na zasadzie wtyczki i coraz częściej widnieje na prywatnych 

i publicznych stronach, portalach i serwisach w formie widgetu. To nie tylko wyraz idei konwergencji me-

diów, ale także realna manifestacja rewolucji social media. Wysoki stopień rozpoznawalności znaku lajka, ale 

i jego wyjątkowa prostota, uczyniły go nie tylko podatnym na modyfikacje, ale także atrakcyjnym dla innych 

memem. Jego pojawienie się napędziło całą maszynerię memową, w której internet odegrał wiodącą rolę. 

Autorka stawia tezę, że sukcesu wirusowej natury lajka należy szukać nie tylko w natrętnej wszechobecności 

social media i powiązanej z nimi kulturze konwergencji, ale także w wyjątkowo skutecznej inżynierii meme-

tycznej twórców marki Facebook.

Słowa-klucze

mem, mem internetowy, like!, social media, Facebook

Like! Few words about a certain meme

Abstract

Like! button is a widget functioning on Facebook, but also more and more frequently seen on private and 

public web sites, portals and services. It is not only an expression of idea of media convergention, but also 

a real manifestation of social media revolution. High identification rank and a simplicity of this mark have 

made it not also open to modifications, but also an attractive meme. Its appearance has moved the whole 

meme machine with a leading role of internet. The author says that the persistent omnipresence of social 

media and the culture of convergention, but also very successive memetic engineering of Facebook creators 

are the explanation of the viral success of Like!.

Keywords

meme, internet meme, like!, social media, Facebook
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Stwierdzenie, że internet przeobraził biznes

w równej, jeśli nie większej mierze,

jak biznes przeobraził internet, wcale nie trąci fantazją.

M. Castells, Galaktyka Internetu. Reflksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem1

Facebook razi memem gestu
Gdy Manuel Castells przed laty pisał o wartościach, jakie kształtowały się wówczas pośród siecio-
wych społeczności, nie był zapewne w pełni świadom, jak bardzo proroczymi będą jego słowa doty-
czące „usieciowienia skierowanego na »ja«”2. „Jest to zdolność do znalezienia sobie własnego miejsca 
w sieci, a jeśli się go nie znajdzie, do stworzenia i umieszczenia w niej własnych informacji i w ten 
sposób organizowania sieci wokół siebie”3. Obecnie słowa te nieuchronnie przywołują na myśl social 
media czy inne narzędzia internetowe oparte na „mechanizmie wiki” – tworzenia i współtworzenia 
stron internetowych z poziomu przeglądarki. Portale społecznościowe są dziś nie tylko sieciowym 
miejscem wymiany terabajtów plików i informacji. Coraz częściej okazują się miejscem działań 
promocyjnych i marketingowych. W popularności mediów społecznościowych tkwi wszak nieby-
wała potencja działań reklamowych. Nie bez powodu portale pełne zleceń dla freelancerów pękają 
w szwach od tych polegających na moderacji profili fanowskich (fanpage) czy zdobywaniu nowych 
tzw. lajków dla wskazanego profilu. Dzieło Marka Zuckerberga, bo o Facebooku rzecz jasna mowa, 
nie od dziś okazuje się wiodącym narzędziem budowania wizerunku w sieci.

Pomimo wyjątkowej, bo skupiającej uwagę badaczy i analityków, popularności serwisu, przy-
znać trzeba, że sam pomysł nie był nowy, podobne istniały przecież wcześniej (np. Classmates.
com, powstały już w 1995 roku). Facebook jest jednak niewątpliwym zwycięzcą w dotychczasowej 
historii social media. Według raportu Best Global Brands 2013 marka Facebook została określona 
mianem Big Riser4. Fenomen dzieła Zuckerberga zaskakuje badaczy i obserwatorów zjawiska 
nie od dziś. Zarówno indywidualni użytkownicy, jak i czerpiący profity z obecności w serwisie 
przedstawiciele świata biznesu nie wyobrażają sobie dziś świata bez Facebooka. Przede wszyst-
kim zaś portal odciska swoje piętno w życiu indywidualnych użytkowników. Psycholodzy od 
kilku lat odnotowują kolejne przypadki zaburzeń określanych mianem FAD (Facebook Addiction 
Disorder – zespół zaburzeń spowodowanych uzależnieniem od Facebooka). W samej sieci nie 
brak też stron, pod adresami których można zweryfikować stopień własnego uzależnienia od 
portalu5. Wzruszając ramionami w geście  zdumienia badacze social media, medioznawcy, socjo-
lodzy, pytają o przyszłość internetu po Facebooku… W zrozumieniu fenomenu Facebooka może 
pomóc nazwa jednej z grup obecnych na portalu: „Jeśli nie widzisz mnie online na Facebooku 
przez 48 godzin, natychmiast powiadom policję”6. 

Sprawne utorowanie drogi egzystencji znaku w sieci okazało się kluczowe dla marki Facebook. 
Biała litera „f” na niebieskim tle, a nade wszystko dłoń ze zwróconym ku górze kciukiem, do nie-
dawna będąca oznakowaniem Lubię to!, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków 

1 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, 
Rebis, Poznań 2003, s. 69.

2 Tamże, s. 68. 
3 Tamże. 
4 Zob.: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Facebook
5 Dla przykładu: http://facebook-addiction-disorder.com/ [dostęp z dnia: 20.11.2013].
6 Zob.: https://www.facebook.com/groups/186688984711067/?fref=ts
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istniejących nie tylko w sieci, ale i poza nią. Fenomen popularności tak zwanego lajka jest nieba-
gatelny, gdy tylko uświadomimy sobie, że bytując w ponadterytorialnej i ponadnarodowej sieci, 
przekroczył on kulturowe znaczenie gestu. Wszak w niektórych krajach (np. azjatyckich) dłoń 
z uniesionym kciukiem jest znakiem wyjątkowo wulgarnym, a więc obraźliwym. Tymczasem, 
według danych zgromadzonych przez Facebooka, przycisk Lubię to! „(…) wyświetlany jest ponad 
22 miliardy razy dziennie na 7,5 milionach stron internetowych”7, (rys.1)8.

Wzbogacony o grafikę dłoni z wysuniętym kciukiem, przycisk Lubię to! gości w sieci od 2010 
roku. Odwołuje się do języka komunikacji pozawerbalnej kultury Zachodu, do obecnego w niej nad 
wyraz spontanicznego gestu wskazującego na zadowolenie z wykonanego zadania, wyrażonego 
sądu itp… W dobie mediów elektronicznych i kultury WEB 2.0. wydobyty z mowy ciała gest zyskał 
zupełnie nową jakość. Obecny od wieków w sferze komunikacji międzyludzkiej, dopiero pod sie-
ciowym panowaniem Facebooka, zyskując miano tzw. lajka, gest ten stał się powszechnie wyko-
rzystywanym symbolem, rodzącym mniej lub bardziej zasadne odwołania do portalu Zuckerberga.

Przycisk Lubię to! funkcjonuje na Facebooku na zasadzie wtyczki i, co szczególnie istotne, 
coraz częściej widnieje na prywatnych i publicznych stronach, portalach i serwisach w formie 
widgetu. To nie tylko wyraz idei konwergencji mediów, ale także realna manifestacja rewolucji 
social media. Integracja stron internetowych z Facebookiem już nie zaskakuje. Brak widgetu Like! 
na jakiejkolwiek stronie czy blogu jest już dziś wyraźnym niedopatrzeniem administratora. Co 
więcej, wzorowane na facebookowym lajku grafiki goszczą na wielu portalach jako narzędzie 
wyrażania opinii internautów wobec zamieszczonych treści.

Pozyskanie znaczącej liczby lajków okazuje się wyznacznikiem popularności nie tylko fanpage’a, 
ale i wielu profili osób prywatnych. Nie bez powodu tak wiele stron kusi, a czasem wręcz narzuca 
się odbiorcom wyskakującymi okienkami, paskami bocznymi – „Polub nas!”. O tym, jak istotne dla 
firmy czy instytucji jest zgromadzenie sporej liczby fanów (a więc lajkujących9, klikających Lubię 
to!), świadczy celebrowanie zdobycia kolejnej okrągłej liczby takich osób. Dla działów e-commerce 
osiągnięcie pożądanej liczby fanów okazuje się priorytetem. Gdy profil Serca i Rozumu – maskotek 
promujących firmę telekomunikacyjną Orange – odnotował 2 miliony fanów, a więc tyle samo klik-
nięć Lubię to!, marka podziękowała wielbicielom postaci nie tylko sieciowym spotem, ale specjalnie 
stworzoną na tę okoliczność stroną WWW10. Podobne zdarzenia nie mogą obejść się bez należnej 
oprawy. „Like, like, like! We’re celebrating 25 MILLION likes this week with giveaways, deals and 
more!”11 – świętowano na fanpage’u bijącej rekordy popularności gry Angry Birds. Wpis wzboga-
cono grafiką przypominającą screen z gry, odwołującą się jednak do symbolu lajka. Podobnych 
sieciowych fet z okazji zdobycia okrągłej liczby fanów nie sposób zliczyć…

Zwykłe kliknięcie w ikonkę dłoni z wyciągniętym kciukiem pociąga za sobą niezwykłą siłę 
zarządzania wizerunkiem poszczególnych marek, produktów i usług. Siły social media świado-
mych jest coraz więcej instytucji i przedsiębiorców. Agencje specjalizujące się w marketingu na 
gruncie portali społecznościowych prześcigają się w ilościach zdobytych dla firm zlecających 

7 Zob.: B. Juszczak, Znika facebookowy kciuk w górę!, dostępny w sieci: http://socialpress.pl/2013/11/znika-face-
bookowy-kciuk-w-gore/# [dostęp z dnia: 30.10.2013].

8 Wszystkie ilustracje zamieszczono na końcu artykułu.
9 Pojęcie lajkowania na stałe zaistniało już w codziennym języku (szczególnie e-commerce). Widnieje już w wiki-

słowniku (Zob.: http://pl.wiktionary.org/wiki/lajkowa%C4%87 - dostęp: 20 11.2013]. Jego pojawienie się w Słowniku 
Języka Polskiego PWN zdaje się być tylko kwestią czasu. 

10 Zob.: http://www.2000000.pl/ [dostęp z dnia: 30.09.2013].
11 www.facebook.com/angrybirds [dostęp z dnia: 1.10.2013].
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fanów na Facebooku. Gra jest warta świeczki, czego dowodzą analizy i raporty dokonywane 
na przykład przez zespół Sotrender, badający między innymi dane dotyczące kliknięć Lubię to! 
w obrębie określonych fanpage’y12.

Symbol dłoni z uniesionym kciukiem zdołał podbić umysły nie tylko internautów. Zainfekował 
je, jak czyni to mem właśnie. Wyszedł poza sieć i w tak zwanym realu, w oderwaniu od sieciowego 
kontekstu, radzi sobie nad wyraz dobrze – replikuje i mutuje. Zamierzony efekt inżynierii meme-
tycznej? Niewątpliwie tak. Czy stworzenie tak rozpoznawalnego logo nie jest skrytym marzeniem 
twórców niejednej marki? Warto wskazać, że sam Facebook zezwolił niejako na mechanizm 
przetwarzania symbolu. Kliknięcie wadliwego linka w obrębie serwisu skutkuje pojawieniem 
się odpowiedniego alertu, ale i zmodyfikowanego znaku Lubię to!, w którym podniesiony kciuk 
owinięto bandażem. Modyfikacje znaku Lubię to! zdają się nie mieć końca. Nie brak też innych 
sieciowych odniesień do symbolu lajka na gruncie memów internetowych, np. demotywato-
rów, gdzie gest towarzyszący walkom gladiatorów miał ratować życie czy też być wezwaniem do 
kontynuowania walki (rys.3).

Like! – w służbie komercji
Symbol rodem z Facebooka inspiruje nie tylko w obrębie sieci. Rynek wszelkiego rodzaju gadże-
tów (od unikalnych mebli po T-shirty, a nawet papier toaletowy) nie od dziś czerpie z symboli 
obecnych na portalu. Do jednego z ciekawszych pomysłów należy niewątpliwie, stworzony przez 
portugalskie studio projektowe „Boys”, wieszak ścienny w kształcie facebookowego lajka, zacho-
wujący obecne w grafice piksele13. 

Wysoki stopień rozpoznawalności znaku lajka, ale i jego wyjątkowa prostota, uczyniły go nie 
tylko podatnym na modyfikacje, ale także atrakcyjnym dla innych marek. I tak od kilku lat na rynku 
wszelakich produktów i usług wprost roi się od wariacji na temat symbolu dłoni z uniesionym kciu-
kiem. Oczywiście, popularność znaku i jego modyfikacji wiąże się niewątpliwie z łatwą w odbiorze 
nośnością semantyczną, skoro w kulturze Zachodu gest zaciśniętej dłoni z uniesionym kciukiem 
budzi jasne skojarzenia z tym, co najlepsze, dobrze wykonane, rewelacyjne… Jasnym więc jest, 
że szeroko rozumiany branding przejął ów gest jako symbol jakości i walorów marki. Ignorancją 
byłoby rzecz jasna twierdzenie, jakoby przed pojawieniem się Facebooka nie sposób wykazać obec-
ności memu omawianego gestu na gruncie działań marketingowych. Niezaprzeczalnym faktem 
pozostaje jednak, że pojawienie się lajka rozbuchało całą maszynerię memową, w której internet 
odegrał wiodącą rolę. Dowodem powyższego niech będzie wydarzenie z marca 2013 roku, kiedy 
w jednej ze szwedzkich miejscowości blisko 2500 osób uformowało widoczny z lotu ptaka znak 
lajka. Jego kształt nie był przypadkowy i odwoływał się do tego rodem z Facebooka. Samo wyda-
rzenie miało zaś związek z utworzeniem serwera portalu w okolicy14 (rys.4).

Prosty symbol okazał się tym samym wskaźnikiem, wytyczną wielu wyborów konsumenc-
kich. I tak pod koniec 2010 roku sieć Auchan posiadała aż 627 artykułów z logo podniesionego 
kciuka – marki własnej Auchan15. Galeria produktów spod tej egidy jest wyjątkowo szeroka – od 

12 Zob.: http://www.sotrender.pl/fanpage-trends?hp [dostęp z dnia: 12 11.2013].
13 Zob.: http://www.bemlegaus.com/2011/07/cabideiro-like.html [dostęp z dnia: 22 11.2013].
14 Zdjęcia i relację z tego wydarzenia można zobaczyć w sieci: http://www.globalomen.com/weirdnews/?entry_

id=2726 [dostęp z dnia: 22 11.2013].
15 Por.: http://www.auchan.pl/nasze-marki/marki-auchan/marka-podniesionego-kciuka [dostęp z dnia: 

Barbara Wolek-Kocur

http://www.sotrender.pl/fanpage-trends?hp
http://www.bemlegaus.com/2011/07/cabideiro-like.html
http://www.globalomen.com/weirdnews/?entry_id=2726
http://www.globalomen.com/weirdnews/?entry_id=2726
http://www.auchan.pl/nasze-marki/marki-auchan/marka-podniesionego-kciuka


139

spożywczych po środki czystości. O ile dłoń ma tutaj wyjątkowo podobny kształt i taki sam ko-
lor, jak ta z Facebooka, to różni się jednak tłem i obramowaniem. Co ciekawe, obie dłonie są 
praworęczne, choć ta z marki hipermarketu jest odwrócona – wszak widoczne są wszystkie jej 
palce (rys. 5).

Praworęczną dłonią okazuje się także ta widniejąca na opakowaniach ciasteczek Hit. Kształt 
jest zbliżony do tego, znanego z portalu społecznościowego. Nadal pozostaje tylko obrys dłoni, 
choć jego kolor, jak i kolor tła stanowią wariację na temat lajka. Warto zwrócić uwagę, że lay out 
opierający się na połączeniu grafiki dłoni i napisu tuż obok (w tym przypadku: „Fajnie się chrupie”) 
również przywołuje skojarzenia z towarzyszącym facebookowym lajkom – „Lubię to!” (rys. 6).

Do memu lajka odwołano się także w ramach akcji bojkotującej referendum w sprawie odwoła-
nia prezydenta miasta Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Kampanię Platformy Obywatelskiej 
wzbogaciły gadżety rozdawane w centrum. Na koszulkach, znaczkach, torbach rozdawanych 
warszawiakom widniały napisy: „Wybieram za rok. Nie idę na referendum”, „Popieram Hankę. Nie 
idę na referendum”16. Sloganom towarzyszył znany, powszechnie rozpoznawalny lajk – symbol 
zaciśniętej dłoni, z uniesionym kciukiem – wyjątkowo przypominający ten rodem z Facebooka. 
Kolorystyka grafiki ponownie uległa modyfikacji, jednak kształt pozostał niemal identyczny. Co 
ciekawe, trudno tu wskazać na prawo- bądź leworęczność dłoni (rys. 7).

Lajk okazał się także sposobem na dotarcie do potencjalnych konsumentów bananów 
Chiquita. Jesienią 2013 roku na ulicach największych polskich miast zagościły billboardy z cie-
kawą wariacją na temat symbolu lajka. Nie ma tu już grafiki dłoni rodzącej sieciowe konotacje. 
Wizualny efekt dłoni okazuje się tu bowiem pomysłowym ułożeniem pięciu bananów. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące powiązania pomysłu kampanii z Facebookiem zdaje się rozwiewać to-
warzyszący bananowemu lajkowi slogan: „19 milionów Polaków lubi (sic! – podkr. B.W.K.) smak 
bananów Chiquita”17 (rys. 8).

Dłoń z podniesionym kciukiem obecna bywa także w obrębie audiowizualnych przekazów 
reklamowych, jak miało to miejsce w spocie promującym samochód Kia cee’d18. Tu lajk był wy-
znacznikiem popularności reklamowanego auta. O powyższym świadczyć miała wzrastająca 
w trakcie spotu liczba lubiących to. To chyba jeden z najdonioślejszych przykładów pozasiecio-
wego odwołania się nie tylko do samej grafiki, ale i mechanizmów portalu społecznościowego 
i obecnego w jego obrębie lajkowania.

Powielaniu memu rodem z Facebooka uległ, jak się okazuje, nie tylko element graficzny znaku, 
ale także sam slogan „Lubię to!”. W gazetce promocyjnej sieci sklepów meblowych Abra bardziej 
od oferowanych produktów uwagę zdaje się przyciągać nic innego jak zajmujący sporo miejsca 
i graficznie wyróżniony napis: „najniższe ceny / LUBIĘ TO!”. Zarówno tło, jak i czcionka odbiegają 
od facebookowego pierwowzoru, niemniej jednak wyodrębnienie ostatnich dwóch słów i, co wię-
cej, uwieńczenie ich wykrzyknikiem, rozwiewa wszelkie wątpliwości co do inspiracji copywritera.

20.11.2013].
16 Zob.: I. Szpala, Koszulki, przypinki i torby pomogą Gronkiewicz-Waltz? Ofensywa PO, dostępny w sieci: http://

wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14664659,Koszulki__przypinki_i_torby_pomoga_Gronkiewicz_Waltz_.
html [dostęp z dnia: 13 11.2013]. 

17 „Nic nie smakuje tak jak Chiquita” – bananowy kciuk reklamuje Chiquitę, dostępny w sieci: http://www.wir-
tualnemedia.pl/artykul/nic-nie-smakuje-tak-jak-chiquita-bananowy-kciuk-reklamuje-chiquite [dostęp z  dnia: 
11 11.2013]. 

18 Film promocyjny Kia cee’d dostępny na: http://www.youtube.com/watch?v=B0UAHszUN9M (dostęp z dnia: 
14.06.2013).
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O krok dalej w swobodnej mutacji memu posunęła się sieć komórkowa Play. Sam tylko zwrot 
„Lubię to!”, wypowiedziany przez bohaterkę spotu z udziałem Kamila Bednarka, stanowi kolejne 
jasne odwołanie do przycisku Facebooka. Wszak wykrzyczane wręcz „lubię to!” nie przystaje 
gramatycznie do zaistniałej sytuacji. Sama zaś marka Play nie pozostaje obojętna wobec social 
media, o czym świadczą nie tylko setki fanów firmowego fanpage’a, ale i logo Facebooka, wraz 
ze wspomnianym sloganem, obecne na opakowaniach tzw. starterów.

Jak się okazuje, grafika przedstawiająca dłoń z uniesionym kciukiem, w połączeniu ze zwrotem 
Lubię to!, z powodzeniem egzystuje nie tylko w (pierwotnym dla siebie) środowisku sieci, ale także 
poza nim. Nie sposób wykazać źródła tak znaczącej popularności owego znaku. Prostota wyglądu 
grafiki, brzmienia towarzyszącego jej sloganu i tym samym jasności przekazu wydaje się być zna-
czącym haczykiem. Dla samej zaś marki Facebooka, dłoń z kciukiem uniesionym ku górze okazała 
się swoistym graficznym ambasadorem marki. Tym bardziej zaskakujące okazały się informacje, 
które zaskoczyły miliony użytkowników portalu, głoszące koniec słynnego, rozpoznawalnego nie 
tylko na gruncie sieci przycisku. Jesienią 2013 roku znany przycisk Facebooka poddano modyfi-
kacjom. Marka tłumaczy swoje posunięcie chęcią dostosowania przycisków do ekranów o wyso-
kiej rozdzielczości. Wyjaśnianie decyzji dbałością o dobro klienta budzi jednak sporo wątpliwości 
nie tylko w kontekście ryzykownej rezygnacji z tak rozpoznawalnej grafiki. Początek 2013 roku 
przyniósł bowiem medialne doniesienia głoszące, jakoby facebookowy lajk miał być plagiatem. 
Korporacja Zuckerberga została pozwana przez Rembrandt Social Media w związku z faktem, że 
twórcą przycisku ma być nie zespół Facebooka, a holenderski programista Joannes Jozef Everardus 
van Der Meer. Holender miał go stworzyć już w 1998 r. Proces sądowy trwa do dziś, nie sposób 
jednak nie wiązać z nim decyzji o rezygnacji z popularnego przycisku Lubię to!.

Mem, ale czy internetowy?
Zarówno znak lajka, jak i towarzyszące mu hasło „Lubię to!”, zdołały się wdrukować, używając 
nomenklatury Richarda Dawkinsa19, w umysły egzystujących w dobie kultury WEB 2.0. Tak, egzy-
stujących, bo przecież nie chodzi tu tylko o użytkowników sieci. Wszak nie trzeba być internautą, 
by natknąć się na mem Facebooka, rozpoznawać go i powielać. Nie jest on więc, jak już wska-
zano, typowym memem internetowym, rozumianym jako zdigitalizowana jednostka informacji 
„rozpowszechniona drogą internetową, która zostaje skopiowana, przetworzona i w tej prze-
tworzonej formie opublikowana w internecie”20. Lajk ma co prawda swoje źródło w sieci, bywa 
przetworzony i publikowany w jej obrębie (chociażby w formie wskazań preferencji internautów 
na rozmaitych stronach), jednak coraz szerzej bytuje i – co szczególnie istotne – mutuje poza nią. 
O ile memy internetowe stanowią najczęściej kopie grafik, których autorstwa czy też źródła nie-
jednokrotnie nie sposób wskazać, o tyle lajk jest autorski, ma (jak się okazuje) właściciela, a jego 
autorstwo jest rozstrzygane przed sądem z racji niewątpliwej siły (nie tylko) marketingowego ra-
żenia. Szukając analogii z memami internetowymi, warto wskazać, że grafikom w nich obecnym 
towarzyszy element podatny na zmianę – najczęściej jest nim komentarz. Tego lajkowi brakuje, 
co ponownie stawia jego status memu internetowego pod znaczącym znakiem zapytania.

19 Por.: R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. Joanna Gliwicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 
2003, s. 146.

20 W. Kołowiecki, Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 12, http://www.kul-
turaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 [dostęp z dnia: 13.06.2013].
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Nie sposób jednak odmówić lajkowi statusu memu. Na jego fenomen należy jednak spojrzeć 
zarówno z marketingowego punktu widzenia, jak i tego związanego z corporate identity. 

A. Fedorowicz konkluduje: 

Marki zdobywają umysły młodych ludzi podobnie jak religie. Mają swoich »apostołów« – ambasadorów 

oraz liderów opinii, aktywnych na blogach, forach internetowych czy w serwisach społecznościowych. 

Mają swoich »świętych« w postaci charyzmatycznych gwiazd show-biznesu lub sportu oraz własną sym-

bolikę. Przekraczają granice państw, tworząc międzynarodowy język, złożony z nazw handlowych21. 

Tak więc, skoro coraz większe rzesze użytkowników Facebooka są dotknięte zespołem FAD, to igno-
rancją wydawałoby się niewykorzystywanie na gruncie działań marketingowych i reklamy rozpozna-
walnego i – co ważne – budzącego tak silne emocje znaku. Doniesienia o rezygnacji z dotychczasowej 
formy grafiki, a więc z symbolu zaciśniętej dłoni z uniesionym kciukiem, rodzą niewątpliwie cie-
kawość o dalsze losy memu. Zaniknie? Ulegnie dalszym modyfikacjom? A może, jak przystało na 
inżynierię memetyczną, sam portal dołoży starań, by ukierunkować jego dalszy rozwój?

Podsumowanie
Zarówno sieciowa, jak i ta realna obecność memu gestu okazuje się na tyle oczywista, że wręcz 
niezauważalna. Jest wyrazem nie tylko koegzystencji cyfrowego świata nowych  mediów z twardą 
korporacyjną i marketingową rzeczywistością, w której podejmuje się w pełni zracjonalizowane 
decyzje dotyczące wykorzystania znaków, symboli czy gestów. Więcej: umiejętność właściwego 
odczytania (chciałoby się rzec – kontekstowego) lajka, okazać się może jednym z czynników 
wskazujących na jakość uczestnictwa w kulturze konwergencji, której prawidłowością stało się 
zmieszanie porządków decyzyjnych na szczeblu gabinetów prezesów korporacji i prywatnych 
mieszkań użytkowników sieci.22 Lajk okazuje się być równie uprawniony na gruncie reklamy 
(jako przemyślany zabieg odwołujący do określonych konotacji), jak również w świecie folkloru 
sieciowego (demotywatory), czy codziennej ekspresji językowej (Lubię to!).

Powyższe rozważania stanowią próbę prześledzenia obecności memu lajka zarówno jako 
elementu graficznego, jak i językowego. „Śledztwo”, ze względu na dynamiczny charakter opisy-
wanego zjawiska, nie pozostaje jednak zamknięte i jest zaledwie opisem fenomenu. Fenomenu 
zapewne wciąż ewoluującego, jak wiele innych jemu podobnych – nieraz trudno uchwytnych 
efemeryd cyfrowego świata, w których „cyrkulacja treści”23 jest normą. Sukcesu wirusowej natury 
lajka należy zatem szukać nie tylko w natrętnej wszechobecności social media, ale i powiązanej 
z nimi kulturze konwergencji. Tu, na co wskazuje Henry Jenkins, nie wszyscy są sobie równi! 
Kreujące nowomedialne realis korporacje, umiejętnie (choć nie zawsze w pełni kontrolowa-
nie) wykorzystują interakcje z pozostałymi użytkownikami – konsumentami. Tak ukształtowaną 
zbiorową inteligencję – zauważa Jenkins – „można postrzegać jako alternatywne źródło władzy 
mediów”24. Konstatacja wydaje się narzucać sama: wyjątkowo skuteczna inżynieria memetyczna 
realizuje się zwłaszcza na gruncie social media…

21 A. Fedorowicz, Wyznawcy logo, w: „Focus” lipiec 2011, s. 68.
22 Por.: H. Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. VII. 
23 Tamże, s. 9.
24 Tamże, s. 10.
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Rys. 1: źródło: http://socialpress.pl/2013/08/facebook-odpuszcza-mozna-prowadzic-konkursy-na-tablicach/ 

[foto: paz.ca/CC/Flickr [dostęp z dnia: 22.11.2013].

Rys. 2: źródło: http://www.rovio.com/en/mobile-news/395/celebrate-25-million-facebook-likes-with-us-in

-angry-birds-friends [dostęp z dnia: 21.11.2013].

http://socialpress.pl/2013/08/facebook-odpuszcza-mozna-prowadzic-konkursy-na-tablicach/
http://www.rovio.com/en/mobile-news/395/celebrate-25-million-facebook-likes-with-us-in-angry-birds-friends
http://www.rovio.com/en/mobile-news/395/celebrate-25-million-facebook-likes-with-us-in-angry-birds-friends
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Rys. 3: źródło: http://demotywatory.pl/4123015/TO-JEDYNY-MOMENT-W-HISTORII-LUDZKOSCI 

[dostęp z dnia: 20.11.2013].

Rys. 4: źródło: http://www.globalomen.com/weirdnews/?entry_id=2726

[dostęp z dnia: 22.11.2013].

http://demotywatory.pl/4123015/TO-JEDYNY-MOMENT-W-HISTORII-LUDZKOSCI
http://www.globalomen.com/weirdnews/?entry_id=2726
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Rys. 5: źródło: http://media.auchan.pl/pr/184656/produkty-z-logo-podniesionego-kciuka

[dostęp z dnia: 21.11.2013].

Rys. 6: źródło: http://extraprodukt.pl/delikatesy/hit-choco-sticks-teraz-rowniez-z-karmelem/ 

[dostęp z dnia: 20.11.2013].

http://media.auchan.pl/pr/184656/produkty-z-logo-podniesionego-kciuka
http://extraprodukt.pl/delikatesy/hit-choco-sticks-teraz-rowniez-z-karmelem/


145

Rys. 7: źródło: http://www.e-vive.pl/poslowie-po-ze-znaczkami-popieram-hanke-nie-ide-na,pl,42030.html 

[dostęp z dnia: 20.11.2013].

Rys. 8: źródło: http://www.wprost.pl/ar/418387/Polacy-doceniaja-wyjatkowy-smak-bananow-Chiquita/ 

[dostęp z dnia: 20.11.2013].

http://www.e-vive.pl/poslowie-po-ze-znaczkami-popieram-hanke-nie-ide-na,pl,42030.html
http://www.wprost.pl/ar/418387/Polacy-doceniaja-wyjatkowy-smak-bananow-Chiquita/
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147Jednostki pamięci kulturowej. 

Trzy pogrzeby Innego. Polityka reprezentacji1

na granicy meksykańsko-amerykańskiej

Streszczenie

„Amerykańskie Kongo” – tak w XIX w. amerykańscy pionierzy opisywali kulturę podbitych ziem meksykań-

skich. Mimo politycznej bliskości przez ostatnie 150 lat polityka reprezentacji w amerykańskiej kulturze wi-

zualnej pozostała statyczna. Trzy Pogrzeby Innego są analizą wycinka amerykańskiej ikonografii poświęconej 

nieudanej próbie rehabilitacji uproszczonego wizerunku meksykańskiego sąsiada. Autorka powołuje się na 

teorię kanadyjskiej badaczki Liane Gabory i jej koncepcję tkania gobelinu jako kreatywnej replikacji memów.

Słowa-klucze

polityka reprezentacji, kino, manipulacja, Inny, Meksykanie, Ameryka 

The Three Burials of the Other. The Politics of Representation across the 
United States – Mexico Border

Summary

The article explores the politics of representation regarding Mexicans in the American iconography. 
The North American troublesome neighbourhood has resulted in a number of both debasing and 
idealising stereotypes which are predominantly informed by the US imperialist identity project. 
The author argues that the logic of subjugating the Other in the process of standardisation rein-
forces the circulation of power and cultural hegemony. As the effect of dynamic work on and re-
plication of a memeplex of unequal power play, the two-pronged mythology finds its embodiment 
in a number of cultural artifacts and narratives produced both in Mexico and in the United States. 
The article contains an analysis of Tommy Lee Jones’ film, The Three Burials of Melquiades Estrada 
inspired by a murder of Esequiel Hernandez committed by a US Marine in 1997.

Keywords

politics of representation, cinematography, manipulation, Other, Mexicans, America

1 Termin „reprezentacja” jest w niniejszym artykule użyty wedle definicji nadanej mu przez Stuarta Halla („pro-
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Na współczesnej mapie świata istnieją granice oddzielające nie tylko państwa, ale także znacząco 
różniące się od siebie kultury. Gloria Anzaldua opisała niegdyś trudną do przebycia i geograficznie 
zróżnicowaną granicę meksykańsko-amerykańską jako una herida abierta, otwartą ranę, „gdzie 
trzeci świat ociera się o pierwszy i krwawi”2. Burzliwe stosunki między Meksykiem i Stanami 
Zjednoczonymi, skomplikowane już we wczesnym okresie uzyskania niepodległości przez oby-
dwa kraje, są naznaczone długą tradycją wzajemnej przemocy, zwłaszcza w strefie przygranicznej. 
Krytycy kultury określają te stosunki jako „schizofreniczne połączenie miłości z nienawiścią”3. 
Podczas gdy z punktu widzenia meksykańskiego dyskursu intelektualnego „materialistyczne Stany 
Zjednoczone »odcięły« dostęp Południa do modernizacji i uczyniły dominację oraz ekspansję 
swymi naczelnymi celami”4, amerykańskie percepcje kształtowane są pod wpływem spolaryzowa-
nego sposobu przedstawiania Meksykanina jako człowieka niecywilizowanego – infantylnego lub 
agresywnego, lecz jednocześnie romantycznego awanturnika, ucieleśniony ideał kochanka i ar-
tysty. Pragnienia i lęki uosobione w stereotypowych sposobach przedstawiania sąsiada odegrały 
ogromną rolę w procesie konstrukcji narodowej tożsamości w historii obu krajów. Tożsamość jako 
ciąg skonstruowanych reprezentacji definiowana jest w obu przypadkach poprzez kategorię (po-
zytywnego lub negatywnego) kontrastu, a zatem uzależniona jest ona od istnienia Innego-sąsiada. 
Amerykańsko-meksykański konflikt kulturowy, któremu sekundowała produkcja upraszczających 
wizerunków obecnych w filmie oraz środkach masowego przekazu, zaowocował symboliczną 
separacją, z której wyłonił się meksykański dyskurs tożsamościowy5.

Trwająca od 200 lat transmisja informacji, zgodnie z którą hierarchiczny porządek przebie-
gający przez granicę na Rio Bravo zwycięzcą cywilizacyjnego biegu czyni logicznych, zasob-
nych, opanowanych i cnotliwych Amerykanów okazała się skuteczna. Mempleks kulturowej 
supremacji posiłkuje się nie tylko rozpamiętywanymi w obu społeczeństwach klęskami i zwy-
cięstwami wojennymi, lecz także złożonymi w koherentną całość dynamicznymi wizerunkami 
przeciwieństw, które jako „sieć idei” zdołały wytworzyć niezwykle nośną ideologię.6 Zręczna 

dukcja znaczeń dla idei dokonywana poprzez język”, S. Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices, Open University Press, London 1997). „Polityka reprezentacji” oznacza zbiór założeń, wedle których  
określone znaczenia służą konstrukcji przekonań w danym społeczeństwie. Jest ona zatem tożsama z zaplanowaną 
manipulacją sposobami przedstawiania określonego przedmiotu, osoby lub zagadnienia.

2 G. Anzaldua, Borderlands La Frontera. The New Mestiza, Aunt Lute Books, San Francisco 1987, s. 3.
3 Mexico Reading the United States, red. L. Egan, M. Long, Vanderbilt University Press, Nashville 2009, s. 5.
4 Tamże, s. 78.
5 Konstrukcja tożsamościowego dyskursu meksykańskiego sięga epoki José Vasconcelosa (Raza Cosmica, 1924) 

zaisnspirowanego idealistycznym dziełem urugwajskiego autora Augustyna Rodó pt. Ariel, uważanego za fundamen-
talny manifest latynoskiej tożsamości kulturowej. Instytucjonalizacja Lo Mexicano, czyli meksykańskiej tożsamości, 
stała się naczelnym priorytetem polityki kulturalnej postrewolucyjnego Meksyku w trwającej ponad siedemdziesiąt 
lat epoce rządów PRI (Partido Rewolucionario Institucional). Ów dyskurs, najpełniej zawarty w Labiryncie samot-
ności Octavio Paza, ale i w licznych dziełach Carlosa Fuentesa, a współcześnie dekonstruowany przez autorów 
postmodernistycznych i antropologów (m. in. Rogera Bartrę, Guillermo Gomeza-Peñę, Nestora Gabriela Cancliniego 
i Claudio Lomnitza) charakteryzuje się ścisłą zależnością od stereotypu Meksykanina obecnego w amerykańskiej 
kulturze i obsesyjnym poszukiwaniem odrębności od potężnego „północnego kuzyna” (el primo del norte).

6 Ideę „sieci idei” rozwinęła w  swej koncepcji ewolucji kulturowej kanadyjska badaczka Liane Gabora. 
Zaproponowana przez nią metafora „thought tapestry” – myślowej tkaniny, wprowadza element kreatywnego 
udziału nosiciela memu w  trajktorie ewolucji danego mempleksu. Cały tekst Thought Tapestries. Origin and 
Evolution of the Creative Human Mind dostępny jest w internecie: http://www.vub.ac.be/CLEA/liane/tt/tt-outline.
html. Fragment teorii Liane Gabora w przekładzie na język polski można znaleźć w tomie Infosfera. Memetyczne 
koncepcje kultury i komunikacji.  red. D. Wężowicz-Ziółkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 
2009, s. 91–106).
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memetyczna dłoń posuwająca się pionowo i poziomo utkała imponującą stertę pledów opo-
wiadających historię sukcesu jednej kultury i sposobu myślenia oraz porażki kultury sąsiedniej. 
Wyobcowanie na poziomie społecznym, kulturowe mechanizmy wykluczania i nierównomierna 
cyrkulacja władzy są aktywnie wspierane przez produkcję stereotypowych wizerunków w nie-
zwykle nośnym amerykańskim przekazie medialnym, którego drobnemu wycinkowi poświęcona 
jest niniejsza analiza. Nie rości sobie ona miana analizy posunięć inżynieryjnych, ani tym bar-
dziej rozstrzygnięć natury memetycznej, dotyczy jednak – w moim przekonaniu – tych samych 
zagadnień, jakimi trudni się memetyka, pytająca o wpływ społeczny idei, świadomie szerzonych 
w określonej przestrzeni i czasie.

Stereotyp Meksykanina istniejący w kulturze Stanów Zjednoczonych powiązany jest ze znaj-
dującym się u źródła stosunków tych dwóch byłych kolonii europejskich konfliktem zbrojnym, 
w wyniku którego Stany Zjednoczone zaanektowały niemal połowę meksykańskiego terytorium. 
Już przed wybuchem dwuletniej wojny amerykańsko-meksykańskiej (1846–1848) meksykańska 
scena polityczna była wypełniona amerykańską siatką szpiegowską, a meksykańska gospodarka 
niemal w całości znajdowała się w rękach amerykańskich inwestorów7. Kolonizowany Rejon 
Przygraniczny (Borderlands) odwiedzany był przez podróżników, wojskowych i etnologów, którzy 
opisywali go jako „Amerykańskie Kongo”, pogańską puszczę w stanie natury, którą należy jak 
najszybciej ucywilizować, tj. oczyścić z meksykańskich elementów kulturowych.8 W przypadku 
obrazu Meksykanina (czy szerzej, Latynosa) wizerunek filmowy jest notorycznie wyobcowujący 
i stwarzający oczywistą hierarchię w celu zacieśnienia granic amerykańskiej tożsamości narodo-
wej. Paradoksem jest różnicowanie tego typu w przypadku społeczeństwa będącego niemal w ca-
łości społeczeństwem napływowym. Amerykański krytyk postkolonialny Ali Behdad zanalizował 
próby wyparcia ze świadomości amerykańskiej faktu heterogenicznej natury amerykańskiej kul-
tury, najpełniej być może zawarte w zangwillowskiej metaforze tygla kulturowego (melting pot)9. 
Jego zdaniem hegemoniczny mechanizm wykluczenia cech i wartości sprzecznych z tymi, które 
ideolodzy kultury amerykańskiej pragnęli „zapisać” w zbiorowej świadomości narodu jako stan-
dardowe i definiujące, w niemal magiczny sposób skutecznie anihiluje różnicę pomiędzy imi-
grantem (Irlandyczkiem, Włochem, Niemcem, Chińczykiem, Żydem, Polakiem, Meksykaninem), 
a „Amerykaninem”. Należy jednakowoż zaznaczyć, że wedle przywołanej wyżej teorii ewolucji 
kulturowej Liane Gabory, zarówno jednostka, w której interesie leży szerzenie ideologii, jak i ta 
będąca jej ofiarą, ma wpływ na replikację wizerunków kształtujących ideologie. Gabora pisze:

Nosiciel memu nie jest biernym „receptorem” i transmiterem, lecz aktywnie przekształcającym go 

podmiotem, a ciągły strumień doświadczenia jest procesem twórczym.10

  7 G.M. Joesph, T.J. Henderson, The Mexico Reader. History, Culture, Politics, Wstęp. w tymże tomie znajduje się 
także relacja amerykańskiego dyplomaty Joela Poinsetta z 1822 roku, opisującego Meksykanów jako naród skorum-
powany, rozrzutny, moralnie podrzędny i nieoświecony. Tamże, s. 12–13.

  8 Dzieło Edmunda Bourke’a, The American Congo z 1894 roku zostało zanalizowane przez Amerykańskiego 
badacza studiów kulturowych, José Davida Saldivara. J.D. Saldivar, Border Matters. Remapping American Cultural 
Studies, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–Londyn 1997, s. 159–168.

  9 A. Behdad, A Forgetful Nation. On Immigration and Cultural Identity in the United States, Duke University 
Press, Durham, NC London 2005.

10 L. Gabora, Rzeka memów. Tkanie gobelinu pojęciowego, w: Infosfera…
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Mitologia „nierównych szans” szybko zagnieździła się w umysłach. Wieloletnie, standardyzu-
jące wizerunki supremacji kulturowej i finansowej Stanów Zjednoczonych nad południowym 
sąsiadem przyczyniły się do głębokiego zakorzenienia w mentalności Meksykanów kompleksu 
niższości.11 Nowonarodzona u schyłku XIX w. X Muza, czyli sztuka filmowa, dodatkowo roz-
winęła ów statyczny i różnicujący wizerunek Meksykanina, przedstawianego nieodmiennie 
jako błazen, kochanek i łotr12. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to właśnie film najskuteczniej 
umocnił hegemonię Stanów Zjednoczonych, powielając, konsekwentnie przez ostatnie 150 lat 
normalizowany w amerykańskiej (a w ślad za nią meksykańskiej) kulturze wizualnej stereotyp 
głupiego, leniwego, zaspanego, rozpasanego i brudnego meksykańskiego bandyty 13. Warto też 
pamiętać, iż w stereotypowej ikonografii amerykańskiej Meksyk funkcjonuje jednocześnie jako 
duchowa oaza dla wszelkich adeptów i głosicieli kontrkultury, przeciwstawiających ten właśnie 
kraj wszelkim, bezdusznym, aroganckim, materialistycznym przedstawicielom mieszczańskie-
go społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. W wielu narracjach, tyleż filmowych, co literackich, 
południowy sąsiad USA nieodmiennie jest portretowany jako świat egzotycznych indywiduali-
stów, „dziwaków”, straceńców i artystów, przeciwstawiających się surowemu, rygorystycznemu 
ideałowi praworządnego, zapracowanego amerykańskiego protestanta14. Ten odwrócony ste-
reotyp posłużył nawet meksykańskim antropologom, którzy na jego wzór skonstruowali własną 
wersję esencjalistycznego Meksyku, niedostępnego dla „pozbawionych ciepła i naturalności 
Amerykanów”15. We współczesnej kinematografii amerykańskiej, aczkolwiek prawie wyłącznie 
dzięki filmowej działalności Chicanos (Amerykanów meksykańskiego pochodzenia), pojawiają 

11 Dogłębnie zanalizowanego przez meksykańskiego antropologa Claudio Lomnitza w znakomitej książce Deep 
Mexico, Silent Mexico. An anthropology of Nationalism, University of Minnesota Press, Minneapolis 2001. Zobacz 
także: A. Riding, Distant Neighbours. A Portrait of the Mexicans, Vintage Books, Nowy Jork 1982.

12 Pierwsze, negatywne wizerunki pojawiły się w greaser films (np. Broncho Billy and the Greaser 1914, których 
nazwa pochodzi od obraźliwego miana używanego do dzisiaj w stosunku do Meksykanów, oznaczającego „tłusty, 
oleisty”. W latach 20 i 30 pierwsze latynoskie gwiazdy wzmacniały stereotyp kobiety lekkich obyczajów i mężczyzny

-brutala, lecz grały też latynoskie postacie i osiągnęły znaczną sławę (Rudolf Valentino, Ramon Navarro, Dolores del 
Rio). Lata kryzysu i wojny sprowadziły hollywoodzki wizerunek Latynosa do postaci wyzbytej etnicznych cech lub też 
wspierającej propagandową tezę o miłości Latynosów do amerykańskiej kultury (np. wzmacniające rooseveltowską 
politykę dobrego sąsiada The Gang’s All Here 1943 z Carmen Miranda w owocowym kapeluszu czy Rudowłosa, 1941 
z Margaritą Carmen Cansino alias Rita Hayworth). Trzej Amigos (1984), Mexican (2001) i Dorwać Gringo (2012) przed-
stawiają Meksykanów jako niedouczonych, leniwych kryminalistów, którzy nie potrafią funkcjonować bez pomocy 
amerykańskiego bohatera. Zob. C. Rodriguez, Heroes, Lovers and Others. The Story of Latinos in Hollywood, Oxford 
University Press, New York 2008; Ch.R. Berg, Latino Images in Film. Stereotypes, Subversion, Resistance, University 
of Texas Press, Austin 2002, s. 68–86.

13 Pierwsze analizy wizerunku Afro-Amerykanów w hollywoodzkich filmach autorstwa Stuarta Halla posłużyły 
jako model krytykom badającym stereotypowe przedstawienia Latynosów w amerykańskim kinie. Badacze ci do-
szli do wniosku, iż postacie Latynosów w amerykańskich filmach sprowadzić można do sześciu głównych typów: 

„bandyta (el bandido), stręczycielka, błazen, żartownisia, latynoski kochanek i kobieta-wamp. W dziejach Hollywood, 
w ścisłej zależności od aktualnego kursu politycznego USA, Latynosi byli nieodmiennie przedstawiani jako zniewie-
ściali romantycy lub agresywne dzikusy, zaś Latynoski figurowały w filmach jako głupiutkie żartownisie, podwładne 
mężczyzn lub też rozpasane demony seksu”. Ch.R. Berg, Latino Images…, s. 66.

14 Na przykład w książkach Cormaca McCarthy’ego, Meksyk jest ojczyzną dla wszystkich, którzy są gotowi od-
rzucić ograniczające role społeczne, rajem, w którym możliwa jest totalna transgresja ku radykalnemu uwolnieniu 
się od raz na zawsze ustalonej prawdy. Podobnie, choć bardziej defetystycznie, prezentuje Meksyk znany prozaik 
angielski Malcolm Lowry w powieści Pod wulkanem (ang. Under the Volcano, 1947), a nawet amerykański antro-
polog Carlos Castaneda.

15 Zob. znakomita analiza dzieł meksykańskich pisarzy autorstwa Maartena van Delden, La pura gringuez. The 
Essential United States in José Augustin, Carlos Fuentes, andi Ricardo Aguilar Melantzon, w: Mexico Reading the 
United States, red. L. Egan, M. Long, Vanderbilt University Press, Nashville 2009, s. 155–171.
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się rozmaite próby przezwyciężenia upraszczających wizerunków służących różnicującej poli-
tyce asymilacjonizmu16. Jedną z takich prób poświęconych wizerunkowi Meksykanina jest film 
Trzy Pogrzeby Melquiadesa Estrady z 2005 r.

Mumifikacja Innego
Będący efektem współpracy pomiędzy amerykańskim aktorem Tommy Lee Jonesem (Poza 
Prawem, To nie jest kraj dla starych ludzi) i meksykańskim scenarzystą Guillermo Arriagą (Amorres 
Perros), film Trzy Pogrzeby Melquiadesa Estrady był w założeniu obrazem poddającym w wątpli-
wość tradycyjne sposoby przedstawiania Meksykanina w amerykańskim kinie, a zwłaszcza w we-
sternie. Krytycy przedstawiali ów nagrodzony na festiwalu w Cannes obraz jako transnarodowy 
western potępiający sprowadzanie wizerunku mniejszości etnicznych do „orientalistycznych, 
nieprzychylnych, czy jawnie obraźliwych stereotypów”17. Film zawiera liczne cechy westernu: 
wątek zbrodni i zemsty, samozwańcze wymierzanie sprawiedliwości i przemianę głównego bo-
hatera pod wpływem traumatycznych przeżyć. Trzy Pogrzeby… są odyseją samotnego kowbo-
ja dotkniętego kryzysem kulturowym. Główny bohater, Pete Perkins, jest prostym, skromnym 
kowbojem, którego życie ulega nieodwracalnej zmianie, gdy jego przyjaciel Melquiades Estrada, 
meksykański nielegalny imigrant (illegal alien), zostaje bez przyczyny bestialsko zamordowany 
przez strażnika granicznego, Mike’a Nortona. Norton, klasyczny „burak” (redneck)18, jest na służ-
bie, kiedy dobiega go odgłos strzału. Myśląc, że oto został zaatakowany, oddaje śmiertelny strzał 
w stronę pasącego kozy Melquiadesa. Odnaleziony przez nieprzychylnych Meksykanom miejsco-
wych stróżów prawa Melauides jest pochowany na miejskim cmentarzu. Na drewnianym krzyżu 
widnieje napis „Melquiades Meksyk”, jedyny ślad po jego istnieniu. Zawiedziony bezwładnością 
systemu prawnego i anonimowym pochówkiem Pete porywa strażnika i przepędza go (oraz roz-
kładające się zwłoki Melquiadesa) przez granicę w morderczej wędrówce przywołującej na myśl 
tortury, przez które przechodzić muszą przeprawiający się przez granicę (w odwrotnym kierun-
ku) Meksykanie. Pete zmusza Nortona do pochowania Melquiadesa w jego rzekomo rodzinnym 
miasteczku, Jimenez (stan Coahuila). Podczas podróży amerykańscy protagoniści spotykają 
licznych Meksykanów (zawsze w grupie) obierających kukurydzę, uprawiających niekonwen-
cjonalną medycynę, nielegalnie przekraczających granicę lub po prostu nie robiących nic. Już 
pierwsza scena filmu, od której zaczyna się cały łańcuch dramatycznych wydarzeń, ustanawia 
kontrast pomiędzy amerykańskim obywatelem kontrolującym i rozwijającym akcję, a epizo-
dycznie „dostawionym” meksykańskim imigrantem. Scena, w której dwóch strażników granicz-
nych strzelających z nudów do kojotów odkrywa z przerażeniem pospiesznie porzucone ciało 
Melquiadesa ustanawia paralelę pomiędzy polowaniem na zwierzęta i „przypadkowym” zabija-
niem nielegalnych imigrantów z Meksyku. Ciało Melquiadesa zostało porzucone bez obrządku 
pogrzebnego w przypadkowym miejscu i bez niczyjej wiedzy. Dla Pete’a okoliczności te są ostat-
nią kroplą goryczy. Mimo iż śmierć Melquiadesa była dlań osobistą tragedią, zbeszczeszczenie 

16 Np. Luiz Valdez, Gregory Nava, Robert Rodriguez. Zob także: A. Szahaj, E Pluribum Unum? Dylematy wielokul-
turowości i politycznej poprawności, Universitas, Kraków 2004.

17 M. Carter, „I’m Just a Cowboy”: Transnational Identities of the Borderlands in Tommy Lee Jones’ The Three Burials 
of Melquiades Estrada. “European Journal of American Studies” 2012, vol. 1, s. 1.

18 Niezwykle stereotypowo przedstawiona postać Nortona skupia w sobie brutalnego, bezmyślnego typowego 
strażnika przygranicznego, który strzela do Meksykanów jak do zwierząt.
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jego ciała oznacza zachwianie granicy pomiędzy ludźmi i zwierzętami, którego amerykański 
bohater nie chce zaakceptować. Dokonując okrutnego aktu zemsty, Pete symbolicznie zrywa 
kulturowe więzi i odrzuca amerykańską kulturę, chcąc odtąd przynależeć do przedstawionej 
w filmie jako szlachetna i szczera kultury meksykańskiej. Krytyk filmowy Matthew Carter twierdzi, 
że film „usilnie zamydla ideę tożsamości narodowej”19. Aczkolwiek wedle innego krytyka, Camilli 
Fojas, Pete ucieleśnia „kulturę i wartości moralne Starego Zachodu poprzez swą prostą mowę, 
instynkt przetrwania, dumę i niezależność oraz stoicką męskość.”20 Autorka interpretuje jego 
chęć oderwania się od tego, co nienawistne w rodzimej kulturze jako „sytuowanie anglosaskiej 
życzliwości po stronie anglosaskiej fantazji na temat Meksyku i Meksykanów”21. Mimo tytułu 
i zasadniczego leitmotivu, rzeczywistymi bohaterami filmu są Pete i Mike, dwaj Amerykanie 

– jeden dobry, drugi zły. Podczas gdy ci uczestniczą w dramatycznej walce o przetrwanie i prze-
baczenie, Meksykanin (Melquiades) jest praktycznie usunięty z fabuły filmu. Próba pozbycia się 
własnej tożsamości poprzez przybranie meksykańskiej tożsamości kulturowej nieodwołalnie 
wtrąca Pete’a z powrotem do lochu esencjalistycznej potrzeby samookreślenia poprzez kon-
trast z Innym, tym razem skontrastowanym z ciemną stroną amerykańskiej psyche. Lecz postać 
Melquiadesa jest pełna tajemnic – jak dostał się on na ranczo Pete’a? Dlaczego skłamał na temat 
prawdziwego miejsca pochodzenia? Kim tak naprawdę był człowiek, któremu zaufał amerykański 
protagonista? Przemilczana niejednoznaczność pozwala odbiorcy usadowić się po dowolnej 
stronie tożsamościowej identyfikacji, zgodnie z ustanowionymi przez manipulacyjne mecha-
nizmy ideologicznymi preferencjami odbioru. Ów „traumatyczny western” odwraca ideologię 
Idei Boskiego Przeznaczenia (Manifest Destiny) i zwraca preferencje odczytań ku transnarodo-
wym wyobrażeniom raczej niż realistycznym przedstawieniom mitycznej granicy pomiędzy 
cywilizacją i dzikością22. Z drugiej strony, postrzegany jako klasyczny kowboj Pete wzmacnia mit 
bohatera przeciwstawionego pasywnemu (martwemu) Innemu, tradycyjnie Indianinowi lub 
Meksykaninowi. Pomimo odwracającego stereotyp szlachetnego gestu, wokół którego rozwija się 
fabuła filmu, krańcowo zredukowana, „amputowana” postać Melquiadesa odpowiada klasycz-
nym przedstawieniom Innego jako społecznego problemu.23 Postać Meksykanina funkcjonuje 
w filmie jako odrażający, nieczysty, rozpadający się ochłap mięsa. Zdaniem Claire F. Fox, w ame-
rykańskiej kulturze wizualnej istnieje bogata ikonografia okaleczonych ciał Meksykanów, którzy 
zginęli w kryminalnym kontekście lub w rezultacie wyczerpania podczas przekraczania granicy.

Polityka reprezentacji narzucająca widzowi wizerunek Meksykanów jako martwych ciał jest już obec-

na na początku dwudziestego wieku, kiedy to ulubionymi tematami producentów pocztówek byli m. in. 

okaleczeni lub martwi Meksykanie, pogrzeby, lincze i egzekucje dokonywane na Meksykanach. Sceny te 

często były opatrzone podpisami zawierającymi rasistowskie epitety.24

19 Tamże, s. 6.
20 C. Fojas, Border Bandits. Hollywood on the Southern Frontier, University of Texas Press, Austin, TX 2008, s. 189.
21 Tamże, s. 190.
22 J. Walker, cyt. za: M. Carter, „I’m Just a Cowboy”…, s. 7.
23 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 306.
24 Międzykulturowe badania wizerunków meksykańsko-amerykańskich przeprowadzone przez Claire F. Fox 

zwracają także uwagę na ogromny wpływ dotacji rządowych na repertuar Meksykańskiego Instytutu Filmowego 
i Hollywood, dwóch potężnych maszyn propagandowych. Polityczne relacje między Waszyngtonem i Mexico City 
dyktowały i dyktują także dzisiaj program dostępny publiczności. Podobnie jak relacje te, które charakteryzuje 
dynamizm, stereotypy proponowane w filmach były nieraz pozytywne, nieraz negatywne. Polityka reprezentacji 
jest zwykle ściśle uzależniona od politycznego kursu w danym okresie historycznym.
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W dwóch retrospekcjach Melquiades pokazany jest jako milczący (nie znający języka angielskie-
go), niepozorny kowboj. W pierwszej scenie stoi on przed sklepem z telewizorami, w których 
widać biegnące konie. Meksykanin przypatruje się obrazowi jak dziecko, na wzór pierwszych wi-
dzów we francuskim niemym kinie, którzy uciekali na widok pędzącego po płótnie ekranu pocią-
gu.25 W drugiej scenie Melquiades znajduje się w pokoju hotelowym z żoną strażnika granicznego, 
Mike’a Hortona właśnie. Scena ta mogłaby uchodzić za romantyczną, gdyby nie nieśmiałość, czy 
wręcz zniewieściałość Melquiadesa (połączona z barierą językową). W rzeczywistości jednak 
kwestia, czy doszło do zbliżenia między nim a żoną jego przyszłego oprawcy pozostaje niewyja-
śniona, stwarzając tym samym możliwość, iż Melquiades uwiódł białą, zamężną kobietę, a tym 
samym wpisał się w kolejny klasyczny stereotypowy wizerunek Latynosa w amerykańskim filmie. 
Chcąc zaprzeczyć temu negatywnemu stereotypowi, autorzy filmu zawarli w scenach pokazują-
cych Melquiadesa znaczenie przeciwne – jest on niemal bezpłciowy, pasywny, niemy i nieco ogra-
niczony intelektualnie, a zarazem sympatyczny i nieszkodliwy, jednym słowem: drugoplanowy.

Mimo iż wizerunek Melquiadesa nie opiera się na pejoratywnych przedstawieniach hol-
lywoodzkich (bandyty, błazna, itd.), funkcjonuje on w  filmie jako amerykańska fantazja. 
Dychotomiczny obraz zniewieściałego, a zarazem niewinnego bohatera jest pretekstem do 
podjęcia ulubionego dialogu amerykańskiego kina – rozmowy o tym, kim są Amerykanie, jakie 
elementy definiują amerykańską tożsamość kulturową, czego jej brak, i w jaki sposób może 
ona stać się doskonalsza, prawdziwsza, lub jak ujął to Richard Dyer, „na stałe przymocowana 
do postaci”26. Takie rozmowy z samym sobą najlepiej prowadzi się w towarzystwie przyjaciela, 
który nie przerwie i nie podda w wątpliwość esencjalnego faktu istnienia tożsamości. Stąd mu-
mifikacja, zapewniająca długowieczność tożsamości, stąd też pragnienie Innego stanowiącego 
tajemnicę, dewiację lub fetysz potwierdzające autentyczność i zapewniające symboliczny ład27.

Inny w klatce (filmowej) tożsamości
Pomimo licznych studiów nad stereotypowymi przedstawieniami Innego (przedstawiciela grup 
tradycyjnie społecznie zmarginalizowanych: geja, Indianina, Afroamerykanina, Azjaty, przedsta-
wiciela klasy robotniczej, ubogiego, imigranta, kobiety, etc.), mają one nadal ogromny wpływ na 
to, jak myślimy. Charles Ramirez Berg, badacz stereotypów w amerykańskim i meksykańskim 
kinie wielokrotnie podkreślał konieczność krytycznej pracy nad polityką reprezentacji:

W przypadku stereotypu, jakakolwiek zbieżność pomiędzy rzeczywistymi zachowaniami członków da-

nej grupy a cechą przypisaną całej grupie jest jedynie odizolowaną częścią znacznie bardziej złożonej hi-

storii, najczęściej daleką od prawdy. To prawda, że, istnieją meksykańscy bandyci, leniwi Afroamerykanie 

i włoscy gangsterzy. Jednakże wandalizm, lenistwo lub przestępczość nie są cechami przynależącymi 

do żadnej określonej kultury, ani też nie przedstawiają one kompletnego doświadczenia danej grupy.28

25 Claire F. Fox zauważa podobne przedstawienie Meksykanina w filmie Przygody Indiany Jonesa z 1992 roku. 
Za: C.F. Fox, Fence and the River. Culture and Politics at the U.S. – Mexico Border, University of Minnesota Press, 
Minneapolis 1999, s. 90.

26 R. Dyer, w: S. Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Open University Press, 
London 1997, s. 257–258.

27 S. Hall, Representations…, s. 258–268.
28 Ch.R. Berg, Latino images in film…, s. 16.
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W przypadku Meksyku i Stanów Zjednoczonych minione konflikty, jak również przemoc ostat-
nich dziesięcioleci spowodowana natężeniem ruchu migracyjnego i problemów wynikających 
z handlu narkotykami i ich konsumpcji, nieustannie stwarzają iluzję prawdziwości stereotypów. 
W swej książce poświęconej zachodnim stereotypom kolonialnym Michael Pickering wyjaśnia, 
jak konstrukcja stereotypowego (demonizującego i idealizującego) wizerunku Innego dokonuje 
się poprzez opozycję normalności i patologii.

Stereotypy działają na zasadzie mitów, gdyż jedne i drugie wymagają połączonych politycznych i hi-

storycznych wyparć. Koncentracja tych wyparć w określonych figurach przedstawieniowych zapewnia 

ciągłość wykluczeniom społecznym i nierównościom ekonomicznym, mogąc zarazem służyć jako uspra-

wiedliwienie dla fanatyzmu, wrogości czy agresji […].

Inny może stać się obiektem fantazji i pragnień, […] kompensując pewien brak odczuwany w obrębie 

tożsamości kulturowej lub poczucie wyobcowania z kręgu odziedziczonych wartości kulturowych. Takie 

fantazje niczego nie rozwiązują. Mogą być bardzo przyjemne dla tych, którzy się im poddają, lecz w isto-

cie zacieśniają one jedynie smycz, na której prowadzony jest Inny pozbawiony prawa do własnej wagi 

i wartości. Przekładanie różnicy na Inność jest zaprzeczeniem dialogu, wymiany i zmiany.29

Mechanizm manipulacji stereotypowymi przedstawieniami Innego, mający na celu podtrzy-
manie status quo kultury dominującej, wywodzi się z ideologii nowoczesnego imperializmu. 
Pomimo oczywistej sprzeczności pomiędzy statyczną, hierarchiczną „piramidalną” struktu-
rą progresu, a ewolucjonistyczną ideą dynamiki gatunkowej, Inny jako nieruchoma fotografia 
przeciwstawiona rzutkiej kulturze europejskiej idealnie wpisał się w ideologiczną machinę no-
woczesności. Umiejscowiony w „przed”, ale i w „poza” kultury europejskiej Inny (australijski 
Aborygen, Indianin, Afrykanin, Azjata, etc.) stał się powodem, dla którego technika i industria-
lizacja były niekwestionowanym dobrem, a nowoczesność miała sens30. Rozwój cywilizacyjny 
odtąd symbolizował ucieczkę od stanu prymitywizmu, który utożsamiany był z niedorozwojem 
ludzkości, lecz jednocześnie, jak podkreśla Pickering, wiara w progres była całkowicie uzależ-
niona od siły oddziaływania mitu prymitywnych ludów. Dlatego też kultura wizualna Europy 
Zachodniej wylansowała wizerunek Innego (rasowo, obyczajowo, intelektualnie), figurę wła-
snej fantazji, skupiającą w sobie pewne eklektyczne cechy oparte na jak najczystszym kontra-
ście z równie stereotypowym przykładem Europejczyka, czy szerzej, człowieka cywilizowanego. 
Jednym z probierzy wizerunku Innego stało się „naukowe” świadectwo antropologiczne. Obok 
fotografii i nowoczesnego malarstwa, najsilniejszym wizualnym bodźcem umacniającym ów mit 
były wędrujące po kontynencie „wystawy imperialne”, przedstawiające „typowych” członków 
prymitywnych społeczeństw i opatrzone rekwizytami („eksponaty” w towarzystwie małp, etc.) 
oraz obrazowymi sloganami, typu: „Epoka dzikości wkrótce przeminie”31. Techniki manipula-
cyjne konstytuujące wizerunek Innego, rozwinięte w XIX w. i w dalszym ciągu udoskonalane 
w obrębie rozmaitych reżimów reprezentacyjnych mają niepojętą moc w konstruowaniu wizji 
świata. Pomimo istnienia dogłębnych analiz owych technik32, stereotypy nadal są podstawowym 

29 M. Pickering, Stereotyping. The Politics of Representation, Palgrave, New York 2001, s. 48–49.
30 Tamże, s. 53–55.
31 Tamże, s. 59.
32 Dokonanych przez licznych filozofów i badaczy kultury, m. in. Antonio Gramsciego, Luisa Althussera, Michela 
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budulcem ideologii przynależności grupowej i konstrukcji indywidualnych tożsamości. W dziele 
Druga płeć (1984) Simone de Beauvoir zwróciła uwagę na historyczny charakter konstrukcji esen-
cjalistycznego podmiotu męskiego, umożliwiającej rozumienie kobiecości jako podrzędnej for-
my bytu. Franz Fanon analizował psychologiczny aspekt różnicowania w fenomenalnym dziele 
Peau noire, masques blanches (1952). Fanon definiuje kolonialne pragnienie bycia pełnoprawnym 
uczestnikiem dominującej białej kultury jako celowy i zaplanowany mechanizm polityki kultu-
ralnej we francuskich koloniach. Walka z redukcją osobowości poprzez rasowy, etniczny kontrast 
z kulturą dominującą mogłaby przybrać – zdaniem Fanona – kolejną tożsamościową maskę esen-
cjalizmu, czyli powielić mechanizm manipulacji poprzez dalsze poszukiwanie (nowego) Innego. 
Taka reakcja na wykluczenie poza krąg tożsamości dominującej unicestwia pełne oderwanie się 
podmiotu od narzuconego mu modelu istnienia. W kulturoznawczych rozważaniach Stuarta 
Halla idea ta nabiera mocy teoretycznej. Wygenerowana przez Halla koncepcja tożsamości nie 
zakłada istnienia stabilnego sedna, harmonijnie rozwijającego się wbrew nieprzewidywalnym 
dziejom historii (osobistej czy epokowej). Zbiorowa, prawdziwa tożsamość, ukryta pod wieloma 
innymi, powierzchownymi czy narzuconymi tożsamościami, jednocząca narody i ludzi oraz 
gwarantująca kulturową przynależność jest jedynie ideologiczną konstrukcją odpowiadającą 
historycznym wymogom. Ów zrodzony w okresie nowoczesności dyskurs tożsamościowy, dodaje 
Hall, „powstaje całkowicie wewnątrz systemu reprezentacji” i musi być rozumiany jako sukce-
sywne manipulacje reprezentacjami w obrębie danej kultury33. Ponieważ tożsamość jest z natury 
zjawiskiem czysto kontekstualnym, okazją do krytycznego uchwycenia stawania się (becoming) 
tożsamości jest właśnie badanie polityki reprezentacji, obecnej w każdej kulturze.

Badania stereotypowych wizerunków wymagają zatem konfrontacji sfragmentaryzowanych 
i patologicznych sposobów rekonstrukcji doświadczenia z obowiązującymi wzorcami danej 
kultury wizualnej. Badacze reprezentacji mają za zadanie nie tylko dekonstrukcję sposobów 
przedstawiania, służących standardyzacji (przypadku negatywnych i pozytywnych stereotypów), 
lecz także analizę stylu przedstawiania34. Aby osiągnąć ten cel, należy przeformułować pytania na 
temat głębi stereotypu i polityki reprezentacji. Odejście od uogólniających tendencji jest dzisiaj 
rygorystycznym wymogiem stawianym wszelkim badaniom nad sposobami przedstawiania. 
Jedną z możliwych alternatyw w próbach uniknięcia binarnego przedstawiania kultur, które 
według Stuarta Halla zawsze pociąga za sobą relacje władzy oparte na pojęciach ambiwalentnej 
różnicy, jest hybrydyzacja. Jednym z proponowanych współcześnie modeli tożsamości są hy-
brydyczne, terminologicznie rozproszone (umykające pozycjom podmiotu) tożsamości, które 
nie ograniczają oglądu Innego do wybranych znaczeń35. Aczkolwiek, amerykaniści badający 
społeczeństwa meksykańskie i amerykańskie przez ów pryzmat, zwracają uwagę na metodolo-
giczne niedogodności.

Zasadniczą wadą koncepcji hybrydyczności wydaje się być brak krytycznej perspektywy. W rezul-

tacie zawartego w niej anty-dyskryminacyjnego ostrza, schlebiającego wszelkim rasowym, religijnym, 

de Certeau, Rolanda Barthesa, Michela Foucaulta, Edwarda Saida i Stuarta Halla.
33 S. Hall, Who Needs Identity?, w: Questions of Cultural Identity, red. S. Hall, P. du Gay, Sage Publications, London–

New Delhi 1996, s. 3–4. Zob. także: S. Hall, Cultural Identity and Diaspora (1993): http://www.unipa.it/~michele.
cometa/hall_cultural_identity.pdf

34 S. Hall, J. Evans, Visual Culture: The Reader, Sage Publications, London–Delhi 2005, s. 18–19.
35 K. Iyall Smith, P. Leavy, Hybrid Identities. Theoretical and Empirical Examinations, Leiden, Boston 2008, s. 3–12.
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etnicznym i innym socjokulturowym różnicom, hybrydyczność jest praktycznie pozbawiona jakiejkol-

wiek krytycznej mocy sądzenia. Jej początkowa oryginalna moc okazuje się być jej naczelną słabością.36

Krytyka koncepcji hybrydyczności zdaje się z kolei pociągać za sobą pytanie o konieczność 
sądzenia, historyczny związek pomiędzy mocą sądzenia a poddawaniem w wątpliwość oraz 
hegemoniczny walor kwestii przynależności.

Zakończenie
W Trzech Pogrzebach Melquiadesa Estrady Tommy Lee Jones chciał pokazać „międzynarodo-
wą granicę przebiegającą przez sam środek kultury amerykańskiego Rejonu Przygranicznego 
i czyniącą z niej dwie odrębne kultury (narodowe), jednocześnie wzmacniając różnicę groźbą 
przemocy fizycznej”37. Jednakże postacie w Trzech pogrzebach... symbolizują zarazem nigdy 
nie przebytą głębię wzajemnych percepcji, uchwyconą w soczewce opozycji binarnych nie tyl-
ko w filmie, lecz także w nieczułej na niuanse kulturowe, określonej granicami państwowymi 
rzeczywistości społecznej. Autorom filmu udało się oddać ideę przemocy dokonywanej za po-
mocą medialnego dyskursu, legitymizującego militarny charakter operacji bezkarnie pozba-
wiających życia niewinnych ludzi, często obywateli Stanów Zjednoczonych38. Z drugiej strony 
jednak, z uwagi na stereotypy, które film – jako wspaniała i sprawdzona forma inżynierii meme-
tycznej – wzmacnia zamiast je dekonstruować, dzieło to wpisuje się w długą tradycję typowych 
wyobrażeń o esencjalnym amerykańskim bohaterze i milczącym, amputowanym meksykańskim 
Innym. Wyobrażenia te zaś nie zachęcają do refleksji nad skalą, na którą stereotypy wzmacniają 
relacje władzy i uświęcają mechanizmy wykluczania. Współcześnie spolaryzowane sposoby po-
strzegania Innego w rozmaitych dyskursach przygranicznych zaowocowały budową fizycznego 
muru oddzielającego Meksyk od Stanów Zjednoczonych. Mający na celu udaremnienie prób 
przedarcia się na drugą stronę, podejmowanych przez zdesperowanych Meksykanów,  ten nie 
tylko symboliczny mur jest często postrzegany jako granica pomiędzy potrzebującym i posia-
dającym, praworządnym i przestępcą. Omówiony powyżej mechanizm manipulacji obrazem 
filmowym ilustruje także przeobrażenie meksykańskiego bohatera filmowego w amerykańskie 
wyobrażenie o tym, kim ów bohater powinien być. Zaangażowani wytwórcy kultury starają się 
walczyć o tę ustaloną pozycję podmiotu, proponując postać szlachetnego Innego, nieśmiałego 
do granic nieistnienia, skontrastowaną co prawda z postacią lenia i rzezimieszka, lecz w grun-
cie rzeczy równie hegemonicznie unieruchomioną w kazamatach odrealniającego stereotypu. 
Nietknięta skalpelem krytyki tożsamość Innego wciąż leży pogrzebana zgodnie ze starodawnym 
rytuałem, nieruchoma, wieczna i niekwestionowana, pozwalając prawej tożsamości amerykań-
skiego bohatera pulsować prawdą i inspirować uznanych artystów.

36 J. Raab, M. Butler, Hybrid Americas, LIT Verlag, Berlin 2008, s. 381.
37 D. Pye, At the Border: the limits of knowledge in The Three Burials of Melquiades Estrada and No Country for 

Old Men, “Journal of Film Criticism” 2010, nr 1, s. 1. Dostęp online: www2.warwick.ac.uk/fac/arts/.../at_the_border.pdf. 
Dostęp z dnia: 15. 09.2014.

38 Fabuła filmu Trzy Pogrzeby Melquiadesa Estrady nawiązuje do rzeczywistego morderstwa dokonanego przez 
żołnierza US Marines podczas prewencyjnej akcji antynarkotykowej, w  wyniku której zastrzelił on Ezequiela 
Hernandeza, ucznia liceum pomagającego ojcu na farmie przy kozach. Żołnierz stanął przed sądem wojskowym, 
lecz został uniewinniony.
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161Jednostki pamięci kulturowej. 

Kapłan rozumu, derwisz ateizmu. Recenzja tomu 
esejów Kapłan diabła. Opowieści o  nadziei, kłamstwie, 
nauce i miłości Richarda Dawkinsa1

Na polskim rynku ukazała się właśnie interesująca pod wieloma względami publikacja – tom 
esejów i artykułów prasowych Richarda Dawkinsa Kapłan diabła. Opowieści o nadziei, kłam-
stwie, nauce i miłości. Co ciekawe, wydawnictwo Helion zdecydowało się opublikować tę książkę 
z jedenastoletnim opóźnieniem – oryginał ukazał się bowiem w roku 2003 w Bostonie, z prze-
znaczeniem na rynek amerykański. Redaktorka pierwotnego wydania, Latha Menon, stworzyła 
z różnorodnych pism Dawkinsa swoistą silva rerum, pragnąc przybliżyć szerokie spektrum za-
interesowań autora czytelnikom zza oceanu. Zebrała w tym celu teksty głównie z lat 90. (niemal 
połowa z trzydziestu dwóch esejów), początku lat 2000. (14 artykułów), a także trzy recenzje 
pochodzące jeszcze z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Pisma te poruszały wówczas istotne i znaj-
dujące żywy oddźwięk społeczny tematy: aktualność myśli darwinowskiej we współczesnym 
dyskursie, krytykę przejawów braku racjonalności w dzisiejszej kulturze (wiara w moc kryształów, 
rozmaitych mikstur i panaceów, zagadnienia związane z religią, w tym także z sektami), dylematy 
etyczne stawiane w świetle nauk przyrodniczych czy atak na World Trade Center. Nie brakuje 
także osobistych wspomnień i przemyśleń autora. Ówczesnemu odbiorcy amerykańskiemu 
interesująca wydać musiała się polemika ze Stephenem Jayem Gouldem – najwybitniejszym 
ewolucjonistą zza oceanu, twórcą teorii punktualizmu. Ta część, choć chronologicznie sięga 
najgłębiej, bo aż końca lat 70., nie zestarzała się ani trochę i wciąż stanowi inspirujące źródło 
refleksji nad ważnymi pojęciami neodarwinizmu oraz ludzkiego miejsca na „drabinie bytów” 
czy raczej – jak chce Dawkins – na jednej z gałęzi wielkiego drzewa życia. Także akurat w Stanach 
Zjednoczonych analiza i krytyka religii, przeprowadzana przez Dawkinsa z pozycji racjonalistycz-
nych i ateistycznych, musiała wydać się odświeżająca oraz prowokująca do dyskusji.

Jednak dla dzisiejszego czytelnika polskiego zapoznanie się z wydanym właśnie Kapłanem 
diabła… jako „najświeższym” w kraju dziełem Dawkinsa może być mylące oraz przyczyniać 
rozmaitych trudności w odbiorze. Z powodu zasygnalizowanej wyżej różnorodności tekstów 
pomieszczonych w tym tomie nie sposób przecież traktować Kapłana diabła… jako komplet-
nego wykładu myśli Dawkinsa – jest to w końcu zbiór recenzji, polemik z napisanymi w danym 
momencie artykułami czy książkami, a także mów pochwalnych i esejów wspomnieniowych. Aby 

1 R. Dawkins, Kapłan diabła. Opowieści o nadziei, kłamstwie, nauce i miłości, przeł. M. Lipa, Helion, Gliwice 2014.
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poznać pełny wykład, trzeba by sięgnąć do kanonicznych prac Dawkinsa – Samolubnego genu, 
Fenotypu rozszerzonego, Wspinaczki na szczyt nieprawdopodobieństwa czy – najistotniejszej 
z punktu widzenia światopoglądowego – Boga urojonego.

W polskim czytelniku nowo wydanej książki, uwiedzionym doskonałym, publicystycznym 
stylem Dawkinsa, może się jednak zrodzić pokusa odczytania Kapłana diabła… jako takiego 
właśnie całościowego, klarownego i aktualnego wykładu jego poglądów. Przed tym należy prze-
strzec, wskazując na palimpsestową budowę tego dzieła, które powstało na zasadzie dialogu 
z innymi publikacjami, poglądami czy ludźmi, nadpisywania tekstów własnych i cudzych, re-
akcji na bieżące (w latach 1997–2002, kiedy powstawały), a więc dziś już często nieaktualne 
i niefunkcjonujące w obiegu intelektualnym – tematy. Polski odbiorca może mieć dodatkowy 
problem z faktem, że ma do czynienia z esejami w pewnym sensie wyrwanymi z kontekstu – jest 
więc sprowokowany do samodzielnych poszukiwań i dopowiedzeń. Tak dzieje się na przykład 
z postaciami centralnymi dla omawianej publikacji – Peterem Medawarem i Stephenem Jayem 
Gouldem. O ile ten drugi jest dobrze znany również z publikacji wydanych na rynku polskim, 
o tyle sylwetka Medawara, tak istotna zarówno dla brytyjskiej nauki, jak i dla tamtejszego życia 
akademickiego czy literackiego, w Polsce znana jest głównie wąskiemu gronu specjalistów. Tym 
bardziej szkoda, że wydawnictwo nie pokusiło się o przybliżenie tych dwóch postaci oraz ich 
dokonań choćby we wstępie do Kapłana diabła…

A jednak, mimo tych wszystkich trudności recepcyjnych czyhających na potencjalnego czy-
telnika, wydawnictwo Helion zdecydowało się z jakichś względów tę książkę właśnie w tym 
momencie opublikować. Stało się tak zapewne dlatego, że Richard Dawkins, ewolucjonista, 
popularyzator nauki oraz propagator ateizmu i racjonalizmu, stał się także w naszym kraju au-
torytetem, z którego zdaniem na różnorodne tematy należy się nie tylko zapoznać, ale i liczyć. 
A może wręcz brytyjski naukowiec i publicysta otrzymał już status klasyka, którego wieloletni 
dorobek – także ten pomniejszy, mający bardziej publicystyczny, polemiczny charakter – należy 
wprowadzić jak najszerzej do obiegu czytelniczego. Należałoby jednak podkreślić dokumen-
tujący i poniekąd już historyczny charakter tej publikacji, prezentującej opinie i przemyślenia 
ważnej postaci współczesnej nauki na różnorodne tematy.

Jak więc prezentuje się zawartość tego nietypowego tomu? Niewątpliwie najciekawszy jest 
Dawkins wówczas, gdy pisze o tym, na czym zna się najlepiej, czyli o ewolucji i o wiążącej się 
z nią różnorodnością życia oraz – zwłaszcza dla zupełnych laików – poruszając tematy związane 
z popularyzacją nauki (rozumianej głównie jako zbioru „nauk ścisłych” czy przyrodniczych, czyli 
nauk doświadczalnych). Ciekawie jest też, gdy wpada w ton osobisty, kreśląc obraz dzieciństwa 
spędzonego w Afryce oraz swoistej naukowej „podróży sentymentalnej” w te rejony, pisząc uro-
dzinowy list do córki czy też wspominając swoich zmarłych przyjaciół. Pełną gamą emocji uderza 
zwłaszcza hołd oddany Douglasowi Adamsowi, autorowi pamiętnego Autostopem przez galakty-
kę, pełen humoru i melancholii jednocześnie. Również pean na cześć „najwybitniejszego darwi-
nisty od czasów Darwina”2 – W.D. Hamiltona – może czytelnikom przybliżyć tę tak ważną postać 
nie tylko od strony dorobku naukowego (przede wszystkim genetycznej teorii pokrewieństwa 
oraz pasożytniczej teorii płci), ale i jako ciepłego, wrażliwego człowieka, który nie tylko w teorii 
znał się na altruizmie. Niezwykle interesująca jest dyskusja (także z konieczności pośmiertna) 
z wielkim oponentem Dawkinsa – a jednocześnie drugim największym współczesnym piewcą 

2 Tamże, s. 220.
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ewolucji – Stephenem Jayem Gouldem. Więcej miejsca zostanie poświęcone temu tematowi 
w dalszej części wywodu.

Nieco mniejszą przenikliwością cechują się dywagacje Dawkinsa na tematy z gruntu huma-
nistyczne (rola religii, antropologia kulturowa, współczesna myśl filozoficzna) – być może dla-
tego, że jak sam pisze, trzeźwy osąd psuje mu lekceważący stosunek dla niefalsyfikowalnych 
tez, formułowanych często przez wielu ich przedstawicieli. W każdym razie tam, gdzie Dawkins 
trzyma się standardów, których wymaga od innych (dyscypliny myślenia i wywodu, naukowej 
rzetelności, unikania pustego efekciarstwa czy nadmiernie emocjonalnego tonu, pokrywanego 
określonym żargonem), otrzymujemy eseistykę naukową wysokiej próby. W pozostałych wy-
padkach odejście od tych ideałów jest dość wyraźne i ma charakter erystyczny, dziennikarski. 
Richard Dawkins jest przecież także twórcą pojęcia „mem” oraz praktykiem, potrafiącym do-
skonale propagować poważane przez siebie idee oraz zręcznie zbijać argumenty przeciwników, 
przedstawianych często jako obskurantów. 

Część pierwszą (Nauka i wrażliwość) otwiera esej Kapłan diabła. Przywołuje w nim autor 
ciekawą figurę Darwinowskiego „kapłana diabła”, piszącego hipotetyczną księgę o „obrzydliwie 
okrutnych” dziełach natury. W ujęciu Darwinowskim przyroda to żywioł z zasady immoralny, 
leżący poza kategoriami dobra i zła, lecz mimo wszystko z punktu widzenia ludzkiego wciąż po-
wiązany z dylematami etycznymi i rozpatrywany w ich kategoriach. Co ciekawe, Dawkins, zdekla-
rowany zwolennik teorii ewolucji w zakresie jej zdolności do wyjaśniania świata i praw rządzącym 
nim od poziomu międzyplanetarnego po mikrobiologiczny, czasem nawet w dość podniosłym 
tonie nawołuje do etycznego buntu przeciwko „samolubnym replikatorom”. Dostrzega też im-
peratyw etyczny w uświadamianiu człowiekowi jego właściwego, a więc wcale nie centralnego 
(nadrzędnego) miejsca wśród innych zwierząt i wobec świata. Przy pomocy teorii darwinowskiej 
i metafory „drzewa życia”, którego jedną tylko z gałęzi zamieszkuje nasz gatunek, usiłuje przeła-
mać antropocentryzm, widoczny chociażby w stosowanym przez nas języku, zrzucić człowieka 
z tronu, który ten od tak dawna sobie uzurpuje3. Mówi tu jednym głosem z krytykowaną przez 
siebie współczesną myślą humanistyczną – trzeba mu jednak oddać sprawiedliwość, że czyni 
to w sposób daleko bardziej zrozumiały i klarowny niż współczesna posthumanistyka, a jego 
ewolucjonistyczne argumenty są niezwykle celne.

Myślenie o człowieku jako „koronie stworzenia”, jak dowodzi, jest zupełnie nonsensowne 
z punktu widzenia biologii. Od czasów Tomasza z Akwinu człowiek widział siebie jako postawio-
nego wyżej na drabinie bytów od zwierząt, które wedle Biblii powinny mu być podporządkowane 
oraz są od niego odległe w rozwoju. Za czasów Darwina takie postrzeganie miejsca człowieka 
w uniwersum natury było powszechne. Dlatego, jak pisze Dawkins:

Pierwsze rozdziały książki [O pochodzeniu człowieka – przyp. M.M.] są poświęcone zmniejszeniu po-

strzeganej przepaści między nami a czwororękimi – przepaści, która ludziom współczesnym Darwinowi 

wydawała się tak ogromna jak przestrzeń między najwyższym szczeblem drabiny rozwojowej a szczeblem 

niższym. Dziś nie widzielibyśmy w ogóle żadnej drabiny, a w każdym razie nie powinniśmy jej widzieć. 

Zamiast tego powinniśmy mieć przed oczami schemat przypominający rozgałęzione drzewo, który był  

 

3 Badający jego przejawy w kulturze ludowej Zdzisław Kempf nazwał go „arystokratycznym antropocentryzmem”, 
por. tegoż, Wyrazy „gorsze” dotyczące zwierząt, „Język Polski” 1985, t. LXV, z. 2–3, s. 125–144.
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jedyną ilustracją w książce O powstawaniu gatunków. Ludzkość jest tylko cieniutką gałązką wyrastającą 

wraz z wieloma innymi z konara symbolizującego afrykańskie małpy człekokształtne [podkreślenie 

moje – M.M.]4.

Uświadomiwszy czytelnikom bliskie pokrewieństwo człowieka z innymi człekokształtnymi 
i prezentując kruchość różnic międzygatunkowych, Dawkins stara się przełamać także tabu wy-
jątkowości gatunku Homo sapiens. Jego konkluzja jest jednoznaczna – nasz „arystokratyczny antro-
pocentryzm”, czy też po prostu szowinizm gatunkowy,5 jest tak dobrze ugruntowany jedynie przez 
fakt, że ogniwa pośrednie między wspólnym przodkiem człowieka i szympansa, żyjącym między 
5 a 7 mln lat temu w Afryce, wymarły. Gdyby tak się nie stało, nasze „prawa i zasady moralności 
musiałyby wyglądać zupełnie inaczej”6. Płynie stąd ważna dyrektywa etyczna – walka o prawa 
(cywilne) zwierząt. Walka, która musi zostać zapoczątkowana w ludzkiej świadomości – w zmianie 
postrzegania ludzkiego miejsca w kontinuum gatunkowym. Zresztą Dawkins daje tu osobisty przy-
kład, walkę o prawa zwierząt uprawiając także na niwie czysto społecznej – w myśl memetycznych 
teorii propagując swe poglądy także w internecie i w bardziej tradycyjnych środkach przekazu. 

Przybliżając konsekwencje, jakie płyną z  działania praw darwinowskich dla człowieka, 
Dawkins eksponuje również fakt, iż powstanie umysłu i wytworzenie się ludzkiej samoświa-
domości zdolnej do wspinania się na poziom „meta” – ma na różne sposoby charakter nas ob-
ligujący. „Obdarzone wolną wolą” mózgi, zauważa, „mogą więc modelować wszechświat oraz 
rządzące nim prawa, do których zalicza się także sam algorytm Darwina”7. Powinny również 
rozstrzygać dylematy etyczne, jakie stawia przed nimi teoria ewolucji, jak choćby wspomniany 
wyżej: czy szympansy powinny uzyskać prawa cywilne (lecz nie: prawa wyborcze!)?

Wiele do myślenia dają też inne, znajdujące się w eseju Nauka i wrażliwość, kwestie etyczne 
podnoszone przez Dawkinsa. Są one stawiane w imię walki z „nieciągłością myślenia”8, czyli 
postrzeganiem świata i rozmaitych abstrakcyjnych zagadnień w ostrych, zamkniętych katego-
riach przez rozmaitego pochodzenia fundamentalistów 9. Na przykład odpowiedź na pytanie, czy 
aborcję można nazwać „morderstwem”, czyli „zabiciem człowieka”, jak czyni to wiele środowisk, 
zależy ściśle od tego, jaką definicję człowieka przyjmie się za obowiązującą. Wedle różnych obra-
nych kryteriów, od tego, która cecha człowieczeństwa interesuje nas w danym momencie, płód 
może być przecież „w połowie człowiekiem” albo w „w jednej setnej człowiekiem”. Jak dopowiada 
Dawkins, dla nieciągłego umysłu „człowiek” jest „pojęciem absolutystycznym […], bez stadiów 
pośrednich, z czego wynika wiele zła”10.

  4 R. Dawkins, Kapłan diabła…, s. 97.
  5 Tamże, s. 31. Angielskie słowo specieism (tłumaczone czasem na język polski jako „gatunkizm”) zostało utwo-

rzone na podobieństwo słowa „faszyzm” przez Richarda Rydera i spopularyzowane przez Petera Singera oraz szerzej 
– przez samego Dawkinsa (podaję za przypisem Michała Lipy).

  6 Tamże, s. 36.
  7 Tamże, s. 22.
  8 Tamże, s. 33.
9 Nie sposób uciec od skojarzeń z  dorobkiem kognitywizmu, który przeciwstawia klasycznej logice 

Arystotelesowkiej model prototypowy, powstały na gruncie badań nad ludzkim sposobem percypowania świa-
ta (Eleonor Rosch). Więcej na ten temat por. R. Kalisz, Teoretyczne podstawy językoznawstwa kognitywnego [w:] 
Podstawy gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, przeł. J. Berej i inni, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1994, s. 65 i następne.

10 Richard Dawkins, Kapłan diabła…, s. 33.
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Co ciekawe, wskazuje on także, iż kontinuum łączące płód z dorosłym jest podobne „do ewo-
lucyjnego kontinuum łączącego człowieka z innymi gatunkami”11. Ontogeneza odtwarza filoge-
nezę. Jaki płynie z tego wniosek? Nauka może nie dać odpowiedzi, czy aborcja jest zabójstwem, 
ale „może ostrzec nas przed niekonsekwencją, jaką byłoby uważanie jej za morderstwo i jedno-
cześnie akceptowanie zabijania szympansów”12.

W podobnie klarowny i uderzający sposób Dawkins rzuca nowe światło na inne kontrowersyj-
ne tematy: hodowlę komórek macierzystych oraz klonowanie tkanek, będące podstawą badań 
nad rakiem (codziennie powstaje wiele ton komórek Henrietty Lacks (tzw. tkanki HeLa) – wszyst-
kie one w pewnym sensie stanowią jej „gigantyczny klon”13). Dawkins przedstawia też ciekawą 
analogię między rodzeństwem syjamskim (niekiedy niemożliwe jest przetrwanie obu bliźniąt) 
a łożyskiem, które z biologicznego punktu widzenia jest w ocenie autora Kapłana diabła… „naj-
prawdziwszym klonem dziecka, które żywi”14. W tej sytuacji kucharz, który w telewizji przed-
stawia przepis na „łożysko podsmażone z cebulką” (oraz cały przemysł kosmetyczny, o którym 
Dawkins akurat nie wspomina), jawi się jako akt szczególnego kanibalizmu. Kolejnym, istotnym 
z punktu widzenia etyki zagadnieniem, na które ten biolog stara się zwrócić uwagę, jest naukowe 
spojrzenie na bliźnięta jednojajowe – one także w sensie genetycznym są swoimi klonami. Skoro 
więc zakłada się, że bliźnięta jednojajowe mają dusze, trzeba uznać, że „klony także je mają”15.

Dyskusja ze Stephenem J. Gouldem (część 5. Etrusków wrogich huf…)
Jednym z najciekawszych bodaj fragmentów Kapłana diabła… jest wielogłos Dawkinsa i twórcy 
punktualizmu w teorii ewolucji, paleontologa Stephena Jaya Goulda. W cyklu recenzji kolej-
nych prac amerykańskiego ewolucjonisty – przede wszystkim jego zbiorów esejów popularyzu-
jących naukę, zamieszczanych w czasopiśmie „Natural History” – Richard Dawkins dokonuje 
prezentacji wybranych poglądów swoich i Goulda, punktów spornych oraz płaszczyzn moż-
liwego porozumienia.

Można nie zgadzać się z tezą Goulda, którą nieskromnie przytoczył Dawkins, iż „należymy 
z Richardem do autorów najlepiej piszących o ewolucji”16, lecz – z całą pewnością – trzeba uznać, 
że są to dwaj najbardziej wpływowi popularyzatorzy teorii Darwina we współczesnym świecie. 
Tym bardziej wartościowe jest prześledzenie, w jakich punktach sporu o ewolucję ci dwaj lu-
minarze się nie zgadzają, a gdzie mówią jednym głosem – zwłaszcza, że tych wspólnych miejsc 
Dawkins odnajduje zaskakująco wiele. Warto przy tym zauważyć, że wykraczając poza skromną 
formę recenzji kolejnych książek kolegi ewolucjonisty, Dawkins sam stwierdza: „moją inten-
cją było nie tylko zrecenzowanie książki, ale także posunięcie myśli ewolucyjnej do przodu17”. 
Rzeczywiście, robi naprawdę dużo, by wyjaśnić kilka kontrowersji oraz nieporozumień, które 
narosły w neodarwinizmie ostatnich dziesięcioleci.

11 Tamże, s. 47.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 48.
14 Tamże, s. 49.
15 Tamże. 
16 S.J. Gould, Model historii życia, w: Trzecia kultura, red. J. Brockman, przeł. P. Amsterdamski i inni, Wydawnictwo 

CIS, Warszawa 1996, s. 84.
17 R. Dawkins, Kapłan diabła…, s. 243.
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Przede wszystkim zżyma się jednak na stwierdzenie Goulda, zawarte w jego książce Zęby kury 
i palce konia: „ortodoksyjny darwinista – którym nie jestem…”18. Jeśli Gould nie byłby „ortodok-
syjnym darwinistą”, twierdzi Dawkins, nikt nie zasługiwałby na to miano, a samo słowo straciłoby 
swój sens. Dawkins stoi na stanowisku, że ewolucja to „sztuka tego, co rozwijalne” – na zasadzie 
analogii do Medawarowskiej art of solulable, czyli nauki jako „sztuki tego, co rozwiązywalne”. I tu 
ich stanowiska z Gouldem są zgodne, obaj są w tej kwestii dziećmi Medawara. Różni ich jedynie 
definicja tego, czym ów rozwój miałby być, o czym za chwilę.

Obaj są także przeciwnikami atomizmu, czyli postcuvierowskiego poglądu, że „każdemu 
genowi odpowiada jakiś konkretny fragment ciała”. Ale mają inne zdanie na temat poziomu 
i tempa, na którym zachodzi dobór naturalny. Wedle autora Samolubnego genu, dzieje się to na 
poziomie genów (organizmy są wehikułami tych zmian) oraz na drodze powolnych, stopniowych 
mutacji – jest to myślenie gradualistyczne. Natomiast Gould uważa, że gatunki powstają bardzo 
szybko, drogą gwałtownych zmian, odzwierciedlających się w morfologii organizmów, zaś do-
bór zachodzi na poziomach genów, osobników oraz gatunków19. Warto dodać, że w najbardziej 
rozpowszechnionej wersji jego poglądów dobór zachodzi jedynie na poziomie najwyższym, czyli 
gatunkowym; tę tezę zdaje się przyjmować również Dawkins. 

Natomiast spór o pojęcie atomizmu Dawkins wykłada tak jasno, że znów dyskusja dwóch czo-
łowych darwinistów na tym polu okazuje się być raczej batalią o terminy, jak sugeruje Dawkins, 
a nie o istotę rzeczy. Słynna jest niechęć Goulda do „najwyższego atomizmu”, czyli „postrzegania 
organizmów jako tymczasowych naczyń […] będących zaledwie instrumentami wykorzystywa-
nymi przez geny do tworzenia własnych kopii – jest to metaforyczny nonsens”20. Teoria ta brzmi 
znajomo dla oczytanych w pracach autora Samolubnego genu. Jak jednak spokojnie tłumaczy 
Dawkins, istnieje płaszczyzna porozumienia:

Dostosowanie łączne jest zdefiniowane w taki sposób, że stwierdzenie „pojedynczy osobnik dąży do 

maksymalizacji swego dostosowania łącznego” jest równoważne [podkreślenie moje – M.M.] ze stwier-

dzeniem „geny dążą do maksymalizacji zdolności przetrwania”. Oba sformułowania mają swoją wartość 

w odniesieniu do innych celów. Oba też zawierają element personifikacji; niebezpieczeństwo polega na 

tym, że znacznie łatwiej personifikować organizmy niż geny.

Koncepcja genu jako jednostki doboru nie jest więc naiwnie atomistyczna, ponieważ uznaje, że geny 

podlegają doborowi ze względu na zdolność produktywnego współdziałania z innymi genami, z któ-

rymi mają największe szanse dzielić wspólne naczynie, a pula genowa może przypominać w takim razie 

„homeostatycznie zbuforowany system” […].21

Dawkins zwraca więc uwagę, że nieodwołalny determinizm genetyczny czy atomizm w rozu-
mieniu „jeden gen – jedna cecha” nie są częścią dzielonej przez niego teorii „samolubnego genu”. 
Przy okazji przekazał jej jasny wykład, który pokazał, jak doskonale mieści się ona w klasycznej 
teorii ewolucji. Kolejnym natomiast polem do uzgodnienia jest Gouldowskie punktualistyczne 
spojrzenie na tok ewolucji, które wynika, jak sam tłumaczy, z rozleglejszej perspektywy, jaką może 

18 Tamże, s. 260.
19 Tamże.
20 S.J. Gould, Caring groups and selfish genes, w tegoż, The Panda’s Thumb, W.W. Norton, New York 1980, cyt. za: 

R. Dawkins, Kapłan diabła…, s. 248.
21 Tamże, s. 248.
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przyjąć paleontolog w porównaniu do biologa skupiającego się na współczesnej faunie22. Na po-
parcie swojej tezy na temat ilościowych „skoków” gatunkowych w pewnych momentach dziejów 
oraz na temat poziomów, na których zachodzi proces ewolucji, autor Dziejów życia na Ziemi 
przywołuje „eksplozję” nowych gatunków, a nawet dziesiątek nowych typów w epoce kambru – 
„okresu ewolucyjnych eksperymentów” (dowody przedstawia głównie na podstawie wykopalisk 
z Burgess). Dawkins w elegancki sposób zwraca uwagę, że – po pierwsze – stosowanie dzisiejszych 
jednostek taksonomicznych do organizmów z okresu sprzed milionów lat jest ahistoryczne, 
a poza tym różnorodność ówczesnych organizmów (należących do dziesiątków różnych „typów” 
wedle dzisiejszej systematyki) brała się stąd, że każdy odrębny typ musiał najpierw wyodrębnić 
się jako po prostu nowy gatunek. Gouldowski zachwyt nad „dynamizmem procesu ewolucji 
w kambrze”, przeciwstawiany przez Goulda stazom w innych okresach, Dawkins komentuje tak:

To tak, jakby ogrodnik przyjrzał się staremu dębowi i stwierdził ze zdumieniem: „Czy to nie dziwne, że 

ostatnio na tym drzewie nie pojawiają się żadne nowe grube konary? Wygląda na to, że od jakiegoś czasu 

wyrastają na nim tylko cienkie gałązki!”.23

Natomiast prawdziwym rarytasem dla spragnionych neodarwinowskich dysput jest spór dwóch 
wielkich ewolucjonistów na temat postępu – tu elegancja i precyzja wywodu Dawkinsa osiągają 
swoje wyżyny. Gould – zdając sobie sprawę, że dla wielu ewolucja to proces, którego ukoronowa-
niem i najwyższym szczeblem jest nasz gatunek, mówi o postępie następująco: to „tendencja życia 
do zwiększania anatomicznej złożoności, neurologicznej zawiłości albo zakresu lub elastyczności 
zakresu zachowań”. Jednak Dawkins zwraca uwagę, że definicja przytoczona przez Goulda jest tak-
że w swej istocie antropocentryczna, a przez to tendencyjna. Dawkins, zadeklarowany przeciwnik 
antropocentryzmu, proponuje alternatywną, „adaptacjonistyczną definicję postępu”:

Tendencja linii rodowych do kumulacyjnego zwiększania stopnia dostosowania do warunków życia 

poprzez zwiększanie liczby cech składających się na złożone przystosowania.24

Jeśli patrzeć na to z tej strony, to zwiększenie złożoności organizmu nie zawsze będzie „postę-
powe” – wręcz przeciwnie, często to właśnie uproszczenie budowy okazuje się cennym przysto-
sowaniem. Czym innym byłby postęp w sensie ewolucyjnym dla tasiemca (zanikanie mózgu), 
czym innym dla jerzyka (zdolność do sprawnego lotu), a czym innym jest on z punktu widzenia 
prokariotów. Dawkins zwraca też uwagę – podobnie jak czynił to w swojej książce Wspinaczka 
na szczyt nieprawdopodobieństwa – że postęp ma charakter akumulatywny. Ma on także wbu-
dowane „koło zapadkowe”, które pozwala zachować nawet najdrobniejsze zmiany, czego do-
wodzi nie tylko wyewoluowanie oka (słynny argument kreacjonistów „Boeinga w magazynie 
pełnym części”, który Dawkins z całą elegancją obala), ale też nerwu wstecznego krtaniowego. 
Jego skomplikowana budowa nie wynika z „marnotrawstwa”, lecz z konieczności – proces ewo-
lucyjny nie może sobie bowiem pozwolić na zaplanowanie nowego rozwiązania od zera, lecz 
musi mozolnie wspierać się na tym, co ma w danym momencie do dyspozycji. Wychwalając 
natomiast walory literackie tekstów Goulda, bo czyni to niestrudzenie, Dawkins zestawia go pod 

22 Por. na ten temat S.J. Gould, Model historii życia…
23 R. Dawkins, Kapłan diabła…, s. 277.
24 Tamże, s. 267.
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tym względem nawet ze swym umiłowanym Peterem Medawarem, którego sylwetkę przybliża 
w rozdziale Sztuka rozwijalnego. 

Zainfekowany umysł, czyli światopogląd ważniejszy od metody
Jak zaprezentowano, w  części Etrusków wrogich huf… Dawkins prezentuje wyjątkowo mało 
konfrontacjonistyczne podejście, szukając raczej płaszczyzn porozumienia z „Darwinistą wagi 
ciężkiej”, jak nazywa Goulda, oraz precyzując niejasności semantyczne, które stały się przyczyną 
sporów o pewne istotne kwestie. Jednak dodatkowym punktem spornym między nimi jest również 
sposób mówienia o religii i nauce oraz miejscu, gdzie te dwie dziedziny się łączą. I tu, jak się oka-
zuje, konsiliencyjne podejście Dawkinsa pada w gruzy. W swych Skałach wieków Gould25 postawił 
tezę tzw. rozłącznych magisteriów (zasada NOMA, czyli Nie Obejmujące się MAgisteria). Różne 
punkty wyjścia, a w szczególności inny przedmiot zainteresowania, inny zestaw pytań, na które 
odpowiadają obie dziedziny, tj. nauka i religia, sprawia, że według Goulda ich obszary nie krzyżują 
się, a wobec tego, jego zdaniem, nie ma między nimi kwestii spornych. U Goulda czytamy:

Magisterium nauki zajmuje się rzeczywistością empiryczną: z czego wszechświat jest zrobiony (fakty) 

oraz dlaczego działa tak, a nie inaczej (teorie). Magisterium religii dotyczy kwestii ostatecznego sen-

su, znaczenia oraz wartości moralnych. Owe dwa magisteria ani się nie pokrywają, ani nie wyczerpują 

wszystkich dziedzin (wystarczy wspomnieć magisterium sztuki lub sens piękna). By zacytować stare 

powiedzenie, nauka zajmuje się wiekiem skał, religia – skałą wieków; nauka studiuje, w jaki sposób niebo 

chodzi, religia – jak dojść do nieba”.26

Dawkins nie przyjmuje „polubownej” koncepcji NOMA – uważa bowiem, że teologowie oraz 
osoby duchowne bardzo często zajmują stanowisko w kwestiach nie należących do ich magiste-
riów. Nie to jest jednak problemem – mają prawo „do wyrażania opinii na dowolny temat tak jak 
wszyscy inni ludzie”27. Problemem jest społeczna recepcja ich słów, skłonność do „przyznawania 
przedstawicielom religii uprzywilejowanej pozycji w dyskursie publicznym oraz do traktowania 
ich z przesadnym szacunkiem, na który być może [duchowni i teologowie – przyp. M.M.] nie 
zasługiwaliby jako zwykli obywatele”28. W tej kwestii znamienne jest, nadal podtrzymywane 
zresztą przez Dawkinsa stanowisko:

Sprzeciwiam się automatycznemu i niekwestionowanemu założeniu, że ich opinie powinny mieć 

lepszy dostęp do naszej świadomości niż inne tylko dlatego, że mają podłoże religijne.29

Warto przez chwilę skupić się na tym stwierdzeniu, ponieważ wyraźnie ujawnia ono, iż wbrew 
obiegowym opiniom, jakoby Dawkins był nieprzejednanym wrogiem wszelkich religii, jest on 
przede wszystkim przeciwnikiem bezdyskusyjnego przyjmowania jakiejś/każdej opinii, tylko 
dlatego, że „wspiera” ją klauzula sumienia i inne ideologie, w rodzaju „obrazy uczuć religijnych”. 

25 S.J. Gould, Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, przeł. J.Biedroń, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
26 Tamże, s. 11.
27 R. Dawkins, Kapłan diabła…, s. 157.
28 Tamże.
29 Tamże.
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Dla takiego kapłana rozumu, jakim on niewątpliwie jest, głoszenie ateizmu to tylko jedna ze 
skuteczniejszych dróg poznania, stanowiącego skądinąd podstawę nauki. Sprzeciw wobec dog-
matów (w tym i religijnych, a może zwłaszcza religijnych) to dobra forma dekonstrukcji stowa-
rzyszonych idei, często niebezpiecznych „gangów” memów, które – notabene – sam Dawkins 
odkrył i ujawnił w 1976 roku. Nie bez racji też podejmuje on tę kwestię w eseju Wirusy umysłu 
z 1993 r. Przedstawia w nim analogię między wirusem komputerowym a religią jako takim właśnie 
„samoreplikującym się złośliwym oprogramowaniem”. Ustanawia tym samym pole memetycz-
nych badań nad tą sferą, podjętych później przez wielu naukowców (m.in. Blackmore, Denneta, 
Boyera). Dawkins zastanawia się nad skutecznością memu jako zaproponowanej przez siebie jed-
nostki „doboru kulturowego”, ale jeszcze nie używa jej w pełni. Warto jednak prześledzić początki 
tych rozważań, pogłębionych później i uzupełnionych w Bogu urojonym (trzeba pamiętać, iż 
artykuł powstał w czasie, gdy wirusy komputerowe były jeszcze stosunkowo nowym zjawiskiem, 
a książka Bóg urojony zapewne w powijakach – ukazała się dopiero w roku 2006). Rzecz jasna, 
przedstawienie religii jako analogonu złośliwego oprogramowania komputerowego nie jest zbyt 
pochlebne. Z pewnością jednak jest to obraz frapujący, zwłaszcza w kontekście teorii darwinizmu 
kosmicznego oraz… wydarzeń, które na pewno stały się szczególnym tej teorii katalizatorem.

Jedna z  pierwszych myśli, jakie pojawiają się w  rozdziale Zainfekowany umysł brzmi 
następująco:

Mówienie o religii jako umysłowym wirusie często jest uważane za wyraz pogardy albo nawet wrogości. 

Obydwie interpretacje są właściwe.30

Jak widać, prowokacja słowna nie jest temu badaczowi obca. Na przedstawionym tu wszakże 
tle zażartych polemik z przeciwnikiem nawet tak cenionym, jak Gould, nie wydaje się bezzasad-
na. I ma swoje ukryte cele. Pozostają one w związku ze szkodami, jakie wirusy umysłu według 
Dawkinsa przynoszą racjonalności i etyce – a w jego rozpoznaniu są one na tyle duże, że w walce 
z nimi warto używać dużych słów, takich właśnie jak „pogarda” i „wrogość”. Najważniejsze jed-
nak jest to, „że to umysł stanowi przyjazne środowisko dla pasożytniczych, samoreplikujących 
się idei lub informacji oraz że może dochodzić do „masowych infekcji”31 o katastrofalnych nie 
tylko dla naszego gatunku skutkach. Wydaje się, że to przeciw takim ideologicznym epidemiom 
i katastrofalnym skutkom, a nie konkretnym ludziom i bogom występuje Dawkins, kiedy prote-
stuje przeciwko morderstwom i samobójstwom popełnianym w imię Allaha, Jezusa, Zeusa, Jima 
Jonesa czy „społeczeństwa”. Porażony, jak większość Europejczyków i Amerykanów, atakiem 
na World Trade Center we wrześniu 2001 roku, w tym też roku pisze dla „The New Humanist”:

Stany Zjednoczone są najbardziej religijnym krajem w świecie chrześcijańskim, a nowo narodzony 

przywódca staje oko w oko z najbardziej religijnymi ludźmi na całej planecie. Każda ze stron wierzy świę-

cie, że pochodzący z epoki brązu Bóg Wojen jest po jej stronie. Każda jest gotowa zaryzykować przyszłość 

świata w niewzruszonym, fundamentalistycznym przekonaniu, że Bóg da jej zwycięstwo […]. Tylko ci, 

którzy celowo udają ślepotę, nie widzą, że religia jest siłą sprawczą w większości aktów wrogości (jeśli nie  

 

 

30 Tamże, s. 156.
31 Tamże, s. 180.
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wszystkich) we współczesnym świecie. Ci z nas, którzy uprzejmie ukrywali pogardę dla niebezpiecznego, 

zbiorowego urojenia religii, muszą wreszcie podnieść głowę i głośno przemówić.32

Fakt, iż w Polsce Kapłana diabła… wydano z tak dużym opóźnieniem czasowym, powoduje 
pewne zapętlenie i wprowadza polskich czytelników w sytuację dość niekomfortową. Podczas 
lektury trzeba stale mieć na uwadze historyczny i publicystyczny w znacznej mierze charakter 
zamieszczonych tu esejów Richarda Dawkinsa – nie jest to bowiem summa jego przekonań 
ani naukowych, ani światopoglądowych. Mając jednak tę świadomość, czytelnik może z za-
interesowaniem śledzić kształtowanie się „wielkiego” tematu Dawkinsa, czyli memetycznego 
namysłu nad religią i innymi zjawiskami mającymi charakter „epidemii społecznej”. Rozważania 
poświęcone centralnym tematom debaty neoewolucjonistycznej – idei postępu w procesie do-
boru naturalnego, miejsca człowieka w kontinuum gatunków, rozmaitych dylematów etycznych 
obserwowanych z punktu widzenia „darwinisty wagi ciężkiej” – pozostają do dziś aktualne i in-
spirujące właściwie dla każdego zainteresowanego nauką. Skrótowy, eseistyczny charakter tych 
przemyśleń można wręcz uważać za plus – klarowny, popularyzatorski wykład może jedynie 
zachęcić do zgłębiania pozostałych prac Dawkinsa oraz jego kolegów i następców, rozwijających 
twórczo jego pomysły zarówno na poziomie biologii, jak i teorii kultury.
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O, memo! Recenzja artykułu Marty Juzy, 
Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, 
znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4

Media wyznaczają puls życia społecznego, a więc jakiekolwiek désintéressement wobec nich, 
również w świecie nauki, nie jest już możliwe. Cieszy zatem rozwój czasopiśmiennictwa na-
ukowego poświęconego studiom medioznawczym, które – należy się tego po nich spodziewać, 
a także od nich tego wymagać – podejmują tę ważną problematykę. Do periodyków takich należą 
między innymi „Studia Medioznawcze”, organ Instytutu Dziennikarstwa UW. Jako prasoznaw-
ca, na dodatek od dłuższego już czasu poza krajem, z olbrzymim zaciekawieniem sięgnęłam 
po numer 4/2013. Moją uwagę zwrócił bowiem wielce obiecujący nagłówek: Memy interneto-
we – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne. Autorka Marta Juza – myślałam sobie 
– należy pewnie do tej generacji młodych uczonych, która rozumie świat mediów jak należy, 
a więc: interdysyplinarnie! Nie stroni nawet od (coraz mi bliższej i dobrze już znanej w krajach 
anglo- i niemieckojęzycznych) memetyki, o czym dobitnie świadczy tytuł jej naukowego artykułu.

I jak to po artykule naukowym, spodziewałam się, zwłaszcza na początku, w miarę precyzyj-
nych definicji terminów użytych w tytule, a przynajmniej uściślenia przedmiotu badań i wska-
zania stanowisk, do których autorka się odnosi, na których swój warsztat buduje, z którymi 
polemizuje albo wręcz je obala. Tymczasem, ku mojemu rozczarowaniu, zamiast nich Juza wpro-
wadza Krótką charakterystykę zjawiska, w której czytamy między innymi:

Pojęcia „memy internetowe” używa się najczęściej na określenie pewnych rodzajów informacji rozpo-

wszechnianych przez użytkowników internetu między sobą. Tymi informacjami mogą być zdjęcia, filmy 

(najczęściej krótkie), teledyski, grafiki, teksty, cytaty, oraz rozmaite ich połączenia […].1

Pomijając fakt, że ani zdjęć, ani filmów, ani innych dalej wymienionych przez autorkę mediów 
nie można uznać za informacje sensu stricto, a jedynie za przekaźniki tychże, o czym od kilku-
dziesięciu lat przekonują nauki wywodzące się ze strukturalizmu, dziwi w naukowym tekście 
bezosobowa forma wielu odniesień, w rodzaju: „używa się”, „określa się”, „wydaje się”. Forma ta, 
jak w trakcie lektury wkrótce odkryłam, jest jednym z ważniejszych pilastrów logiki argumenta-
cyjnej wypowiedzi autorki. Od razu dodam –  zresztą jedynym stabilnym i widocznym pilastrem. 

1 M. Juza, Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, ,,Studia Medioznawcze” 2013, 
nr 4, s. 49.
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Lwia część artykułu, a szczególnie fundament wiedzy memetycznej, do której odniesienie wy-
dawałoby się tu najoczywistsze, prezentuje się w dociekaniach Juzy dziwnie mgliście, by nie 
powiedzieć wręcz miałko. A nie jest to najwłaściwszy fundament dla jakichkolwiek pilastrów. 
Zacznijmy zatem od zbadania, na jakim gruncie wspiera się konstrukcja zbudowana przez tę 
medioznawczynię.

We wspomnianej Krótkiej charakterystyce zjawiska ustalając pozornie, co stanowi przedmiot 
jej badań, Juza pisze: „Terminem »memy internetowe« określa się również pewne przyjęte wśród 
internautów zwyczaje, sposoby wypowiadania się czy powtarzające się motywy lub tematy roz-
mów”2.. Co ciekawe, mimo istnienia kilku już przynajmniej prac polskich, definiujących „mem 
internetowy”(np. Kołowieckiego, Kamińskiej, Sieńki) i całego numeru czasopisma „Teksty z Ulicy. 
Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14 poświęconego memom tego właśnie rodzaju, autorka poprze-
staje na swoim „określa się”, bez wskazania jakiejkolwiek literatury. Z samym „memem” (bez 
„internetowy”) jest jeszcze gorzej. A nawet, powiedziałabym, fatalnie. Właściwe bowiem odwo-
łanie do twórcy terminu, ale i podstaw memetyki – biologa Richarda Dawkinsa, którego Juza na 
szczęście nie przeoczyła – niestety jasno wskazuje, iż koncepcja dawkinsowska znana jest jej 
tylko „z drugiej ręki”, a i to bardzo pobieżnie. Dowodem na to jest nie tylko brak przywołania 
definicji, jaką proponuje Dawkins (a proponuje dość precyzyjnie), ale przede wszystkim ironi-
zujący sposób „interpretacji” ewolucji memów. Z naukowym dyskursem na temat niewątpliwie 
spornych jeszcze metod memetycznych w badaniu zjawisk społecznych spotykam się również 
w literaturze niemieckojęzycznej, nigdy jednak nie ma w nim cienia ironii czy lekceważenia. Albo 
się tę metodę przejmuje do badań, albo się ją dyskutuje lub po prostu odrzuca3! Marta Juza zaś 
bardzo niekonsekwentnie akcentuje jedynie strzępy myślenia memetycznego. Czytamy np., że: 
„zapoczątkowany przez Dawkinsa kierunek teoretyczny zwany memetyką utrzymuje, że memy 
– podobnie jak geny – rozprzestrzeniają się, podlegają procesom mutacji i replikacji, a o ich 
przetrwaniu decyduje dobór naturalny”4. Cóż, wystarczyłaby zapewne uważna i własna lektura 
Samolubnego genu, aby spostrzec, że Dawkins, przyjąwszy hipotetycznie istnienie jednostek 
dziedziczności kulturowej, których przykładem, jak pisze „są melodie, idee, obiegowe zwroty, 
fasony ubrań, sposoby tworzenia ceramiki czy wykonywania łuków”5, mówi raczej o doborze 
kulturowym, a nie naturalnym. Być może jednak i samodzielna lektura nie dałaby pożądanych 
rezultatów, ponieważ, jak widać z dalszych wywodów zawartych w Krótkiej charakterystyce zja-
wiska, badająca tworzenie, rozpowszechnianie się i społeczne znaczenie memów internetowych 
autorka nie pojmuje właśnie fundamentalnych ustaleń, między innymi tego, czym jest ewolucja 

2 Tamże, s. 49.
3 Od lat trwa np. w Niemczech nieprzerwana dyskusja nad tzw. Manifestem, artykułem  informującym  o stanie 

badań  nad mózgiem człowieka. (Por.: „Gehirn und Geist” 2004, nr 6, 2013, nr 1–2). Udział w niej biorą wybitni neu-
rolodzy, psycholodzy, ale i ekonomiści, kulturoznawcy itp. Dysputa ta pozostaje oczywiście w pośrednim związku 
z memetyką, którą przede wszystkim należy rozumieć jako propozycję metody badań zjawisk społecznych , a o za 
tym idzie: kulturowych . Od lat też w Niemczech nie tylko dyskutuje się temat potrzeby uściślenia badań huma-
nistycznych, ale również podejmuje próby wdrażania nowych metod do badań, tak, by –  jak tego należy się po 
praktycznych Niemcach spodziewać –  przyniosły one wymierną korzyść. Nie lekceważą memetyki nastawieni 
na zyski znawcy marketingu, propagandy, reklamy i internetu. ( Por. „Gehirn und Geist” 2004, nr 3, 2004, nr 6 lub 
pozycje naukowe w rodzaju: M. Hammerlein, Markieting 2.0. Neue Strategien, Chancen und Riskiken der digitalen 
Mundpropaganda, Diplomatika, Hamburg 2009; R. Breitenstein, Memetik und  Ökonomie. Wie di Meme Märkte und 
Organisationen bestimmen, LIT, Münster–Hamburg–London 2002.

4 M. Juza, Memy internetowe…, s. 49.
5 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266.
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memów i środowisko wywierające presję. Pisze tak: „trudno bowiem byłoby wskazać takie memy 
internetowe, które przetrwałyby dłuższy czas dzięki znakomitemu przystosowaniu do środowiska 
– nie wiadomo zresztą, co w tym kontekście miałoby oznaczać środowisko”6.. Mogę, co prawda, 
już tu podpowiedzieć Marcie Juzie, że tym środowiskiem byłoby po prostu środowisko internetu, 
do którego replikujące się memy muszą się przystosować, aby przetrwać, ale doprawdy napisano 
już o tym wiele wnikliwych i naukowych rozpraw. Stanowią one zresztą kolejne zaprzeczenie 
nonszalanckich stwierdzeń autorki, jakoby 

w kręgu nauk społecznych memetykę przyjęto z dużym dystansem, głównie z uwagi na proponowane 

przez nią zanegowanie roli człowieka jako świadomego twórcy kultury, ale również ze względu na nie-

udane próby zastosowania teorii biologicznych przy wyjaśnianiu zjawisk kulturowych.7

Wychodząc z założenia, że trudno mówić o „nieudanych próbach” – skoro w świecie nauko-
wym nadal trwa poważna na ten temat dyskusja – a i w Polsce odnotowujemy szereg ważnych 
prac (najwyraźniej nieznanych autorce, bo nigdzie nie przywołanych), szczerze polecam na-
stępujące z nich: D. Wężowicz-Ziółkowskiej Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym 
dyskursie humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008; rozprawy 
pomieszczone w książce Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, pod red. D. 
Wężowicz-Ziółkowskiej, Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2009; liczący prawie 100 stron rozdział 
w pracy Jacka Lejmana Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania 
relacji człowiek-zwierzę, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008 oraz siedem tomów wspominanych 
już „Tekstów z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (na dodatek dostępnych online). Obcojęzyczne prace 
aplikujące i rozważające teorię memetyczną na użytek nauk społecznych liczą setki stron, by 
wskazać tylko na Paula Marsdena – socjologa, Johna N. Graya – politologa i Daniela Dennetta – 
filozofa, Roberta Wrighta – filozofa, Gerharda Schurza – filozofa i socjologa, Susan Blackomore 
– psychologa. Najlepszym tego dowodem jest pochodząca z 2001 roku książka Darwinizing 
Culture: The Status of Memetics as a Science, zawierająca głosy m. in.: Daniela Dennetta, Dana 
Sperbera, Davida Hulla, Roberta Boyda, Susan Blackmore, Henry Plotkina i innych8. Podobnie 
mają się sprawy z wirusową koncepcją szerzących się idei kulturowych, którą świetnie omawia 
Richard Brodie (Wirus umysłu, przeł. T. Turski, TeTa Publishing, Łódź, 1997), ale wykorzystywa-
ną już przez Edgara Morina (Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. R. Zimand, PIW, 
Warszawa, 1977) czy guru współczesnych medioznawców Jeana Baudrillarda (Przed końcem. 
Rozmawia Philippe Petit, przeł. R. Lis, Sic!, Warszawa, 2001).

O zastosowaniu zaś tej koncepcji autorka pisze: 

warto wspomnieć również, że krótko po ukazaniu się artykułu Dawkinsa na temat »wirusów umysłu« 

porównanie do wirusów pewnych informacji – tak różnych, jak dowcipy, legendy miejskie, idee czy religie 

– pojawiło się również w powieści science fiction pt. Zamieć, autorstwa Neala Stephensona.9

6 Tamże, s. 50.
7 Tamże, s. 49.
8 Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science, ed. R. Aunger, University of Cambridge, Cambridge 2001.
9 M. Juza, Memy internetowe…, s. 50.
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I w ramach wsparcia swego rozpoznania tematu zaraźliwości memów internetowych przy-
wołuje komentarz Mirosława Pęczaka z „Polityki”: „potocznie nazywa się w ten sposób każdy 
krążący w sieci przekaz z kategorii »śmieszne« – śmiech bywa bowiem zaraźliwy”10.

W istocie dość to wszystko jest śmieszne, zwłaszcza że pomieszczone w punktowanym cza-
sopiśmie naukowym. Nie ustalam, kogo ośmiesza, ale i utwierdzam się w przekonaniu o pilnej 
konieczności czytania czasopism medioznawczych.

Czy mimo rozbawienia przeczytałam zatem do końca omawiany tu artykuł Marty Juzy? 
Oczywiście – tak. Dlaczego?

Dlatego, że stwierdzam, iż Juza – mimo niestarannej krytyki memetyki – właściwie w ogóle jej 
do swoich wywodów utrzymanych w atmosferze sensus communis nie potrzebuje. Artykuł jej nie 
traktuje bowiem o memach, a o sposobach komunikacji medialnej w internecie ze szczególnym 
podkreśleniem osoby nadawcy. Ta właśnie jego część, w której powołuje się ona nie tylko na „głos 
ludu” czy też na „dziwaczne pomysły” memetyków, ale także na aktualną literaturę medioznaw-
czą, odpowiada obiecanej w tytule problematyce. I tu pogratulować można autorce zarówno 
autentycznego rozeznania w skomplikowanej materii nowych technik medialnych, trafnego 
doboru literatury naukowej, jak i umiejętności syntetycznego myślenia. Zgrabnie porusza się ona 
po mapie internetu, trafnie układając hierarchie pomiędzy poszczególnymi serwisami i witry-
nami, zarówno w polskim, jak i światowym internecie. Podrozdział Sposoby rozpowszechniania 
memów internetowych (gdyby tylko zamiast terminu mem użyć po prostu termin informacja, 
komunikat, oznajmienie itp.) przekonuje o nie do końca ujawnionych walorach Marty Juzy jako 
medioznawczyni.

Za równie ciekawy uważam podrozdział Memy internetowe jako przejaw kultury partycypacji. 
Powołując się na prace Henry’ego Jenkinsa, Juza nie bagatelizuje faktu, że oto na naszych oczach 
w internetowym eterze pojawiła się młodsza siostra kultury masowej. Na razie nadano jej imię: 
kultura partycypacji. Na razie też, dodam od siebie, mówi się o demokratyzacji tworzenia i prze-
kazywania informacji. Zobaczymy, jak długo zmiana akcentów w procesie aktualnej komunikacji 
medialnej wytrzyma jednak próbę czasu i próbę cierpliwości kapitału.

Nie ulega wątpliwości, że dla medioznawców nastały ciężkie czasy. W błyskawicznie zmie-
niającym się świecie mediów zauważyć i nazwać tendencje, rozpoznać struktury jest nie lada 
zadaniem! Oczywiście, otwartym pytaniem pozostaje, jak głęboko synchroniczne badania kul-
turoznawcze (tu: medioznawcze) są w stanie rozpoznawać głębokie struktury kultury i na ile 
– powiedzmy – za lat pięć te „synchronizmy” wciąż będą aktualne?

Sądzę jednak, że najowocniejsza byłaby w tym przypadku metoda małych kroków, badanie 
aktualnych zdarzeń medialnych bez dyktatu uznanych lub modnych teorii. Albo – jeśli już, teorii 
tych poważne zgłębienie.

A swoją drogą – wielki „zaraźnik” z tego memu! Używają go już prawie wszyscy żurnaliści, nie 
troszcząc się o to, skąd się wziął i co znaczy. Dobry to dowód na wciąż negowaną przez huma-
nistów ewolucję kultury, dobry argument za teorią Dawkinsa. Niedługo pewnie przedszkolaki 
zamiast „Mamo!”, krzyczeć będą „Memo”! Czy jednak medioznawcom uchodzi takie wołanie? 
Mam wątpliwości.

Hanower, 25 kwietnia 2014

10 Tamże, s. 50.
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