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Podstawowe mechanizmy biologiczne ewolucji memów
z perspektywy Szkicu teorii życia i informacji celowej

Streszczenie
Artykuł jest próbą spojrzenia na zasadnicze problemy memetyki z perspektywy Szkicu dedukcyjnej teorii
życia, którą rozpoczyna teleonomiczna definicja informacji celowej. Rozważane są kwestie: co to jest mem,
czy jest on żywy, co jest jego środowiskiem? Przedstawiane są ogólne darwinowskie mechanizmy ewolucji
biologicznej i ich zastosowanie do memów, pozwalające zrozumieć rozważane problemy.

Słowa-klucze
memetyka, mem, artefakt, kultura, mechanizmy ewolucji, informacja biologiczna

The basic biological mechanisms of meme evolution from
perspective of Draft of life and purposeful information theory
Summary
The article is an attempt at look on selected basic problems of memetics from perspective of Draft of
deductive theory of life, which starts from teleonomic definition of purposeful information. Questions:
‘what is a meme, is it living, what is its environment’ are considered. The general Darwinian mechanisms
of biological evolution and their application to memes are depicted in this perspective which give a base
to understanding the problems.

Keywords
memetics, meme, artefacts, culture, mechanisms of evolution, biological information
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Wprowadzenie
Do podstawowych problemów memetyki, rozważanych w książce Dobrosławy WężowiczZiółkowskiej1 Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, na-

leżą: co to jest mem, gdzie jest zapisany, jaką ma postać fizyczną, na ile jego postać w naszym
mózgu ma znaczenie. Czy ewolucja memów jest taka sama, czy jedynie analogiczna do ewo-

lucji genów? To ostatnie pytanie sprowadza się do fundamentalnego zagadnienia: czy mem
jest żywy? Wyjściowe dla poniższych rozważań ustalenia i pojęcia „informacja” i „informacja
celowa”, „kod naturalny” oraz „środowisko biotyczne”, nakreśliłem już w poprzednim artyku-

le2, a szerzej opisane zostały w kolejnych tomach czasopisma „Filozofia i Nauka”3 jako Szkic
dedukcyjnej teorii życia.

Odpowiedzi na wymienione pytania tworzyć muszą spójny obraz, ale wzajemne uwarunko-

wania nie mają postaci liniowego ciągu, który można poukładać bez powracania do raz pod-

jętych tematów. Jest to złożona sieć. W niniejszym artykule nie zmieściły się takie ważne dla
spójności obrazu tematy, jak wspomniane znaczenie postaci memu w mózgu, czy istotne w roz-

ważaniach memetycznych wątki lamarkizmu i socjobiologii z politycznymi konsekwencjami,
jednak niektóre aspekty tych tematów z konieczności zostały poruszone.

Czy memy są żywe?
W moim przekonaniu zakres życia wyznaczany jest przez tożsamość mechanizmów, jakie je

tworzą. Ewolucja memów nie jest metaforą, ale procesem homologicznym z ewolucją obecnie
nazywaną biologiczną, co dalej spróbuję uzasadnić. Zgadzam się więc z „darwinizmem kosmicznym”, przywołanym w książce Wężowicz-Ziółkowskiej4 i uważam memy za równie żywe,
jak np. bakterie. Zaawansowanie mechanizmów i środowisko zbierania informacji celowej jest

w przypadku genów i memów wyraźnie różne, co z konieczności pociąga za sobą określone
różnice. Oznacza to również, że – choć badacze kultury sądzą inaczej5 – kultura jest według mnie

1
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
2
A. Gecow, Znaczenie perspektywy opisu i wyjaśniania w Biological Turn. Perspektywa informacji celowej w biologii i humanistyce jako podstawa memetyki. „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2014, nr 15, s. 27–40. Pozycja ta
zawiera m.in. szczególnie istotną dla memetyki dyskusję obiektywnego opisu artefaktów.
3
A. Gecow, Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia (I odcinek Szkicu
dedukcyjnej teorii życia), „Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” Tom 1, 2013, s. 83–113. W tej
pozycji podana jest teoria informacji celowej (biologicznej) oraz definicja życia wynikająca z tej teorii. Dalej
w: A. Gecow, Informacja dziedziczna i jej kanały (II odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia), „Filozofia i Nauka
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne” Tom 2, 2014a, s.351–380; ponad tytułową informację dziedziczną dyskutowane są środowisko biotyczne i różnice w mechanizmach ewolucji przy rozmnażaniu wegetatywnym i z wymianą
informacji.
4
„Wszelkie życie ewoluuje na drodze zróżnicowanej przeżywalności replikujących się bytów” (R. Dawkins,
Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266). D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc
narrativum…, s.236.
5
W D. Wężowicz-Ziółkowska, Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji
hipotezy memetycznej. „Teksty z Ulicy. 15 Zeszyt memetyczny”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014, s.11–26
przytoczone są zdania: „rozumienie kultury jako niedziedzicznej pamięci społecznej”, „To, co nie jest przekazywane
na drodze dziedziczenia biologicznego, mieści się w tym obszarze.”, „W antropologii kulturowej i społecznej można
odnaleźć orientacje uznające, iż wszystko, co nie jest biologią, jest kulturą.” Wydaje się, że intencją takiego ujęcia
nie tyle jest stwierdzenie podstawowej odrębności mechanizmów, co wygoda językowa wynikająca z odrębności
implementacji mechanizmów dziedziczenia i potrzeby jakiegoś ich odróżniania. Taka konwencja językowa tworzy
jednak i pogłębia określone sugestie, co niewłaściwie formuje intuicję.
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dziedziczną pamięcią, przechodzącą na kolejne pokolenia. Mechanizm zbierania informacji

celowej w swych podstawach jest jeden, ale ma różne implementacje – memy opierają go na
uniwersalnej pamięci, a ewolucja budowy „mokrych” obiektów żywych stosuje wcześniejsze,

prostsze rozwiązania. Nie widzę powodów, by proces życia dzielić na „biologiczny” i „kulturowy” i za życie biologiczne uznawać jedynie to, co nie jest kulturą. To, oczywiście, kwestia umowy

językowej, ale merytorycznie należy traktować je łącznie jako skutek jednego spontanicznego

procesu zbierania informacji celowej, a biologię jako naukę zajmującą się całym tym procesem
życia. Wówczas memetyka to część biologii.

Opisując skrótowo w poprzednim „Zeszycie memetycznym” znaczenie środowiska bio-

tycznego wspomniałem, że w takim ujęciu „wirusy w oczywisty sposób, tak jak pasożyty, stają
się obiektami żywymi, ale to nie koniec, podobnie artefakty, takie jak młotek, rower, samo-

chód, komputer też nabierają zgodności z definicją obiektu żywego, stając się ewoluującymi
obiektami zbierającymi informację celową, jak istnieć dalej”6. Do nich należy dodać także

memy i bardziej złożone systemy, jak języki i kultury. Wszystko to, zgodnie ze wspomnianym darwinizmem kosmicznym, podlega jednej definicji życia, wynikającej ze wspólnych
mechanizmów ewolucji.

Poszukiwanie mechanizmu podstawowego
Rozpocznijmy od założeń Dawkinsa, iż mem jest to drugi replikator, do którego stosują się te
same (nie: takie same lub podobne) mechanizmy zmienności, w tym selekcji, tworzące ewolucję, jakie rozpoznane były w przypadku genów (pierwszego replikatora). Te mechanizmy

dotyczą replikatorów ogólnie, a gen, czy mem są jedynie przypadkami replikatora. Takich replikatorów jest więcej, (np. membranom7) co wykazała Ewa Jabłonka wskazując rozmaite8 kanały
dziedziczenia epigenetycznego9. Podejście takie (rozpoczęcie od replikatora) sugeruje, że jego

A. Gecow, Znaczenie perspektywy opisu i wyjaśniania w Biological Turn…, s. 35.
T. Cavalier-Smith, Membrane heredity and early chloroplast evolution. “Trends in Plant Science” 2000, 5:
s. 174–182. T. Cavalier-Smith, The membranome and membrane heredity in development and evolution, w: R.P. Hirt
and D.S. Horner, (red.) “Organelles, Genomes and Eukaryote Phylogeny: An Evolutionary Synthesis in the Age of
Genomics.” Boca Raton: CRC Press, 2004. s. 335–351. Cavalier-Smith (2000, 2004) zaproponował wprowadzenie
„membranomu”, jako odpowiednika genomu, na określenie zespołu błon komórkowych niosących informację
dziedziczną o swojej strukturze. Podobnego charakteru jest dziedziczenie struktury przez sławne priony – czynnik
przenoszący chorobę „szalonych krów” (BSE/CJD). W pantofelku (orzęsku) chirurgiczne odwrócenie kawałka
cytoszkieletu dziedziczy się. W początkowym okresie ewolucji odtwarzanie lipidowych błon komórkowych było
autokatalityczne. Obecne błony zawierają białka produkowane na podstawie informacji genetycznej, ale odtwarzanie struktury tych błon nadal wymaga obecności określonych wzorcowych błon w komórce.
8
E. Jablonka, M.J. Lamb, Evolution in four dimensions: genetic, epigenetic, behavioral and symbolic variation in
the history of life, MIT Press, Cambridge 2005. Ogólnie autorki wskazują 3 pozagenetyczne „wymiary”: epigenetyczny, behawioralny i symboliczny, jednak w każdym z nich wskazują wiele niezależnych mechanizmów. Z grubsza
opisałem to po polsku w A. Gecow, Ewa, Jabłonka i Lamarck, „Kosmos” 2010, nr 59, s.27–38. Znacznie bogatsze
zestawienie przykładów takich pozagenetycznych kanałów dziedziczenia znaleźć można w E. Jablonka, G. Raz,
Transgenerational Epigenetic Inheritance: prevalence, mechanisms and implications for the study of heredity and
evolution. Quart.Rev.Biol. v.84, 2009, s.131–176.
9
Epigenetyka w zasadzie to wszystkie kanały dziedziczenia niegenetycznego, jednak utarł się już podział, (który
stosują także Jabłonka i Lamb w tytule swojej książki z 2005 r.) na kanał epigenetyczny, behawioralny i symboliczny. Wyjęcie z epigenetyki tych dwóch ostatnich wynika z odmienności ich mechanizmu, omawianego dalej
w tym artykule. Są to mechanizmy leżące u podstawy memu. Natomiast podział pomiędzy nimi, moim zdaniem,
bardziej opiera się na ludzkiej dumie i kulturowym jej znaczeniu, które istotnie utrudniają obiektywny opis, niż
na obiektywnej nieciągłości mechanizmu.
6

7
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podstawową własnością jest rozmnażanie, a mechanizm wynika z faktu, że obiekt się rozmnaża.

Ściśle biorąc, tak nie jest, ale należy przyjąć, że takie ujęcie jest dobrym, nawet – bardzo

dobrym, owocnym przybliżeniem. Rozmnażanie jest koniecznym zjawiskiem, gdy żądamy,

by proces spontanicznego zbierania (gromadzenia się) informacji celowej był długi, to znaczy,
zamierzamy ograniczyć nasze zainteresowanie do długiego procesu. Praktycznie rozważamy

procesy bardzo długie, więc rozmnażanie jest konieczne i znacznie ułatwia zrozumienie zajmujących nas mechanizmów. Nie tyle więc chodzi o replikator, a o długi proces spontanicz-

nego zbierania (gromadzenia się) informacji celowej. Znamy bowiem replikatory zbyt ubogie
w możliwości zmian, by mogły podlegać podobnej ewolucji (np. kwas pirosiarkowy), co, jak
wskazano w pracy Wężowicz-Ziółkowskiej, zauważył już Aaron Lynch10.

Po drugie, mówiąc o rozmnażaniu, zwykle mamy na myśli rozmnażanie płciowe leżące

u podstaw genetyki populacyjnej, a w niej – frekwencji alleli. Jak pisałem w poprzednim artyku-

le, takie rozmnażanie tworzące mechanizm populacyjny, jest przypadkiem złożonym przynaj-

mniej z dwóch osobnych zjawisk: z wymiany informacji i z rozmnażania. Wymiana informacji

tworzy mechanizm populacyjny, który rozdziela funkcje posiadacza (magazynu) informacji

celowej (gatunek, populacja); eliminowanego podczas testu (osobnika) i testowanego (alleli).
Ponadto prowadzi do wyraźnej różnicy budowy eliminowanego osobnika i testowanych alleli,
co jest podstawą koncepcji wehikułu. Daje to radykalne zwiększenie tempa adaptacji, istotne

z powodu wyścigu, jakim jest konkurencja w walce o przetrwanie. Ale wymiana informacji nie
jest konieczna. Wystarczający jest mechanizm darwinowski w prostszej, podstawowej formie,
z rozmnażaniem wegetatywnym, czyli czyste powielenie obiektu realizującego wszystkie trzy

wymienione wyżej zadania. W przypadku memów (w tym artefaktów utożsamianych niekiedy z wehikułem) wymiana informacji jest typowa i występuje praktycznie zawsze, jednak jej

mechanizmy są rozmaite i daleko im do tak konkretnej jednej formy, jak w przypadku procesu
płciowego u wielokomórkowych eukariontów. Szczególnie rola i obecność wehikułu bywa tu

radykalnie różna. Wymiana informacji w prostszej formie istniała od samego początku naszego
życia, już w „pierwotnej zupie”, pomiędzy hipercyklami, ale uświadomienie sobie mechani-

zmów i ich wewnętrznej zależności jest tu istotne. Dążymy bowiem do zrozumienia, wyjaśnie-

nia dyskutowanych zjawisk, a do tego trzeba wskazać mechanizmy (algorytmy), a nie jedynie
korelacje poprzez jakieś „immanentne cechy i tendencje” o tajemniczym pochodzeniu.

Tak więc rozumienie memu należy skorygować – to obiekt podległy darwinowskiemu me-

chanizmowi gromadzącemu informację celową do celu „istnieć nadal”, czyli obiekt żywy11 we-

dług mojej definicji. Oczywiście, intencją wprowadzającego mem jest nakreślenie pewnego
zakresu – podzbioru obiektów żywych. Pierwsze wskazanie tego podzbioru, to odniesienie do

konkretnego mechanizmu gromadzenia się informacji celowej, jakim jest zapisywalna podczas
życia człowieka i zwierząt pamięć (stąd „mem” od memory) wraz z mechanizmami wymiany
zapisanych tam informacji między podobnymi nosicielami. Owa wymiana daje tej informacji

nie tylko sposób na rozmnażanie, ale też tworzy mechanizm populacyjny opisany wyżej, w któ-

rym istotnym aspektem jest podział ról na magazyn, element podlegający eliminacji (wehikuł)
i testowany składnik alternatywny (pasażer wehikułu). Wyodrębnienie tworów realizujących

D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 83.
Problem operacyjności mojej definicji życia, która dotyczy procesu, a nie obiektu (patrz: str. 354 rozdz.1.2
w A. Gecow, 2014a) jest w tej uproszczonej wypowiedzi zaniedbany.
10
11
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te role nie jest już tak proste, jak w przypadku genów, fenotypów (wiązanych z wehikułem)
i gatunku, z uwagi na dużą różnorodność konkretnych postaci i mechanizmów.

Pochodzenie środowiska memów – kolejne mechanizmy zbierania informacji celowej
Zanim dalej zastanowię się nad pytaniami wyspecyfikowanymi w II rozdziale Mocy narrati-

vum…, należy dokładniej wyjaśnić pochodzenie i wynikające stąd podstawy obu wyżej wymienionych mechanizmów: pamięci i wymiany informacji w przypadku memów.

Naturalna selekcja
Przyjmując za podstawę definicję życia jako procesu spontanicznego zbierania (gromadzenia
się) informacji celowej, wykazałem już w innym miejscu12, że jeżeli proces ten ma być spontaniczny, to jedynym celem, dla którego może gromadzić się informacja celowa jest „istnieć

nadal”, a mechanizm tego zbierania to zgadywanie i testowanie, czyli znany nam mechanizm

selekcji naturalnej. Celowo napisałem „selekcji naturalnej”, a nie „doboru naturalnego”, gdyż

ten drugi termin nazbyt sugeruje ograniczenie do bardziej zaawansowanego mechanizmu, jaki
wynika z rozmnażania płciowego i doboru partnerów.

Na razie jednak nie wprowadzam rozmnażania, nawet wegetatywnego – wyniknie ono samo

i zostanie rozwinięte w dalszej części rozważań. Tu chciałbym zwrócić uwagę na warianty rozu-

mienia selekcji. Standardowo patrzy się na ten mechanizm jako na wycinanie części ze zbioru.
Zbiór ten nazywany jest populacją i to jest powodem niedoceniania mechanizmu popula-

cyjnego wynikającego z wymiany informacji. Ja patrzę na selekcję jako eliminację nietrafnej
propozycji zmiany – hipotezy. Widać wtedy od razu problem kontynuacji takiego, zazwyczaj

pechowego procesu, natomiast biorąc gotowy zbiór i to zwykle z różnymi hipotezami zakończonymi sukcesem, widać go znacznie słabiej.

Pierwotnym (w logicznym sensie), najprostszym i wystarczającym do ewolucji życia me-

chanizmem jest więc zmienność losowa (może być deterministyczna, ale nie zawczasu ukierunkowana na cel, bo wtedy byłby to mechanizm lamarckowski), a następnie test, czy nie jest

to zmiana sprzeczna z celem. Akurat w tym przypadku, to co nie jest zgodne z celem automa-

tycznie przestaje istnieć i pozostaje to, co z celem jest zgodne. To podstawowy mechanizm
darwinowski.

Naturalne kryterium tożsamości
Do stwierdzenia, że rozważany obiekt istnieje nadal lub przestał istnieć, niezbędne jest kryte-

rium tożsamości, bowiem, jeżeli obiekt jest materialny, to po zmianie coś materialnego istnieje
nadal, nie zawsze jednak ma to być obiekt „wyjściowy”. Kryterium to ma być naturalne, to
znaczy, ma występować w naturalnym mechanizmie, który działa bez udziału decydującego
człowieka. Ma w tym mechanizmie mieć funkcję przełączającą. Jest to więc naturalne kryterium

tożsamości ewoluującego obiektu. Polega ono na małej zmianie, a raczej na braku zmiany dużej.

Na tym właśnie kryterium opieramy poczucie tożsamości czegokolwiek, w tym i ludzi. Małe
12
A. Gecow, The purposeful information. On the diﬀerence between natural and artificial life. “Dialogue &
Universalism” 2008, nr 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.
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dziecko jest całkiem inne od późniejszego staruszka. Aby ustalić tożsamość musimy przejrzeć

wstecz cały ciąg ich postaci i sprawdzić, czy kolejne zmiany są małe. Jeżeli natrafimy na zmianę
dużą, to nasza pewność ich tożsamości istotnie zmaleje. A jak to robi natura?

Tu trzeba powiedzieć nieco o systemach chaotycznych i uporządkowanych. Otóż, gdy weź-

miemy deterministyczną, funkcjonującą sieć złożoną, np. sieć Kauﬀmana13 o określonym sta-

nie początkowym, to kolejne stany sieci są wyznaczone (z owego determinizmu). Gdy teraz
wprowadzimy w tej sieci małą zmianę (małe zaburzenie funkcjonowania), to kolejne stany
tej sieci wynikające z jej funkcjonowania będą już inne od stanów sieci niezaburzonej. Jeżeli

zmiany te utrzymają się na małym poziomie lub całkiem wygasną, mamy do czynienia z reakcją
„uporządkowaną”, natomiast, gdy będą rosły, to jest to reakcja „chaotyczna”. Jeżeli system taki

(sieć Kauﬀmana, czyli logiczna) jest w pełni losowy, to wybór typu reakcji zależy od parametru

sieci – liczby K linków wejściowych do węzła. Dla K<2 mamy reakcję uporządkowaną, a dla K>2
reakcję chaotyczną, która doprowadza do dużej liczby węzłów ze stanem odmiennym od sieci

wzorcowej – niezaburzonej. Dla sieci logicznych (Boolowskich, z którymi obecnie utożsamia
się sieci Kauﬀmana) o dwóch stanach (ograniczmy się tu do stanów o zbliżonym prawdo-

podobieństwie), ta odmienność ustala się na poziomie równowagi Derridy14, który zbliżony

jest do połowy wszystkich węzłów sieci. Jest to więc stan niemal całkowicie losowy, gubiący
wszelką pamięć o stanie z tej samej chwili systemu wzorcowego, czyli całkiem niepodobny do
wzorcowego. Jeżeli sygnał (przekazujący stan węzła do następnego węzła) będzie miał więcej

niż 2 warianty o zbliżonych prawdopodobieństwach15, to stan równowagi chaotycznej Derridy
zawierał będzie jeszcze mniej węzłów z niezmienionym względem wzorca stanem.

Wartość K=2 w sieciach Boolowskich jest przejściem fazowym (opisującym cały system)

między porządkiem a chaosem. Kauﬀman w tym właśnie obszarze parametrów sieci umieszcza
życie, tzn. uważa, że modelując obiekt żywy należy użyć sieci o takich parametrach. To właśnie

mówi jego sławna hipoteza, że życie jest na granicy chaosu i porządku. Tu bowiem małe zmiany
permanentne modelujące zmiany ewolucyjne mogą dawać małe zmiany funkcjonowania, czyli
obiekt ewoluujący zachowuje tożsamość.

Ten obraz jest jednak nazbyt uproszczony. Przede wszystkim, rozróżnienie zmian uporząd-

kowanych i chaotycznych dotyczy stabilności obiektu – zmiana chaotyczna to śmierć, koniec

istnienia jako ten sam obiekt, utrata wszelkich informacji celowych zebranych dotąd, których
istotą jest podwyższenie prawdopodobieństwa przeżycia, czyli stabilności. Obecność w obiekcie takich informacji celowych, to odporność na część zmian zaburzających. Ogólnie, obiekt

żywy nie może być modelowany siecią losową w aspekcie stabilności, bo dobór naturalny właśnie wybrał obiekty bardziej stabilne16.

13
Dla ścisłości należy dodać – bierzemy sieć losową, autonomiczną i skończoną. S.A. Kauﬀman, The Origins
of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York 1993. Kauﬀman rozpatrywał sieci RBN – Random Boolean Network gdzie reguły losowego łączenia węzłów podane były przez P. Erdős
i A. Rényi; A. Gecow, Algorytmy ewolucyjne i genetyczne, ewolucja sieci złożonych i model regulacji genowej a mechanizm darwinowski, w: 150 lat darwinowskiej teorii ewolucji, red. J. Kozłowski, J. Radwan, „Kosmos” 2009, nr 58.
14
B. Derrida, Y. Pomeau, Random Networks of Automata: A Simple Annealed Approximation. „Europhysics
Letters“, 1(2), 1986. s. 45–49.
15
A. Gecow, Emergence of Matured Chaos During Network Growth, Place for Adaptive Evolution and More
of Equally Probable Signal Variants as an Alternative to Bias p. w: Chaotic Systems, E.Tlelo-Cuautle (ed.), 2011,
s. 280–310. ISBN: 978-953-307-564-8, http://www.intechopen.com.
16
A. Gecow, Emergence of Matured Chaos…; A. Gecow, Spontaneous order, edge of chaos and artificial life as
missing ideas in life understanding, „Dialogue & Universalism” 2/2014c.
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Sieć zbudowana nie całkiem losowo nie musi być albo uporządkowana, albo chaotyczna.

Wykazałem17, że można łatwo skonstruować sieć niemal losową, ale jednocześnie uporządkowaną i chaotyczną. W takiej sieci część małych permanentnych zmian zaburzających daje w wy-

niku małą zmianę funkcjonowania, czyli uporządkowaną, a druga część o zbliżonym udziale
daje klasyczną zmianę chaotyczną normalnie dochodzącą do poziomu chaotycznej równowa-

gi Derridy. Modelując obiekty żywe taką siecią (a ma ona parametry sieci silnie chaotycznej,

gdyby była w pełni losowa) dostajemy obraz bardziej adekwatny. W modelu tym mamy śmierć
konieczną dla eliminacji darwinowskiej oraz zakres zmian wynikowych pozwalający utrzymać
tożsamość ewoluującego obiektu. Pilnując zmian małych, ewolucja może tu trwać w nieskończoność. Na wykresie wielkości zmiany wynikowej (damage) otrzymujemy dwa piki: bardzo

małych zmian i zmian ogromnych. Pomiędzy nimi, na bardzo dużym odcinku, istnieje pusta
przestrzeń. Natura działa na takim obiekcie. Ten właśnie obraz pokazuje źródło naturalnego

kryterium tożsamości w procesie zbierania informacji celowej o celu „istnieć nadal”. Założoną
tu konieczność małych zmian w ewolucji wykazuje prosty model18 wprowadzający i nazywający
formalnie taką tendencję, by uzyskała formalny byt.

Jak widać, postuluję tu obiektywne istnienie naturalnej tożsamości, co może wydawać się

niespójne z opisywanym w Mocy narrativum… podejściem Aarona Lyncha, opartym na sys-

temie abstrakcji19. W tym jednak przypadku chodzi o memy w ludzkiej kulturze i identyfikacja

tożsamości ma dwa aspekty: podobieństwa memu i naszej oceny tego podobieństwa. Drugi

z tych aspektów niebezpiecznie ociera się o subiektywność. Memy posiadają swoją tożsamość
na tej samej podstawie, na jakiej posiadają ją inne obiekty ewoluujące i jest ona obiektywna,
choć może być rozmyta. Obiektywność20 to niezależność od naszej oceny, bo mechanizmy,

które ma badać memetyka istnieją niezależnie, czy my zdajemy sobie z nich sprawę, czy nie.
Funkcjonowały u zwierząt zanim powstali ludzie.

Najprostszy mechanizm darwinowski selekcji naturalnej gromadzący informację celową

dotyczącą stabilności, czyli adaptacyjną, został tu z grubsza odmalowany.

Konieczność rozmnażania
Pierwszą informacją celową jest rozmnażanie. Dopiero z tą cechą proces nabiera perspektywy

długiego trwania i może spokojnie gromadzić następne cechy zwiększające szansę przeżycia.

Teraz dopiero można spojrzeć na selekcję jako na obcinanie zbioru, ponieważ istnieje me-

chanizm tworzący ten zbiór. Rozmnażanie jako mechanizm to jedynie powielenie, bez wprowadzania zmian losowych, o których powiedziano wyżej. Przy tak rozumianym rozmnażaniu

wymienianie dziedziczenia cech21 jest zbędnym powtórzeniem. Zmienność, której przykładem
A. Gecow, Spontaneous order, edge of chaos…
A. Gecow, Droga do modelu ewolucji struktury (III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia), FiN, Tom 3, 2015,
s. 171–203; A. Gecow, The Simple Model of Living Object as an Outside State of Statistical Stable Equilibrium,
the Small Change Tendency in Adaptive Evolution. w: Modelling and Analysis of Complex Interacting Systems.
M.A. Aziz-Alaoui, C. Bertelle (red), DCDIS-B special issue 2009c, s. 515–533.
19
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s.83.
20
Tamże: „obiektywne prawa życia ideosfery […] umożliwiają realizację powtarzanych od stu lat w naukach
społecznych postulatów o konieczności przyjęcia wobec własnej kultury postawy zewnętrznego obserwatora,
traktowania jej, jakby była radykalnie obca.” s. 263.
21
W znanej definicji życia zawartej w J. Maynard Smith, E. Szathmáry, The origin of Life, From the birth of life
to the origin of language. Oxford University Press, Oxford 1999; dziedziczenie wymienione jest obok rozmnażania
i zmienności mutacyjnej.
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jest mutacja lub crossing-over, to osobny mechanizm. Mutacje mogą zajść w każdej chwili cyklu, natomiast crossing-over jest elementem mejozy podczas rozmnażania płciowego – bar-

dzo konkretnego mechanizmu realizującego jednocześnie rozmnażanie, wymianę informacji
i zmienność.

Wśród obligatoryjnych zagrożeń prowadzących do konieczności rozmnażania jest ko-

nieczność zmian losowych, które następnie będą poddane testowi i niestety, z coraz większym
prawdopodobieństwem wynikającym z wyjątkowości uzyskanego stanu (ilości zgromadzonej

informacji), będą odrzucone. Z drugiej strony, zgromadzona informacja celowa to reakcje re-

gulacyjne, które wiele niecelnych zmian potrafią zneutralizować. A zmiany są konieczne, bo
zgodnie z koncepcją Czerwonej Królowej, konkurencja nie śpi; stanie w miejscu jest wyrokiem
skazującym na eliminację22.

Wymiana informacji jako dodatkowy mechanizm przyspieszający zbieranie informacji celowej
Pierwszym dodatkowym (czyli drugim w ogóle) mechanizmem gromadzenia informacji celowej, tj. testowania losowych hipotez, radykalnie zwiększającym skuteczność, czyli tempo i bez-

pieczeństwo zbierania informacji celowej, jest wymiana tej informacji. Takim mechanizmem

jest wyżej opisane rozmnażanie płciowe. Tu myślenie o obiekcie ewoluującym staje się nieco
mniej adekwatne, gdyż intuicja chce widzieć obiekt bardziej namacalnie, np. jako konkretne

zwierzę, a tymczasem ewoluuje i gromadzi się informacja celowa, która bezpiecznie „siedzi

sobie” w populacji (a raczej w gatunku). Gatunek też może wymrzeć, ale też, zanim wymrze,
może rozmnożyć się na drodze specjacji na kilka gatunków. Naturalna selekcja na poziomie ga-

tunku nie jest jednak jego podstawowym mechanizmem zdobywania nowej informacji celowej.

Gatunek nie musi poddawać się testowi eliminacji, żeby zbierać informację celową, robią to
za niego osobniki tworzące ten gatunek. Testowane są alternatywne rozwiązania – allele. One
także nie giną podczas pojedynczego aktu eliminacji, tylko zmniejsza się ich udział w popu-

lacji. Gatunek ma wiele alternatywnych rozwiązań wielu osobnych problemów, jednocześnie
gotowych na nowe okoliczności. Bez wymiany informacji taki gatunek23 nie istnieje.

Miało być o memach, a wymianę informacji celowej opisują na przykładach jedynie z „mo-

krej” biologii. To, że w przypadku memów wymiana informacji jest typowa i występuje praktycz-

nie zawsze, oraz że mechanizmy tej wymiany są znacznie bardziej złożone niż w rozmnażaniu
płciowym było już dyskutowane wyżej, podczas „poszukiwania mechanizmu podstawowego”.

Natomiast „magazyn” informacji zawartych w memach, odpowiednik gatunku, dyskutowany
będzie dopiero w rozdziale: „Czwarty etap – kultura (ideosfera)”.

Trzeci mechanizm: tworzenie pamięci i test niezabijający
Kolejnym krokiem na drabinie coraz wydajniejszych mechanizmów zbierania informacji celo-

wej jest powstanie pamięci, czyli kontrolowanej, a nie losowej zmiany budowy ewoluującego
obiektu. Pamięci te mogą być różne; głównie różni je stopień uniwersalności. Na przykład

pamięć immunologiczna kręgowców jest „specjalistyczna”. Pamięć możliwie uniwersalna
To właśnie jest treścią sławnej hipotezy Leigh Van Valena z 1973 r. „Czerwonej Królowej”, która Alicji z powieści
Lewisa Carrolla Po drugiej stronie lustra mówiła: „Tutaj […] aby utrzymać się w tym samym miejscu, trzeba biec
ile sił”.
23
Stosowanie pojęcia gatunek w taksonomii dla obiektów rozmnażających się jedynie wegetatywnie jest umownym wygodnym uproszczeniem.
22
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powinna zapisywać możliwie duży zbiór różnorodnych czynników przed i po zdarzeniu i dawać

później korelację przyczyn i skutków. Teoretycznym rozwiązaniem takiego zadania są formalne
sieci neuronowe24. Nic więc dziwnego, że wyżej opisane mechanizmy znalazły taki mechanizm
i zaimplementowały go w świecie żywym.

W takiej pamięci daje się zapisać jednocześnie i hipotezę, i jej skutek, przez co warunek,

by cel był tożsamy ze swoją przyczyną, przestaje obowiązywać, a przede wszystkim powstanie
takiej informacji celowej nie wymaga nieistnienia zapisu negatywnej odpowiedzi testu.

Trzecim mechanizmem zmniejszającym obligatoryjne ryzyko przy testowaniu jest więc test

niezabijający, polegający na zapamiętaniu wyników testu opartego na symbolu śmierci, czyli
np. bólu. Mechanizm ten może zaistnieć dopiero w dość złożonym obiekcie drogą wcześniejszych mechanizmów ewolucji (już sam ból z reakcją wycofania, jeszcze bez zapamiętywania,

jest wielkim krokiem zwiększającym bezpieczeństwo, ale to jest typowa postać informacji ce-

lowej w budowie obiektu). Do gromadzenia informacji celowej mechanizm ten wymaga zapisu
korelacji występowania czynników dających „ból” i zdolności jego unikania, opartej na tym
zapisie. Możliwości tego mechanizmu od razu wskazują na wariant testu pozytywnego – korela-

cje z pozytywnymi znacznikami (przyjemność). To właśnie daje uniwersalna pamięć i zdolność
korzystania z niej. Nowa informacja celowa to zapis: dana akcja (pierwotnie podjęta losowo)

w danych okolicznościach prowadzi do alarmu (lub przyjemności). Przy kolejnym pojawieniu
się tych okoliczności ta akcja nie będzie już podejmowana (lub właśnie będzie), czyli – nowa

akcja nie będzie już w pełni losowa. Mówimy w takim przypadku, że obiekt się uczy. Nasza pa-

mięć ma dokładnie taką postać. Coraz bardziej złożone korelacje prowadzą do przewidywania,
teraz stawianie hipotez i ich test odbywa się wewnątrz, poprzez przekształcenia zgromadzonej
informacji (patrz dalej – dedukcja), bez zagrożenia eliminacją osobnika. Tak zapisana informacja celowa (jeszcze w ramach jednego osobnika) dotycząca względnie określonej sytuacji

powinna już uzyskać miano memu, jednak Dawkins chce go widzieć dopiero wtedy, gdy będzie
przekazywany/wymieniany z innymi pamięciami – gdy będzie się rozmnażał, przez co uzyska
samodzielność.

Czwarty etap – kultura (ideosfera)
W zasadzie nie jest ważne, dzięki któremu z omówionych wyżej „kanałów” gromadzenia informacji celowej obiekt może uzyskać sposób na wymianę zgromadzonej w pamięci informacji

celowej (np. początkowo poprzez naśladownictwo). Możemy natomiast oczekiwać, że przekaz zostanie „wymyślony” przez ewoluujący obiekt i stanie się pospolity, ponieważ radykalnie

zwiększa tempo i bezpieczeństwo gromadzenia się takiej informacji. Co teraz ewoluuje? Ciągle

informacja celowa, samopodtrzymująca się i samogromadząca, konkurująca o zasoby, które
mogą zostać zajęte przez inne obiekty 25. Tę przestrzeń konkurencji, magazyn owej informacji
celowej, samouzgodniony system jaki tworzy, nazywamy kulturą. To coś jak ekosystem, pełen

rozmaitych gatunków, osobników i alternatywnych wariantów cech tych osobników, na dodatek osobników o złożonej strukturze hierarchicznej. Jednocześnie to tylko jedno z wyposażeń

R.A. Kosiński, Sztuczne sieci neuronowe, dynamika nieliniowa i chaos, WNT, Warszawa 2002.
Ewoluujący obiekt to raczej informacja (samouzgodniony pakiet informacji) a nie jej nośnik. Zwykle jednak
dla wygody naszego wyobrażenia skupiamy się na nośniku. Nie jest obojętne dla rozumienia, jaki stosujemy język,
a nasz język słabo przystaje do natury opisywanego zjawiska. Wyżej pisałem, że ewoluuje gatunek jako magazyn
informacji, a nie osobniki go tworzące. Tu idę dalej, coraz bliżej pojęć adekwatnych dla memu. Odpowiednikiem
gatunku staje się tu kultura.
24
25

Andrzej Gecow

20

danego gatunku, który je stworzył i jest nośnikiem danej kultury. Interakcje pomiędzygatunkowe dodają tu złożoności, która i bez tego jest „powalająca”. Marzenia o prostym posegregowaniu

tego wszystkiego można uznać za naiwne. Nasz język i system pojęciowy wymaga wskazania
obiektów, które ewoluują, rozmnażają się, kolekcjonują ową informację celową. Ale proces ten

broni się przed takim opisem. Można go zbudować na wiele sposobów, ale żaden nie okaże się
wyjątkowy26, w pełni adekwatny. Można przybliżać jakimiś uproszczonymi modelami jedynie

wybrane, określone aspekty. Modele te będą złożonymi systemami pojęciowymi. Takimi ewoluującymi obiektami mogą być piosenki, komputery, procesory, traktory, sieci energetyczne,
hamulce samochodowe, Gaja, języki, cywilizacje, alfabety… W zasadzie prawie wszystko, co
jesteśmy w stanie wyliczyć, a co jest wytworem naszego lub innych gatunków lub zależy od nich.

Gaja, tak jak gatunek, kultura czy cywilizacja (w sensie desygnatu a nie pojęcia), kolekcjonując
informację celową, nie musi się rozmnażać i poddawać selekcji, by ewoluować. Rozważaliśmy
już mechanizmy wewnątrz tworów, które to czynią i prowadzą do samouzgodnienia swej struktury (bez alleli i mejozy, ale z innymi mechanizmami wymiany).

W tak ustalonej perspektywie nie jest zaskoczeniem, że powstanie pisma, zapisu na CD,

a przede wszystkim: sieci internetowej – to kolejny, ewolucyjny krok, zabezpieczający dalsze

istnienie informacji celowej. Nie tylko istnienie, także dalsze mechanizmy jej gromadzenia,
które już przekroczyły próg bezpośredniej zależności od człowieka (zauważa się istnienie te-

mów27, informacji zbieranej automatycznie, poza naszą świadomością i wykorzystywanej do
bardziej skutecznego pozyskiwania informacji przez automaty), co krystalizuje się w obraz iście
demoniczny, dobrze wpisujący się w tematykę tego Zeszytu.

Co ewoluuje?
Zapis, dekoder, środowisko
Powróćmy teraz do miejsca zapisu informacji celowej w tworzonym obrazie. Sam zapis, tak

jak go normalnie pojmujemy, to jeszcze nie informacja celowa. Ani gen, ani książka nie jest
pełną informacją celową. Aby zaistniał skutek nazywany celem, oprócz „zapisu” musi zadziałać kod, który go w ten skutek przekształci. Ten kod to też informacja, ponieważ opiera

się na wyborze z możliwości. Jedyna możliwość nie wymagająca dodatkowego wyboru, czyli

informacji, byłaby wtedy, gdybyśmy pozostali przy kodzie naturalnym z pierwszego podziału

stanu natury na interesujący nas obiekt ewoluujący i resztę, czyli prawa fizyki. Prawa fizyki są
jedne i nie wymagają wskazania, a taki ogólny obiekt – wszechświat, jest dla nas zbyt ogólny. Dla

bardziej zawężonego obiektu ewoluującego, przekształceniem – kodem naturalnym, w którym
(w sensie języka a nie nośnika) zapisywana jest informacja celowa, jest środowisko ewoluującego obiektu. Dla możliwości wyartykułowania tego obrazu i zrozumienia jego funkcjonowania

26
„Właściwie, poza pragnieniem zwycięstwa przedstawicieli tych koncepcji w zawodach na najlepszą
ewolucjonistyczną teorię umysłu, trudno tu nawet wskazać na jednoznaczne, metodologicznie uzasadnione
podstawy wykluczania się tych stanowisk. Żadne z nich nie podważa i nie likwiduje drugiego, ani stanowiska
memetyków. Dopełniają się wzajemnie. […] zamykanie genezy ideosfery w jednej prostej regule wyjaśniającej:
»dobór naturalny« albo »dobór płciowy«, albo »dobór memetyczny«, jest przedsięwzięciem możliwym co prawda do przeprowadzenia, lecz, jak wiele na to wskazuje, zawsze gubiącym wtedy jakiś istotny wymiar zjawiska.”.
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 253–254.
27
B. Kłoda-Staniecko, Geny, memy, temy. Cyborgizacja a istota człowieczeństwa – wystąpienie na Ogólnopolskiej
konferencji naukowej „Biological turn – Idee biologii w humanistyce współczesnej”. Uniwersytet Śląski
w Katowicach, 22–23 maja 2014 r.

Podstawowe mechanizmy biologiczne...

21

trzeba przybliżyć go, zakładając stałość kodu, czyli środowiska. Od razu wiadomo jednak, że

jest to przybliżenie, bo środowisko też ulega zmianom. Zakładamy więc, że środowisko zmienia
się powoli, znacznie wolniej, niż zmienia się obiekt, a podobne środowisko podobnie odczy-

tuje zakodowaną w obiekcie informację, tak, że obiekt nadąża kompensować zmiany „treści”
wynikłe ze zmiany kodu zmianami siebie i może istnieć nadal.

Innym założeniem jest, że obiekt nie wpływa zwrotnie na swoje środowisko, co też jest zało-

żeniem nieprawdziwym, jedynie upraszczającym opis, ale jest przybliżeniem zwykle dopusz-

czalnym. Zbyt duża zmiana kodu – środowiska, to zmiana odczytujących reguł i zmiana treści
zapisanej w informacji celowej. Mamy z tym do czynienia na progu pojemności środowiska,
gdy zjawisko konkurencji bez zmiany budowy obiektu ewoluującego, czyli zapisu informacji
celowej, nagle zmniejsza skuteczność tego zapisu28.

Ciągle rozważamy jednak cały zapis, tj. całą budowę obiektu w prawie niezależnym od niego

środowisku. Jednak gen, to tylko część obiektu. Bez tej reszty, już pomijając niemal stałe śro-

dowisko, nie będzie odczytany, bo przez co? Można upraszczając założyć, że ta reszta też jest
wynikiem zapisu w genach, ale ta reszta zawsze musiała istnieć, by zapis był odczytywany nadal.
Jak wskazuje Jabłonka29, założenie takie jest błędne, są w tej reszcie elementy dziedziczące się

na innej drodze, ale też ta inna droga zawsze miała pod ręką geny i ich działalność. Książka

niesie zwykle wiele informacji celowej, ale musi istnieć czytelnik zdolny ją odczytać, inaczej ta
informacja traci znamiona celowej i pozostaje tylko informacja, jaką jest wyjątkowość formy
książki. Treść znika, albowiem brak jest dekodera. Jak zauważa Wężowicz-Ziółkowska: „Dla

Biedrzyckiego trwałe nośniki informacji kulturowej (ulotki, książki, inne zbiory informacji,

w arbitralny sposób zapisane na papierze, taśmach magnetycznych czy dyskach optycznych)
nie zawierają nośnika memów, jako że nośniki memów mają naturę neuronalną”30. Ta mocno

nieprecyzyjna i jakby dogmatyczna koncepcja Biedrzyckiego, podkreślająca znaczenie mózgu,
wynika niewątpliwie z intuicji znaczenia dekodera.

Tu powraca temat środowiska biotycznego, w którym ewoluują np. wirusy. W tym głęboko

przekształconym przez proces życia środowisku informacja celowa z genu wirusa jest odczyty-

wana poprawnie, ale wirus nie niesie informacji o swoim dekoderze, „przychodzi na gotowe”,
to jest jego środowisko istnienia i ewolucji. Tę analogię eksploatuje już Drexler31 w odniesieniu
do memów. Wyraźniej widać to zagadnienie w przypadku wirusów komputerowych – ich środowisko to komputery i sieć, ale przecież nie niosą opisu, jak zbudować komputer z tego, co leży

na pustyni. Trochę nieintuicyjnie jest przyjąć, że komputer to środowisko biotyczne, a wirus

komputerowy żyje; może jeszcze za mało zmienne są wirusy komputerowe by uznać je już za
ewoluujące, gdy ograniczymy ich mechanizm powielania do automatów, ale gdy uwzględnimy

człowieka i potraktujemy jako mem, to niewątpliwie ewoluują dynamicznie, a komputery bez
biologicznego człowieka powstać nie mogły.

A. Gecow, Informacja, formalna celowość…; A. Gecow, Droga do modelu ewolucji struktury…
E. Jablonka, M.J. Lamb, Evolution in four dimensions…; A. Gecow, Ewa, Jabłonka i Lamarck, „Kosmos” 2010,
nr 59, s. 27–38.
30
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 89.
31
„Znamienne jest też, że to właśnie po raz pierwszy u Drexlera, nie przywoływanego ani przez Dawkinsa,
ani Lyncha, Granta, Brodiego czy Blackmore, pojawia się analogia mem - wirus, tak szeroko później omawiana i powszechnie przyjęta przez współczesnych memetyków.” Tamże, s. 80. Dalej, s. 95, początek rozdziału III:
R. Dawkins, Viruses of the Mind. In: Dennett and His Critics: Demystifying Mind. Ed. B. Dalhbom. Cambridge Mass.:
Blackwell, 1993. Jednak w tych koncepcjach główną ich intencją jest proces infekcji, a nie środowiska.
28
29

Andrzej Gecow

22

Powróćmy teraz do memów – one także ewoluują w określonym środowisku biotycznym, co

jest zauważalne, gdy traktuje się je jak pasożyty32. Można patrzeć na konkretny mem, jak na gen,

który ewoluuje w danym środowisku i nie troszczy się o nie, ma je dane. Ale to jest przybliżenie,
raz lepsze, raz gorsze. Zwykle oczywisty warunek tej ewolucji – nie zniszczyć swojego środowi-

ska – ma wyraźne znaczenie. Jeżeli powstanie taki niszczący mem, to zanim sam zginie może
zdążyć zniszczyć część lub nawet całe swoje środowisko. Realnie boimy się wojny jądrowej na

skalę globalną. A jednak środowisko, jako że również jest żywe, bo biotyczne, może (powinno)
wykształcić mechanizmy przeciwdziałające takim „wybrykom”.

Koncepcja samolubnego genu tak właśnie ujmuje jego opis, ale jest jasne, że treść tego genu

odczytuje jego środowisko biotyczne, na którego istnienie ma on wpływ właśnie poprzez ten

odczyt. Granice tej części środowiska to fenotyp, a nawet rozszerzony fenotyp (na razie abstra-

hujmy od ludzi). Pozostałe środowisko uważamy już za dostatecznie niezależne, by brać pod
uwagę jego zależność, ale nadal od jego obecności zależy treść zapisanej w genie informacji

celowej. Ta część środowiska niekoniecznie jest już abiotyczna. Ściśle biorąc, to zwierzęta,
jako cudzożywne, wymagają środowiska biotycznego, a współczesne rośliny wymagają nawet
współczesnej sytuacji chemicznej, w tym atmosfery z tlenem, które są wynikiem działania ży-

cia. Tak więc praktycznie zawsze zakładamy, że środowisko jest mniej lub bardziej biotyczne;
tylko dopiero skrajnie biotyczne środowisko zaczyna budzić nasze zaniepokojenie. Podejmując
temat środowiska ewolucji memów od razu rozpoczynamy od skrajnie biotycznego środowiska, gdzie intuicja jeszcze nie ma dobrego oparcia. Ponadto, w przypadku ludzi rozszerzony

fenotyp zaczyna opierać się o granice naszego planetarnego środowiska i nie bardzo jest sens
mówić, że coś jeszcze pozostaje. Jest to zagadnienie, które wiąże się z wyborem perspektywy
określonego poziomu integracji.

Aktywność dekodera a pasywność zapisu
Rozważając układ: środowisko i obiekt, zwykle przyjmujemy, że obiekt jest statyczną informacją
przekształcaną przez kod naturalny – aktywne środowisko. Taki opis jest wynikiem naszego myśle-

nia przedmiotowego. Obie części układu są w pełni symetryczne, jak substraty w reakcji chemicz-

nej, każda z nich może być traktowana jako aktywny kod lub jako argument tego przekształcenia.
Tylko podobieństwo „zapisu” genetycznego do pisma np. w tym artykule, sugeruje przypisanie
mu bardziej pasywnej roli. Gdy czytamy artykuł, lepiej – książkę kucharską, zapominamy, że to my

jesteśmy jej dekoderem i zawartość tekstu łączy się z jego treścią poprzez tę część informacji, która

znajduje się w nas. Podobnie gen i mem musi mieć ten dekoder, jako konieczną uzupełniającą
informację, by zaistniał opisany tak skutek. Tak naprawdę, to realnie ewoluuje dopiero ta całość,
ale my ją dla wygody opisu dzielimy na coś, co ewoluuje szybciej (i jest zapisem) i dekoder, który
ewoluuje wolniej, jest bardziej uniwersalny, w przybliżeniu jest stały.

Tak więc podział tej ewoluującej całości, której istotą jest określony wybór – informacja

celowa, w celu opisu dzielony jest na części. Nie jest to podział dla adekwatności opisu, ale

dla możliwości jego wyartykułowania. Wiemy, że w pewnych aspektach nie jest adekwatny, ale
pozwala się porozumiewać na jego temat. Trzeba pilnować rozróżnienia między problemami
opisu a problemami rozumienia opisywanego zjawiska.

Do takich problemów opisu należy pytanie, gdzie zapisany jest mem i czy własności tego
32

Np.: D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 237.
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zapisu mogą wpłynąć na realność jego istnienia. Tak, jak w sieci neuronowej (tej abstrakcyjnej
– matematycznej czy elektronicznej) nie da się wskazać miejsca zapisu, bo zapis jest we wszyst-

kich węzłach sieci i istnieje dopiero jako wynik oddziaływania ich razem, tak zapis memu nie
musi mieć konkretnego miejsca w sieci oddziaływań międzyludzkich, by istniał realnie. Składają

się na jego istnienie nie tylko jego rozmaite możliwe formy zapisu, ale też struktura je odczy-

tująca i przekształcająca. Odnaleziony stary zapis w nieznanym języku, nieznanym pismem,

może z czasem być odczytany, gdy uda się rozkodować reguły tego zapisu, bo, np. znaleziono
inny tekst zapisany w dwóch językach, z czego jeden jest znany. Informacja celowa owego

starego memu rozproszona więc będzie na ów tajemniczy zapis, i ten dwujęzyczny, i tych, co
znają jeden z tych języków. Podobnie usiłuje się przywrócić do życia wymarłe gatunki urucha-

miając odczytany, martwy genom w zbliżonym dekoderze33. A jeżeli książka leży w archiwach
biblioteki, jest w znanym języku, ale nikt jej nie zauważa, to memy w niej zapisane istnieją, czy

nie? Podobnie melodia, którą inni zapomnieli, ale Ty ją pamiętasz, jednak nie ma okazji, by ją

zanucić. A czy bakteria w formie przetrwalnikowej jeszcze istnieje? Chyba istnieje, choć nie jest
zagwarantowane, że trafi na warunki, które ją obudzą.

Właściwy i właściwszy punkt odniesienia
Niektóre memy są podstawą swojego środowiska biotycznego, od ich istnienia zależy to środowisko, a więc i one same. Sierp był podstawą rolnictwa – uprawy zboża, istniał więc, dopóki

nie wyparła go kosa, a później kombajn. W każdym przypadku był to sposób na ścięcie zbo-

ża ostrym i twardym narzędziem. Gatunek „sierp” wymarł, ale przed tym (poprzez ewolucję)
powstał z niego inny gatunek – kosa. Mem ścinania ostrym narzędziem pozostał. W środowi-

sku tym istniał człowiek i on był mechanizmem rozmnażania sierpów, nośnikiem ich wzorca.
Podobnie, choć to wygląda jak „postawione na głowie”, można uważać liście dębu za ewoluujące
osobniki, a resztę dębu potraktować jako część środowiska, ów dekoder, niosący przecież ważną

część informacji. I tak waśnie postępujemy rozważając ewolucję liścia, choć uważamy to za

przenośnię, analogię, jakieś uproszczenie. To nie jest uproszczone, niepoprawne podejście. To
jest w pełni poprawny opis, którego nie trzeba się wstydzić.

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: obserwujemy pewien typ obiektów w złożonym, stabil-

nym środowisku biotycznym w aspektach ich liczebności i zmienności. Stwierdzamy systematyczny wzrost udziału wariantu obiektu, gdy zmiana zwiększa pewną cechę. Wnioskujemy więc,

że istnieje mechanizm preferujący tę cechę w procesie powstawania nowych egzemplarzy tych
obiektów – selekcja naturalna. Wyróżnienie typu obiektu wymaga, by były do siebie podobne.
Powstanie wielu podobnych obiektów wymaga, by był mechanizm realizujący ich wzorzec. Czyli

jest „niby-dziedziczność”: wzorzec do obiektu. Wariant po zmianie ma wiele egzemplarzy, więc
zmiana jest we wzorcu tego wariantu (jest niby-dziedziczna). Nie określamy:
- czy wzorzec starego wariantu obiektu istnieje nadal;

- czy liczebność globalna się zmienia i w którym kierunku, jeżeli się zmienia;
- oceny (dobra/zła) owej preferowanej cechy, może to być epidemia;

- czy powstanie nowego obiektu to jego rozmnażanie, może być produkcja;
- roli obiektu w teście, może być oceniany wzorzec lub proces produkcji;

- mechanizmu selekcji, może wykonywać ją człowiek intencjonalnie, ale człowiek powstał w pro-

cesie naturalnym i traktujemy go jak inne naturalne składniki środowiska obserwowanego obiektu.
33

http://www.spidersweb.pl/2013/05/tygrys.html
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Taki opis poprawnie i jednocześnie dotyczy fenotypu, memu, artefaktu i liścia np. dębu.

Możemy powiedzieć, że ten obserwowany obiekt gromadzi informację celową do celu istnieć
nadal na takich samych podstawach, jak w przypadku dębu, słonia, wirusa czy bakterii. I jest
to poprawne stwierdzenie, mimo że tak wiele ważnych aspektów nie zostało (świadomie) określone. Widać, jednak nie są aż tak ważne, jak moglibyśmy przypuszczać.

Integrony wyższego rzędu
Moją uwagę w rozważaniach zawartych w Mocy narrativum… zwróciło także stwierdzenie,

które również należy przedyskutować: „człowiek jest specyficznym zwierzęciem, które potra-

fi przechowywać i gromadzić informacje także poza swoim organizmem” 34. Jest ono niemal
słuszne, ale sugeruje niewłaściwą perspektywę, która jest źródłem owej specyfiki. Informacja

występować może w różnej postaci, tu chodzi jedynie o tę „jakby-niematerialną”. Ale musimy
mieć świadomość, że żywność zgromadzona „poza organizmem” też jest postacią informacji

celowej, a jest to dość typowe w świecie zwierzęcym, choć zwykle łatwiej tłumaczyć ów fakt
z pomocą teorii fenotypu rozszerzonego. Nieco trudniej u owadów eusocjalnych. A już interpretacja wytworów naszej cywilizacji typu tramwaju, kontenerowca, gazociągu, fabryki samo-

chodów czy sieci energetycznej przy zachowaniu odniesienia do poziomu osobnika wydaje się
całkiem nieadekwatna, choć dozwolona. Znacznie bardziej adekwatną wizję otrzymamy, gdy
zauważymy, iż stopień powiązania elementów naszego społeczeństwa tworzy z niego integron

wyższego rzędu – pojedynczy samouzgodniony35 system. W różnych aspektach to powiązanie

inaczej dzieli się na moduły, co komplikuje obraz, ale np. w gospodarce jest oczywiste, że dobór
działa na te wyższe integrony coraz silniej. Wymiana informacji wraz z możliwością migracji

ludzi pomiędzy modułami (np. państwami) dodatkowo zwiększa złożoność obrazu, więc wska-

zanie, co ewoluuje, jest zadaniem o rozmytych granicach. Można formułować rozmaite teorie,
dopasowując kryteria do konkretnych aspektów i podejścia takie będą obiektywne i optymal-

ne, mimo że wzajemnie jakby sprzeczne. Wymienione artefakty są łatwiejsze dla intuicji od
ulotnych idei i memów, więc opis wzajemnych oddziaływań memów jest rzeczywiście dużym

wyzwaniem. Do wcześniej sugerowanych korekt dochodzi więc korekta środowiska życia me-

mów – to nie mózg człowieka, ale społeczeństwo jako całość, jako twór wyższego rzędu, wraz
z telefonem, Internetem i bibliotekami, uczelniami, gazetami i telewizją, targiem we wtorki
i teatrem w soboty buduje przestrzeń fazową ewolucji informacji celowej (o czym także pisze
Wężowicz-Ziółkowska).

Na pewno poprawny wybór perspektywy istotnie ułatwi taki opis, ale do tego, moim zda-

niem, niezbędne jest uświadomienie sobie takich właśnie aspektów, jakie tu usiłuję przedstawić

z pozycji spójnej teorii, obecnie jedynie w postaci szkicowej. We współczesnej biologii temat
integronów wyższego rzędu i mechanizmów ich selekcji jest mało rozwinięty. Idee Margulis

rozważa się w zasadzie jedynie w zakresie symbiontów tworzących eukariota. Hasło „dobór
34
W dyskusji poglądów George’a Williamsa na str. 87 w D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum… Tu traktuję
to stwierdzenie jako pretekst do doprecyzowania jego treści, a nie jako polemikę w dyskusji.
35
Samouzgodnienie systemu widać gdy na nowej wulkanicznej wyspie zachodzi stopniowe zasiedlanie
jej przez kolejne gatunki. Nie ma dużej dowolności w tej kolejności. Ten wybór kolejności wynika z niepowodzeń prób przedwczesnych, ale obserwacja może jawić się jako informacja celowa, jakieś „rozsądne działanie”.
Prawdopodobnie takie właśnie obserwacje legły u podstaw pewnego systemu pojęciowego, w którym „las myśli”;
opowiadał o nim Adam Pisarek na X Ogólnopolskich Warsztatach Memetycznych 2015 w wystąpieniu zatytułowanym: Nowe koncepcje antropologii życia.
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grupowy” jest na pograniczu tolerancji. Jedynie odniesienie do doboru krewniaczego jest po-

wszechnie przyjmowane. Równocześnie głośno wyraża się zdumienie nad trwałością rozmnażania płciowego mimo tak wielkich kosztów tej procedury. Widać, dużo tu jest do poukładania

i to także w biologii. Wizja wygodnego skorzystania z gotowych rozpoznań w biologii do opisu

memów jest daleka od rzeczywistości, biologia teoretyczna dopiero otrząsnęła się (a raczej

proces ten jest w toku) ze sztywnych ograniczeń genetyki populacyjnej, a memy, mimo że to
analog genów, tworzą obraz znacznie bardziej złożony, jak wyżej usiłowałem to przedstawić
z perspektywy nakreślonej przez siebie dedukcyjnej teorii życia.
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Memes and cognitive schemas. Bridging the gap
between memetics and social sciences

Summary
It seems that among many modern evolutionary theories of culture, memetics deserves special attention.
In a nutshell, the feature that distinguishes memetics from other Darwinian theories of culture is the
assumption of the existence units of cultural evolution, which are – parallel to genes – “selfish” replicators,
i.e. they are the units of natural selection, whose primary aim is to multiply their copies. The main implication of the hypothesis of selfish memes is their independence from the biological interest of people who
are their carriers.
However, despite the potential heuristic value of memetics, this standpoint meets a number of objections.
It seems that the most fundamental objection refers to the vital question of what is and what is not a meme.
One of the approaches to solve this problem is to understand a meme by a reference to the psychological
concept of cognitive schema. Cognitive schemas are mental representations that consist of a structured
and previously acquired knowledge about the world. Furthermore, cognitive schema theory explains how
people process and give meaning to the information reaching them. In the light of what has been said, the
main goal of the paper is to analyze viewing meme as a cognitive schema.

Keywords
memetics, meme, artefacts, culture, mechanisms of evolution, biological information

Memy i schematy poznawcze. Przerzucanie mostu między memetyką
a naukami kognitywnymi

Streszczenie
Z grubsza rzecz ujmując, cechą, która odróżnia memetykę od pozostałych darwinowskich teorii kultury
jest założenie o istnieniu, na wzór genów ewolucji biologicznej, specyficznych, „egoistycznych” jednostek
ewolucji. Pomimo pewnej heurystycznej wartości memetyki, dyscyplinie tej stawia się szereg zarzutów.
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Wydaje się, że najbardziej fundamentalnym jest ten odnoszący się do pytania o to czym jest, a czym nie
jest mem. Jedną z propozycji rozwiązania tego problemu jest rozumienie memu poprzez odwoływanie się
do psychologicznej koncepcji schematu poznawczego.

Słowa-klucze
memetyka, schemat poznawczy, D.C. Dennett, algorytm ewolucyjny

Introduction
It is of essence to notice that the subject discussed in this paper has a highly speculative char-

acter. Basically, this state of aﬀairs is largely a result of the specific nature of the debate on the
conceptualization of meme. The question of how to understand a meme is in fact a frequent sub-

ject of dispute among researchers interested in memetics. A meaningful illustration of this issue,

is the fact that in the literature very diverse, and therefore divergent, understandings of a cultural
replicator1 are encountered2. Moreover, memetics as a discipline, whose central postulate is the
existence of autonomous units of cultural evolution, so to say, automatically implies a speculative
nature of the inquiry. Such a bold postulate simply requires solid scientific foundations.

In addition, theoretical considerations on memes in relation to a cognitive schema are vir-

tually terra incognita3. On the one hand, such circumstance suggests a relative novelty of the
discussed issues. But on the other hand, this state of aﬀairs causes some diﬃculties in linking

together understanding meme as a cognitive schema with already acknowledged works of

other researchers. At present, viewing meme as a cognitive schema is, so to speak, in a research

vacuum. Meme as a cognitive schema lacks foundation in the well-established scientific works.

The only notably exception is Henry Plotkin’s article, in which he distinguishes between surface
1
According to Richard Dawkins, replicators are: “The fundamental units of natural selection, the basic things
that survive or fail to survive, that form lineages of identical copies with occasional random mutations […]. They
generally, […], gang together into large communal survival machines or vehicles. The vehicles that we know best
are individual bodies like our own. A body, then, is not a replicator; it is a vehicle” (R. Dawkins, The Selfish Gene.
Oxford-New York 2006, p. 254].
2
Vide D. Wężowicz-Ziółkowska (ed.), Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Antologia. Katowice 2009.
3
While it is true that conceptualizing meme as a cognitive schema is a novel concept, very interesting, and in
many respects is analogous to the concept discussed in this paper, work of French anthropologist Dan Sperber
should be mentioned. Sperber is the author of the cultural epidemiology of representations theory. In a nutshell,
according to Sperber’s theory, culture is an emanation of “[…] the cumulative eﬀect of countless process of inter
-individual transmission […]” of representations (Vide D. Sperber,, Explaining Culture. A Naturalistic Approach,
Oxford 1996, p. 3). And representations are, in general, understood as a functionally brain states. First and foremost,
Sperber’s theory is not a proposition whose aim is to reconceptualize the meme concept. On the contrary, he contrasts his cultural epidemiology of representations with memetics. His criticism focuses mainly on the comparison
of memes to genes, as well as on transmission through imitation, which – in Sperber’s opinion – are the distinctive
features of memetics. However, this is a straw man version of memetics. Genetic analogy and imitation are not
the inherent traits of memetic venture. In addition, it should also be emphasized that Sperber is a proponent of
the massive modularity hypothesis, whereas D. C. Dennett, i.e. one of the leading memeticians, is in favor of the
multiple drafts hypothesis, which stands in opposition to the previous one. Generally speaking, it can be said that
memetics is kinda alternative to modularized mind hypothesis, because meme concept is in accordance with:
“[…] what Sterelny calls «scaﬀolded learning» or a learning environment that supports rapid acquisition of the
necessary information and skulls for survival and reproduction in a social setting” (A. Rosenberg, D.W. McShea,
Philosophy of Biology. A Contemporary Introduction, New York 2008, p. 212).

Memes and cognitive schemas...

29

and deep-level memes. For Plotkin deep-level memes are “[…] higher order memories and
knowledge structures – referred to in the psychological theory of an earlier age as schemas, and
more recently as frames, scripts, and memory organization packets […]”4.

Another general remark to be made is that owing to a broad scope of the work, many analy-

zed issues will be merely mentioned, e.g. philosophically important and multifaceted issue of
mental representations.

After these general introductory remarks, it should also be stressed that the main purpose

of this paper is to show numerous parallels between memetics and cognitive schemas; which

in turn illustrates the benefits of a research strategy whereby the recognition of similarities be-

tween perspectives of diﬀerent and sometimes very distant fields of knowledge (in this case, it
is cultural evolution and psychology) can mutually develop, as well as enrich these perspectives.

However, the aim of this papers is to give a synoptic and a general review of conceptualizing
meme as a cognitive schema in the hope of stimulating of the wider debate required to development of Dawkins’ concept.

The descriptive part
For the sake of clarity and systematization of the issue under consideration, two concepts crucial to this work will be presented, i.e. memes and the cognitive schema concept.

Memes
Generally speaking, a meme is postulated, in many respects, to be analogous to a gene – an
unit of biological transmisiion, an autonomous unit of cultural transmission. The alleged use-

fulness of the meme is embedded in explaining (or simply, better understanding) the changes
which take place in culture. In turn, referring to a more precise definition formulated by three

Scandinavian researchers, which is only one of many definitions that appear in the works of the

adherents of memetics: “A meme is a (cognitive) information-structure able to replicate using
human hosts and to influence their behaviour to promote replication”5.

The trait, which is emphasized by the above definition is memes’, almost already proverbial,

selfishness. It follows that, in response to the questions frequently asked by Daniel C. Dennett,
who is a leading propagator of memetics, i.e. cui bono? (for whose benefit?), one should indicate

a meme itself6. The ultimate goal of memes is therefore multiplication. In consequence, the
wellbeing of their host (usually a human) is treated only instrumentally. Put bluntly, humans
are good for memes as long as they are useful and exploitable for them.

However, this central for memetics assumption, as it can be concluded after having analyzed

the work on it, has a Janus face. On the one hand, many researchers have noted that a selfish
meme concept has a very promising heuristic potential7. As Australian philosopher Kim Sterelny

4
H. Plotkin, Culture and psychological mechanism, In: Aunger A. (Ed.). Darwinizing Culture: The Satus of
Memetics as a Science. Oxford-New York 2001, p. 76.
5
H. Bjarneskans, B. Grønnevik, A. Sandberg, The Lifecycle of Memes. “Transhumanist Resources” 1997, http://
www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html. (Accessed 22 January 2015).
6
Vide D.C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, London 2007, p. 61–63.
7
Vide K.N. Laland, G.R. Brown, Sense and Nonsense. Evolutionary Perspectives on Human Behaviour. OxfordNew York 2002, p. 289-294.
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claims: “As I see it, the crucial element of a meme-based theory is that the fitness of the memes
themselves plays a crucial explanatory role”8. In other words, it seems that the hypothesis of
selfish cultural replicators enables evolutionary perspective to satisfactorily explain many social

phenomena which have hitherto been considered to be contrary – due to their negative eﬀect

on genetic reproduction – to the logic of Darwinism. The best known instances of such social
phenomena are adoption, contraception, celibacy, or practicing extreme sports. In a nutshell,

on the basis of memetics, such phenomena are simply conceptualized as memeplexes (i.e. the
groups of cooperating memes) that strive to strengthen their replication. Nonetheless, on the

other hand, the so-called meme-centrism, i.e. the selfishness of memes, is also considered to

be the main cause of the relative ostracism of memetics in the discourse on cultural evolution.
This state of aﬀairs is largely a consequence of anthropology, which is implied by memetics.
From the point of view of this discipline, a man is – to a large degree – devoid of creativity and

self-determination: “If memetics is true, the belief that we can somehow stand outside the

process and make conscious, independent, and objective judgments about truth and falsity

is an illusion”9. It is by virtue of the determination of human mental life by these two types
of selfish replicators, i.e. genes (that build the biological foundations of the human psyche)
as well as memes (which are a medium for diverse ideas, belief system, worldviews, etc.). As

Richard Dawkins, who coined the term “meme”, puts it, a man is merely a vehicle (or host) of
survival for genes and memes10. Hence, one can venture to say that memetic degrading vision
of a human is an important contributory factor in placing memetics outside the mainstream

of contemporary debate on human culture, in which the primary role is played, among others,
by Christian personalism, which stands in opposition to memetics.

However, apart from the controversial concept of a man, memeticians also meet other types

of criticism. For instance, at this point, it is worth mentioning the problematic status of intentionality (or more generally: consciousness) in memetics, i.e. whether it has only an obsolete

character, or perhaps plays a more important role in shaping human behavior11. Means of

memetic transmission is also a subject of hot debate among memeticians. For the majority of
commentators memetic transmission should not be reduce to imitation (as Susan Blackmore

suggests). Culture uses wider scope of ways of reproduction, e.g. imprinting, conditioning, lear-

ning, etc. So, Blackmore’s standpoint is an obscure simplification of the complexity of culture12.
Another contentious issue is the scope of the application of biological analogies in memetics13.

In other words, this objection pertains to the validity of the gene – meme analogy. Nevertheless,
it is worth noting that the proponents of the meme theory have currently abandoned simplistic extrapolation of genetic mechanisms to the functioning of cultural evolution14. In order to

illustrate the role of genetic analogy in memetics, it is useful to invoke Wittgenstein’s famous
K. Sterelny, Memes Revisited, “The British Journal for the Philosophy of Science” no. 57, 2006, p. 155.
C. R. Hallpike, On Primitive Society: And other Forbidden Topics, Bloomington 2011, p.126.
10
Vide R. Dawkins, op. cit., p. 272-278.
11
Vide Ch. Buskes, Darwinism Extended: A Survey of How the Idea of Cultural Evolution Evolved, “Philosophia”
no. 41, 2013, p. 683-689.
12
Vide T. Lewens, Darwin, London-New York, p. 202-207.
13
Vide D.L. Hull, Science and Selection. Essays on Biological Evolution and the Philosophy of Science. New York
2001, p. 32-38.
14
Vide F.J. Gil-White, Let the meme be (a meme): Insisting too much on the genetic analogy will turn it into a straightjacket, In: Botz-Bornstein T. (Ed.). Culture, Nature, Memes. Newcastle upon Tyne 2008, p. 183-188.
8
9

Memes and cognitive schemas...

31

ladder metaphor. Using the meme-gene analogy was serviceable (it was used for metaphoric

climbing), because it helped memetics to gain some interest of scientific community, as well

as to realize the simple fact that culture could be analyzed through evolutionary lens. However,

at present, the analogy must be thrown away. On closer inspection, it appears that the memegene analogy jeopardizes Dawkins’ units of selection, because it implicitly suggests that there
are only minor diﬀerences between the evolution of memes and genes. As Gillian K.D. Crozier

notices: “[…] caution is advised when adopting any close analogy between cultural and biologi-

cal selection entities (such as traits and viruses) since these can place inappropriate constrains
on cultural selection theory”15.

Above instances of memetics’ theoretical problems illustrate that this approach is suﬀering

from severe conceptual inconsistencies. James W. Polichak, who is one of the critics of the meme
concept, even claims that: “Imprecision appears to be one of the hallmarks of memetic theory”16.

Nonetheless, from the point of view of the investigated topic, the most interesting issue in

the criticism of memetics is the problem of meme’s conceptualization17. Memetic literature
provides a great deal of specifications of what should be understood as a meme, as well as in

turn, what cannot be considered as a meme. In a nut shell, there are three main approaches of
conceptualizing meme within memetics. Firstly, there is neuronal concept of memes. Within

this concept, memes are instantiated in brain activity, i.e. in patterns of neuronal activity.
Among others, Robert Aunger is a proponent of this concept18. In the second approach, meme

is understood as an ostensive behaviors or artefacts. In other words, memes are some cultural
observable phenomena19. The third type of meme’s definition views cultural replicator in more

abstract terms, this is so-called ideational concept of memes20. Adherents of this approach

conceptualize meme as information or abstract instructions (inter alia R. Dawkins, D. Dennett

and S. Blackmore). So, again, memetics is primarily characterized by a pluralism of approaches
and solutions to many memetic theoretical issues21.

Susan Blackmore, who is the leading promoter of memetics, illustrates problematic status

of meme’s definition by referring to the following examples:

A blob of pink paint is too small a unit for memetic selection pressures to apply – to be

enjoyed or disliked, photographed or thrown away. A whole gallery of paintings is too large.
The single painting is the natural unit for most of us and that is why we remember Van Gogh’s

Sunflowers […]. Styles of painting, such as impressionism or cubism, can also be copied and

therefore count as memes, but can hardly be divided up into units. A single word is too short
to copyright and an entire library too long, but we can and do copyright anything from a clever

15
G.K.D Crozier, Reconsidering Cultural Selection Theory, ”The British Journal for the Philosophy of Science”
no, 59, 2008, p. 467.
16
J.W. Polichak, Meme as Pseudoscience, In: Schermer M. (Ed.), The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience,
Santa Barbara, p. 667.
17
Vide C.R. Hallpike, op. cit, p. 104-105.
18
Vide R. Aunger, The Electric Meme. A New Theory of How We Think, New York 2002, p. 329-332.
19
Vide D. Gatherer, Meme pools, World 3, and Averroes’s vision of immortality, “Zygon” no. 33, 1998, p. 205-217.
20
Vide M. Kronfeldner, Darwinian Creativity and Memetics, Durham 2011, p. 77-84.
21
John S. Wilkins proposes more inclusive approach toward meme’s ontology. Namely, he states that: “Many
memes reside as neural net structures in the central nervous systems of humans, but many also emerge at a higher
cultural level. […] Memes are also situated in a variety of larger semantic structures, behavioural regularities, and
cultural substrates” (J. S. Wilkins, What’s in a Meme? Reflections from the perspective of the history and philosophy
of evolutionary biology, 1998, http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/wilkins_js.html. (Accessed 2 February 2015)).
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advertising jingle to a 100 000-word book. Any of these can count as memes – there is no right
answer to the question – ‘What really is the unit of the meme’22.

Elsewhere in her work, Blackmore even claims that a precise definition of a meme is simply

superfluous: “A replicator does not have to come neatly parceled up in ready-labeled units”23.
According to this British thinker, the only reasonable criterion for discriminating a meme is

simply a replicative success. To put it diﬀerently, meme is a conceptual content – and it is no
longer so important whether it is just a short popular proverb, or a heavy book – which can be
(and de facto is) reproduced by the agents24.

It seems, however, that the understanding of a meme presented by Blackmore, even despi-

te a specific charm of this type of argumentation, inevitably leads to the trivialization of the
meme concept. As Alex Rosenberg and Daniel W. McShea state: “We will have to be able to
count the number of instances of a meme as reflected in the behavior […] of the individuals
that the tokens of a given meme type inhabit. For without such criteria of individuation, we
will be unable to tell whether a meme has replicated or whether its fitness is increasing […]”25.

Pragmatically speaking, memeticians should not give up their ambition to formulate a criterion
for distinguishing, for example, between memes and their vehicles. Even a formulation of such

working and tentative criterion will enable memetics to, at least, save the status of heuristically
attractive research metaphor. And such research metaphors, as stated by D. Dennett in his

latest book Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, are crucial to scientific practice26. In

a word, they stimulate the emergence of new and innovative approaches that can transform
into a productive scientific theory.

Therefore, an approach which attempts to define the concept of a meme by using cate-

gories and concepts of more methodologically developed disciplines may contribute to the

improvement of memetics. One of the examples of this type of approach is viewing meme as
a cognitive schema, which has been formulated in the field of psychology. Invoking the abovementioned three main types of meme’s definition, viewing meme as a cognitive schema should

be described as an ideational concept of cultural replicator. Thus it is rather an abstract strategy
of conceptualization. However, this strategy does not exclude having by memes some kind of
neural substrate.

Furthermore, it is worth to note that many authors have claimed that memetics utterly igno-

res results from social sciences and this situation is a major obstacle for its improvement. The
eminent Canadian anthropologist C. R. Hallpike stated:

To understand the process of cultural transmission, then, we must take the inner workings of

people’s minds into considerations, but just as memeticists are embarrassed by the structural
properties of societies and belief systems, and avoid mentioning them as far as possible, they
are remarkably silent about what goes on inside the mind27.

Notwithstanding this, viewing meme as cognitive schema could help memetics to be better

embedded in social sciences.

It should be also stressed, however, that viewing meme as a cognitive schema does not

S. Blackmore, The Meme Machine, Oxford-New York 2000, p. 54.
Ibidem, p. 53.
24
Vide ibidem, p. 53-55.
25
A. Rosenberg, D.W. McShea, op.cit., p. 216.
26
Vide D.C. Dennett, Intuition Pumps and Other Tools for Thinking, New York 2013.
27
C.R. Hallpike, op. cit., p. 119.
22
23
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exhaust all possible instantiation of memes. Therefore, meme seems to be a broader catego-

ry than cognitive schema. In other words, cognitive schemas are only one types of memes.
Nonetheless, this fact does not undermine the serviceability of discussed approach.

Cognitive schema
At the outset of the presentation of a cognitive schema, an interesting remark about this con-

cept should be articulated. Namely, in psychological literature, the cognitive schema theory, or
rather its key assumptions, appear under diﬀerent names. Generally speaking, in the light of

the significant institutional development of modern science and its characteristic pluralism,
such situation should not be surprising. Hence, in the field of psychology, the cognitive sche-

ma concept is also known by such names as: scripts, themes, games, mini-theories, frames,
hypotheses, plans or expectations28.

Historically speaking, the researcher who defined the cognitive schema concept as it is now

used in developmental psychology was Ulric Neisser29. According to Neisser, a schema is: “[…]
that portion of the perceptual cycle that is inside the observer, modifiable by experience, and
somehow specific to what is being observed. The schema accepts information as it becomes
available, and is changed by that information”30. As it can be seen from the above quotation,

Neisser narrowed the application of a schema to perception. Nonetheless, other research-

ers extended the usage of this category to social domain. Currently, psychologists distinguish
persons’ schemas, self schemas, role schemas, and event schemas31. Yet, the fact remains that

there is continuity between Neisser’s perceptual schema and the social psychologists’ schema.

The main link between them is the category of “anticipation”. As Neisser claims: “[…], looking
must involve the anticipation of information as well as its pickup. I suggest that it depends on

certain crucial internal structures, or «schemata» that function as anticipations and as plans”32

(Neisser’s emphasis). Correspondingly, social behavior is conditioned by social schemas whose
main function is anticipation33. A concise definition of the modern concept of a cognitive sche-

ma was formulated by the authors of the textbook entitled Psychology. According to Miles

Hewstone, Frank Fincham and Jonathan Foster, cognitive schemas are “[…] mental or cognitive

structures that contain general expectations and knowledge of the world”. However, in order
to present this concept more comprehensively, the fundamental properties of the cognitive
schema have to be circumscribed34.

First of all, one should not overlook the fact that the cognitive schema has an eminently social

character (resp. biosocial character). It is interesting to note that the research field which nowa-

days largely contributes to the development of cognitive schemas is social psychology35. Owing
to its social dimension, the cognitive schema is not a rigid and closed mental structure. On the

Vide E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warsaw 2013, p. 129.
Neisser himself distinguishes his usage of “schemata” from Piaget’s and Bartlett’s understanding of this
term (Vide U. Neisser, Perceiving, Anticipating, and Imagining, “Minnesota Studies in Philosophy of Science” no.
9, 1978, p. 97).
30
Ibidem, p. 97.
31
Vide S. T. Fiske, S. E. Taylor, Social Cognition: From Brains to Culture, London 2013, p. 12-123.
32
U. Neisser, op. cit, p. 92.
33
Vide M. Hewstone, F. Fincham, J. Foster, Psychology, Oxford 2005, p. 374-375.
34
Ibidem, p. 375.
35
Vide ibidem, p. 375.
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contrary, it should rather be considered as a flexible and interactive mental representation. In
a word, cognitive schemas are modified in response to experienced social events. It follows that
they are not separated from the environment, or speaking more figuratively “only in the head”,

structures36. More importantly, this particular trait of cognitive schemas could help memetics
to reject the accusation that the meme concept simply ignores psychological results which state

that learning is sensitive to environmental factors37. Secondly, a very important category for
this concept is the so-called prior knowledge. This category refers to the knowledge which has

already been acquired and is characterized by relative consistency. Prior knowledge, within the

cognitive schema theory, is a kind of skeleton, or to put it diﬀerently, it is a cognitive basis for
a particular schema. It is due to the simple fact that the current structure of knowledge determines how to understand new coming stimuli. Strictly speaking, this assumption implies that

schemas are generally stable (or even conservative). Such conservatism of schemas is associated

with the fact that they are very diﬃcult to modify. Curiously, it is a frequently occurring mech-

anism that the new facts (resp. data) that do not fit in any schemas are treated as an exception

to the rule, not as a reason for the modification of a schema. In consequence, this mechanism
contributes to even greater “petrifaction” of any given schema38. For instance, as Daniel N.
McIntosh notices: “[…] people may continue to believe «theories» learned in a church or temple

class even when later faced with various types of contradictory or inconsistent information”39.
Accordingly, in light of what has been said above, it is clear that the main function of schemas

is mediation between the already acquired knowledge and the still ongoing learning. That is

to say that schemas are characterized by “[…] ongoing dialectic in which the individual either
assimilates new experience consistent with existing schemas or changes (i.e. accommodates)

schemas to fit his or her experience”40. And yet, in other words, cognitive schemas are a kind
of overlay, matrices, or filters through which the environment is perceived by a sentient agent.

Similarly, memes have the same function. According to Liane Gabora: “Memes are woven to-

gether in an internal model of the world or worldview, which their host calls upon to figure out
what to do whenever a situation is too complicated for its hardwired instincts”41.

And last but not least, it is also worth mentioning that the theoretical foundation on which

cognitive schemas are based is a cognitive miser theory. Broadly speaking, the cognitive miser

concept assumes that an indispensable feature of any cognitive systems is striving for the eco-

nomization of time and energy which are devoted to information processing. In eﬀect, an agent
is better adapted to the increasingly complex, in terms of information overload, environment.
As C.Neil Macrae and Galen V. Bodenhausen write:

This metaphor [i.e. cognitive miser: aut.] of mind draws on the recognition that humans

are rarely motivated to engage in the mental activity necessary to optimize their evaluations
36
Vide M.B McVee, K. Dunsmore, J.R Gavelek, Schema Theory Revisited, “Review of Educational Research”,
no. 75, 2005, p. 532-538. Nota bene, the above-mentioned authors state that Immanuel Kant’s epistemology is
a precursor to the cognitive schema theory.
37
Vide J. W. Polichak, op. cit., p. 667-671.
38
Vide M. Hewstone, F. Fincham, J. Foster, op. cit., p. 378-379.
39
D. N. McIntosh, Religion-as-Schema. With Implications for the Relation Between Religion and Coping, “The
International Journal for the Psychology of Religion” no. 5, 1995, p. 3.
40
M.B McVee, K. Dunsmore, J. R Gavelek, op. cit, p. 536.
41
L. Gabora, A Day in the Life of a Meme, In: van Loocke P. (Ed.). The Nature, Representation, and Evolution of
Concepts, New York 1997, p. 564.
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of others. Rather, they do just enough mental work to get by, mental work that is simplified
through the activation of category-based knowledge structures42.

Therefore, stereotypes are the most frequently mentioned issue in the context of the cogni-

tive miser theory. It is also valid to speculate that stereotypes are the most obvious instances
of assumptions of this research metaphor. Furthermore, on the basis of consideration of the

cognitive schemas, stereotypes appear to be extremely psychologically gratifying, as well as
pleasurable cognitive representations. It is tempting to suggest that it is due to their, sit venia
verbo, compact nature, which requires agent’s minimal cognitive eﬀort43.

The speculative part
For the sake of clarity it is favorable to discuss some aspects of the philosophically important,
but so far overlooked, issue of the pluralism of mental representations, which are the examples
of cognitive schemas. Because of the delimited scope of the work, the broad issue of the pluralism of mental representations will not be comprehensively analyzed in this paper. However, it

is of essence to indicate the philosophical conceptualization of mental representation, which

would be a kind of a bridge between the psychological concept of cognitive schema and the
memetic perspective of cultural studies.

As it will be argued below, in order to fulfill this aim, one should invoke the work of the thinker

who is a natural bridge for these two concepts, namely the philosophy of Daniel Dennett. This

scholar is a prominent adherent of the extrapolation of evolutionism beyond biological research

areas, which in turn is closely related to Dennett’s large sympathy for memetics. Moreover, the

main research area of the author of Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon is the
philosophy of mind, in which - as it is widely known - mental representations are an important

issue. Dennett’s position, which is rather obvious, given his predilection for Darwinism, is in
accordance with biological conceptualization of mental representations.

According to such understanding of this cognitive category, deliberations on a mental representa-

tion should primarily focus on its adaptive functions, instead of its nature44. In other words, mental

representations should be examined through the evolutionary standpoint, not the ontological one.
Moreover, in accordance with his instrumentalist approach, Dennett states that mental representations’ validity hinges on their serviceability for an agent in particular ecological circumstances.

So, veracity, i.e. a strict correspondence with external world, is not their most important feature.

Therefore, Dennett’s position towards representation is substantially related to the so-called guidance theory of representation. A concise description of the guidance theory of representation is the
following excerpt from the work of Michael L. Anderson and Gregg Rosenberg:

42
C.N. Macrae, G.V. Bodenhausen, Social cognition. Categorical person perception, “British Journal of
Psychology”, no. 92, 2001, p. 241.
43
Vide H. Grzymała-Moszczyńska, Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii,
Cracow 2004: p. 135. Incidentally, it should also be noted that schemas are examples of top-down model of information processing, i.e. from "I know" to "I know how” (Vide D. J. Schneider, The Psychology of Stereotyping, New
York 2005, p. 120).
44
U.M. Żegleń, Treść i reprezentacje umysłowe, In Miłkowski M., Poczobut R. (Eds..), Przewodnik po filozofii
umysłu, Cracow, p. 231-232.
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The guidance theory is an action-focused theory of representational content. According to

the guidance theory, representational content is derived from the role a representational ve-

hicle plays in guiding a subject’s actions with respect to other things. What qualifies an element
of experience as a representation is, strictly speaking, only that the element of experience be
capable of providing a subject with guidance for its actions with respect to entities.45

Without taking into account the nuances which are specific to each author dealing with

issues of mental representations, it must be mentioned that a key component of the biological

understanding of representation is the emphasis of the interaction that occurs between the
organism and its environment. Therefore, Dennett states - in the spirit of evolution - that some

representations are innate (resp. phylogenetic) and certainly occur also in animals (e.g. repre-

sentations of hunger or thirst), whereas others are acquired through some kind of learning and
are specific only to humans (e.g. an idea of Atlantis)46.

In the face of the analyzed topic, it is important to state that Dennett, in the style charac-

teristic of his philosophy of mind, applies a typically evolutionary mechanism of generation
and selection - in this case, the generation and selection of the patterns of neural activity - to

explain the higher frequency of a particular representation. However, it should be also noted

that Dennett admits that this mechanism of generation and selection is a very general and
abstract mechanism and it should be treated merely as a starting point for a more detailed
research47. Yet, this is not to say that this abstract - nevertheless regarded by Dennett as uni-

versal48 - mechanism of generation and selection may be viewed as a stimulus for showing the
correspondence between a meme and a cognitive schema. As a matter of fact, both of these
concepts perfectly fit into the evolutionary framework. From Dennett’s selective point of view,

memes, as well as cognitive schemas, can be viewed as mental structures which compete with
each other for replication, or to put it diﬀerently, for consolidation in the minds.

In regard with this, it is worth to invoke a social phenomenon that has been operationalized

by memetics as well as by the cognitive schema, that is religion49. From the point of view of

the cognitive schema, religion (e.g. Christianity) is a complex and quasi hierarchical cognitive

schema which consists of many subschemas. In the case of religion, inter alia, the following subschemas can be listed: the schema of god, a code of moral conduct, or ideas of life after death,

etc.50. It should be pointed out that the memetic conceptualization of religion is analogous. For
memeticists, religion is a memeplex, i.e. a system of cooperating memes. By way of analogy,

the memeplex of Christianity also comprises memes of infinite being, ethical guidelines and
eschatological stipulations.

Darwinian process, as the contemporary philosophy of biology states, is inevitable when

three conditions are met, i.e. variability, heritability and selection51. Among the proponents of

the evolutionary approach to culture, there is still an ongoing discussion on whether memes
45
M.L. Anderson., G. Rosenberg, Content and Action: The Guidance Theory of Representation, “The Journal of
Mind and Behavior” no. 29, 2008, p. 84.
46
Vide D. C. Dennett, Consciousness Explained, London 1993, p. 192-193.
47
Vide ibidem, p. 193.
48
Vide idem, Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life, New York, p. 63.
49
In the paper, the understanding of religion is rather traditional and uncontroversial. Namely, the term “religion”, is used for naming, among others, Hinduism, Judaism, Buddhism Christianity and Islam. Hence, the great
controversy of religious study – i.e. the definition of religion – is omitted in this work.
50
Vide D.N. McIntosh, op. cit., p. 2-3.
51
Vide Ch. Buskes, op. cit, p. 665-666.
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– or broadly speaking, cultural ideas – can be incorporated into the universal evolutionary
algorithm52. At this point, it is diﬃcult to clearly indicate the winning side of this dispute, or to

estimate whose arguments prevail. However, accepting, at least at face value, the evolvability
of memes, one should consider, in turn, whether cognitive schemas, at least tentatively, can be
labeled as an evolutionary phenomenon.

Yet, one might just as well argue that cognitive schemas could also be considered through

the above-mentioned inherent factors of evolution, namely variation, heredity and selection.
The evolutionary approach toward cognitive schemas could be justified as follows.

First of all, the issue of inheritance should be discussed. As it was mentioned above, schemes

are characterized by conservatism, which in this context should be understood as striving for
stability. In the words of an expert in schemas, Daniel N. McIntosh: “During the constant barrage

of incoming stimuli, the tendency is toward fitting or adapting the data to an existing (assimilation) rather than modifying the schema to the stimuli (accommodation)”53. As a consequence,
as Dan Sperber notes, the vast majority of mental representations are never transmitted or are

merely a one-time ephemera54. Thus, taking into account this characteristic of the schema and

the fact of the ubiquity of human conformism, which is evolutionarily conditioned, it can be
concluded that cognitive schemas are relatively faithfully transmitted. Take religious belief, for

instance: children very often adopt parent’s denomination, whereas conversion to a diﬀerent
faith is a relatively rare case55.

Secondly, there is the problem of variation, which is directly intertwined with the conserva-

tism of schemas. Variation is intertwined with the conservatism of schemas, because – as one

could rather anecdotally notice – cognitive schemas are characterized by merely striving for

stability. In other words, the stability is not indispensable to schemas. In this respect, cognitive
schemas are simply a subject to multicausal change. The metaphor which refers to such multicausal shaping of a particular phenomena is the so-called path dependence concept that - generally speaking - should be understood as an emphasis of the fact that history matters56 In the

light of this concept, the present shape of memes and cognitive schemas is simply determined
by the biography and predispositions of their hosts. This can be illustrated by the platitude

which states that it is naive to expect a seventy-year-old citizen of Belarus to be a vehicle of
survival for memes, or have cognitive schemas of Sikhism. Of course, this possibility cannot

be logically excluded, but in respect of social and geopolitical context, it is very unlikely. D.
Dennett puts this idea in the following way: “[…] it cannot be «memes versus us» because earlier

infestations of memes have already played a major role in determining who or what we are”57.

And thirdly, the selection, which – one can venture to say – is the issue that best illustrates

the parallel between the two discussed concepts, should be analyzed. Needless to say, the cri-

terion of selection for biological evolution does not raise any controversy among scholars. It

is - in general - the maximization of the number of oﬀspring. However, in the field of cultural
Vide K.N. Laland, G.R. Brown, op. cit., p. 199-203.
D.N. McIntosh, op. cit., p. 3.
54
Vide D. Sperber, op. cit, p. 99-100.
55
Vide R. Dawkins, Viruses of the Mind, In: Dahlbom B. (Ed.). Dennett and His Critics: Demystifying Mind,
Cambridge, p. 13-16.
56
Vide P.A. David, Path dependence: a foundational concept for historical social science, In: Zumbansen
P., Calliess G.-P. (Eds.), Law, Economics and Evolutionary Theory, Cheltenham 2011, p. 88-108.
57
D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea …, p. 365.
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evolution the criterion of replicative success is a widely discussed subject. From the point of

view of biological evolution, or being more precise – from sociological angle, belief systems,
including religion, are regarded as an adaptation which leads to an increase in the number of
oﬀspring58. Additionally, a relatively common view in the context of evolutionary discussion
about culture is also conceptualizing some indisputably biologically counterproductive belief

(e.g. celibacy or contraception) as the so-called by-products of some other, more adaptive be-

lief (e.g., group solidarity in the case of celibacy). Furthermore, on the basis of this polemic, an

innovative nature of memetics truly manifests itself. As it has already been said, its innovation is

founded on the autonomy of units of cultural evolution. In consequence, memeticians explain

the phenomena of celibacy or contraception as memes which are striving for the maximization
of their copies. To put it diﬀerently, memes of celibacy and contraception are primarily aiming
for enhancement of their replication. It is worth to notice, however, that from the perspective

of memetics, memes of celibacy and contraception are a Trojan Horse for the imperatives of
biological reproduction59. They simply endanger the ultimate goal of biological evolution. By
the same token, it seems that an extrapolation of autonomous replication to cognitive sche-

mas could be beneficial to the explanation of the occurrence of schemas that are unfavorable
for their owners. For instance, the concept of a selfish cognitive schema could be helpful in
explaining why Islamic suicide bombers – as it turns out – can win in competition with more
desirable, from a biological point of view, schemas.

Finally, one should also not overlook another analogy between memes and cognitive sche-

mas. This analogy pertains to the already mentioned assumption used in both of these concepts.

Namely, memes as well as cognitive schemas have a huge impact on perception, in the sense
of understanding the surrounding reality. They determine how a particular circumstance will

be interpreted. For example, D.N. McIntosh, in his article about religion as a schema, mentions
Christian Science religious movements. This is one of the Protestant denominations that stress
the negation of the present life in its theological doctrine so much that the followers of Christian

Science have been creating a cognitive schema, which completely excludes the experience of
mourning after the death of a loved one. For them, death is not an important event60. In a similar

vein, D. C. Dennett writes: “[…] some memes definitely manipulate us into collaborating on
their replication in spite of our judging them useless or ugly or even dangerous to our health
and welfare […]”61 (Dennett’s emphasis).

Final remarks
On the basis of the conducted comparison, it has appeared that - in spite of diﬀerent pro-

venances – both discussed concepts, i.e. a meme and cognitive schemas, share a number of

common features. At the most general level of analysis, these two concepts, owing to the fact
that they are a part of the human information processing research, share a cognitive nature. The

aim of memetics as well as cognitive schema theory is to explain the acquisition and changes

of ideas. Another relevant trait which binds memes and cognitive schemas together, is the key
Vide E.O. Wilson, On Human Nature, Cambridge 2004, p. 172.
Vide S. Blackmore, Meme machine…, p. 138–146.
60
Vide D.N. McIntosh, op. cit., p. 3– 4.
61
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role of social environment in the development of the individual combination of memes and

cognitive schemas. As a result, these two perspectives could be called an ecological approach62.

In addition, it is worth noting that the application of cognitive schema concept for a better

understanding, or delimiting meme, contributes to a more physical, i.e. concrete, conceptualization of Dawkins’ units of cultural transmission. Some problematic issues which are met by

various attempts of the understanding of a meme, have already been mentioned in the work.
Thanks to those problematic issues, some researchers, among others Stephen J. Gould, postulate to view meme merely as a metaphor, i.e. a concept which is devoid of the opportunity

to develop into a more empirical, scientific form. However, it should be stressed that viewing
meme as a cognitive schema implies some kind of correlation between the meme and brain’s

neural activity. For a simple reason that stereotyped, habitual reactions and behaviors of any
organism (which are instances of cognitive schemas) simply must be neurally determined.

Moreover, some researchers, such as a French anthropologist Scott Atran, state that a meme

should be regarded as a kind of trigger for some information and cognitive processes in the
mind63. Interestingly, the understanding of meme as a “trigger” is consistent with Dennett’s

works. Dennett also noted that it is not necessary for memes to have a direct brain correlation;

they can solely influence the mind from the outside: “Human consciousness is itself a huge
complex of memes (or more exactly, meme eﬀects in brains) that can best be understood as the

operation of a «von Neumannesque» virtual machine implemented in the parallel architecture
of a brain that was not designed for any such activities”6465. Understandably, at this point, the

question arises: whether such externalist view on memes (meme as an external trigger) can

be reconciled with purely internalist understanding of cognitive schemas (schemas as mental
representations)? Only ad hoc it can be noticed in this article that memes could be some kind
of external factors, or triggers that exert certain influence on cognitive schemas. Thus, also externalist conceptualization of a meme could be integrated with the cognitive schema concept.
Unfortunately, however, this issue is beyond the scope of the paper and should be conducted
by another inquiry.
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Wybory konsumenckie jako akty memetyczne.
Jak stajemy się, czym nie jesteśmy

Streszczenie
Autor przyjmuje, iż wybory konsumenckie realizowane są – między innymi – przez akty memetyczne rozumiane jako wytwarzanie się komunikatów, wykorzystujące ludzi, w celu osiągania ciągłych i maksymalnie
skutecznych replikacji memów i mempleksów. Jako przykład takich działań stawia komunikację reklamową,
wskazując iż istotą tych działań jest sama replikacja memów i mempleksów, a nie dokonywanie wyborów
konsumenckich. Finalnie autor stwierdza, że akty memetyczne realizowane przez wybory konsumenckie
stają się sposobem kulturowej replikacji na tworzenie kolejnej kulturowej replikacji, zaś warunkiem koniecznym skutecznego funkcjonowania tej zależności jest istnienie wolnej woli, która w rzeczywistości
jest iluzją. Zwrócono uwagę na fakt, iż skoro ludzie nie umieją myśleć i działać poza przestrzenią własnej
wolnej woli/iluzji wolnej woli, to wolę należy uważać za środowisko sprzyjające ludzkiemu działaniu,
myśleniu, uczeniu się, zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy, co skutkuje efektywnością ludzkich możliwości
adaptacyjnych, a co za tym idzie, wspiera ciągłość i skuteczność przetrwania replikatorów biologicznych
(genów) i replikatorów kulturowych (memów).

Słowa-klucze
wybory konsumenckie, memy, reklama, wolna wola

Consumers’ choices as memetic acts. How we become what we are
not

Summary
The author assumes that consumer choices are accomplished, among others, through the memetic acts
which are interpreted as the self-creation of messages in order to achieve the replications through their
recipients. The author gives as an example of such actions advertisement communication. The author states
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that consumer choices can be treated as a delivery of messages in order to replicate mems and memplexes
in an eﬀective way. The author ponders how far modern consumer behaviors could be interpreted as the
preferred traits because of the adaptive functions and how far they should be recognized as the cooptation
of human behaviors in active realization of new functions on consumer markets. Finally, the author states
that memetic acts fulfilled by the consumer choices become a practical way of cultural replication which
allows for creating new cultural replications. The illusion of having a free will and human actions according to free choices should be treated as the adaptive behaviors, which does not exclude the cooptation
of volitionary behaviors that take over and create new functions. All that aids the continuation and the
eﬀectiveness of mems and memplexes replication strategy. to understanding the problems.

Keywords
consumer choices, memes, advertisement, free will

Dlaczego więc doświadczamy tak nieodpartego
wrażenia, że mamy wolną wolę, skoro to wszystko
robią za nas nasze demony?
Ian Stewart, Jack Cohen
Nie myślimy tak, jak chcemy, lecz chcemy tego,
o czym myślimy.
Friedhelm Schwarz

Uczymy się naszych wyborów
Quid enim tam in voluntate, quam ipsa voluntas, situm est?1
Kultura jest sferą oddziaływań lokującą się w ludzkich bytach i spełniającą się w relacjach po-

między tymi bytami, niezmiennie przekraczającą biologiczne granice, jakie wyznacza natura

dla ludzkiego istnienia. Na użytek tego tekstu oddziaływanie rozumiemy jako uaktywnianie do
realizacji konkretnych działań. W poszczególne działania wpisują się tendencje do wyznaczania

celów dla tych działań, przyjmujemy bowiem, że działając, dążymy do osiągania – najczęściej
wcześniej zaplanowanych – celów. Dla człowieka podstawowym celem jest uczenie się, czyli

realizowanie tej aktywności, którą uznajemy2 za najbardziej charakterystyczną cechę naszego
gatunku. Uczenie się to – także – uczenie się wyborów. W ujęciu Juliusa Kuhla, to właśnie dzięki
procesom uczenia się uzyskujemy w pełni rozwiniętą wolę3. Od najwcześniejszych lat naszego

Bo cóż tkwi tak bardzo w woli, jak nie sama wola?
Przyjmujemy za Manfredem Spitzerem, który uważa, że człowiek potrafi się uczyć lepiej, niż inne znane nam
organizmy. Spitzer w Jak uczy się mózg napisał, że – przykładowo – charakterystyczną cechą skrzydeł albatrosów czy
płetw wielorybów jest optymalne dostosowanie do właściwości środowisk, w których funkcjonują, zaś o ludzkim
mózgu, można by rzec, że jest optymalnie dostosowany do uczenia się, zaś samo uczenie się jest istotą ludzkiego
życia. Przy tej okazji warto za Spitzerem przypomnieć znaną sentencję Seneki: Non scholae, sed vitae discimus
(Seneka Mł., Listy 106).
3
Wspomniana problematyka zalicza się do tzw. psychologii regulacyjnej, zaś Julius Kuhl wskazuje, iż w procesie
uczenia się istotną rolę odgrywają trzy następujące aspekty: jednoznaczna granica pomiędzy „ja” i „nie-ja” (samoodróżnienie: self-discrimation), pozytywne emocje związane z własnym „ja” (szacunek do siebie: self-esteem)
oraz pozytywne przekonania związane ze sprawowaniem przez siebie kontroli (poczucie własnej skuteczności:
1
2
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życia uczymy się, co i w jaki sposób (ewentualnie: dlaczego) wybierać. Przykładowo: należy
przechodzić przez ulicę po włączeniu się zielonego światła sygnalizacji drogowej; jedzenie

jabłek jest zdrowsze niż jedzenie hamburgerów itp. Manfred Spitzer w Jak uczy się mózg pisze

o realizowaniu tej aktywności w następujący sposób:

[…] jeśli miałbym wymienić jedną aktywność, do której człowiek nadaje się najlepiej, tak jak albatros
do latania czy gepard do biegania, to jest to właśnie uczenie się.4

Przypomnijmy, co jeszcze pisze Spitzer:
[…] ogromnej liczbie połączeń mózgu ze światem zewnętrznym przeciwstawia się jeszcze większa ilość
połączeń wewnętrznych. Jeśli zestawimy liczbę połączeń w obrębie mózgu z liczbą połączeń mózgu ze
światem zewnętrznym, to okaże się, że na każde włókno wchodzące lub wychodzące z kory mózgowej
przypada 10 milionów połączeń wewnętrznych. Krótko mówiąc: patrząc na to z perspektywy neurologii,
jesteśmy zajęci przede wszystkim sami sobą.5

Zajęci sobą, ciągle realizujemy działania, a jednym z podstawowych działań jest uczenie się

i gromadzenie wiedzy, a na tej podstawie – między innymi – podejmowanie decyzji. Podejmując

decyzje, dokonujemy wyborów, a w powszechnym rozumieniu, podejmujemy samodzielne,

niezależne od innych decydentów, wybory, do których należą – między innymi – wybory kon-

sumenckie. Zanim skupimy się na istocie wyborów konsumenckich, warto zastanowić się nad
samym pojęciem woli i wolnej woli. Zagadnienie to jest – od zawsze – związane z wolnością i, jak

to słusznie zauważył i sprawnie określił John Locke, w namyśle nad pojęciem woli istota rzeczy
nie dotyczy tego, czy wola jest wolna, a dotyczy tego, czy w ogóle mamy wolę. Jeśli przyjmiemy,

że wola istnieje, to jej wolność powinna być niczym nieograniczona. Powinna być absolutna! Nie

powinna istnieć zatem granica wolności woli. Wobec inspiracji rozważaniami Locke’a, możemy
wręcz stwierdzić: istnienie woli nie daje wyboru w stopniowaniu jej wolności. Nie może być

miejsca na wartościowanie/pozycjonowanie samej wolności. Nie przyjmujemy bowiem, że

wolność woli może być większa/mniejsza. Istnienie woli jest więc rozbieżne z istnieniem stopniowalności wolności dotyczącej samej woli. Tymczasem codzienne wybory ukazują zróżnico-

wane „skale wolności” w tych wyborach. Nasze geny czy środowiska, w których funkcjonujemy,
znacznie ograniczają wolność naszych wyborów. Nie tyle nie możemy zrealizować niektórych

naszych wyborów, co wręcz nie możemy realizować większości z nich. Wybór życia w innym

świecie, czy nasze istnienie w innej formie wydają się być niemożliwe do zrealizowania nie
tylko dziś, ale – po prostu – w ogóle.

A co, jeśli – zgodnie ze stwierdzeniami Benedykta Spinozy – w ludzkich umysłach nie ma woli

bezwzględnej, rozumianej jako wolna wola, a do takiego lub innego „chcenia” ludzkie umysły

self-eﬃcacy) – rzecz jasna – te trzy wymienione aspekty są szczególnie ważne, gdy rozpatrujemy efektywność procesów wolicjonalnych. Dla nas, zgodnie z badaniami Kuhla, istotne jest też to, że ludzie różnią się zdolnościami do
kontroli swoich działań – to podstawowe w koncepcji Kuhla rozróżnienie na orientację na działanie i orientację na
stan. Kuhl określa ludzi o niskich zdolnościach do kontroli wolicjonalnej jako zorientowanych na stan, zaś ludzi
o wysokich zdolnościach do kontroli wolicjonalnej jako zorientowanych na działanie.
4
M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,
s. 21.
5
Tamże, s. 52.

Stanisław Masłowski

46

wyznaczają przyczyny, które są wyznaczane przez inne przyczyny, a te z kolei są wyznaczane

przez jeszcze inne przyczyny?6 W takich kontekstach – rzecz jasna – człowiek nie posiada wol-

ności rozumianej jako działanie zgodne z własnymi pragnieniami. Mimo znajomości własnych
pragnień, nie poznajemy przyczyn, dla których są one takie lub inne.

Przyjmując, że mózg i umysł stanowią jedno w określonym czasie i w określonym środowi-

sku7, przypomnijmy wypowiedzi Johna R. Searle’a na temat wolnej woli, zawarte w jego książce
Umysł. Krótkie wprowadzenie.

Za każdym razem, gdy decydujemy się na działanie wolicjonalne, co w istocie przydarza nam się na
porządku dziennym, u źródeł naszej decyzji lub dalszego działania spoczywa założenie, że posiadamy
wolną wolę. Chodzi o to, że w przeciwnym razie nasza decyzja i nasze działanie byłyby dla nas niezrozumiałe. Nie da się myśleć poza przestrzenią własnej wolnej woli.
Wychodzi więc najwyraźniej na to, że mamy z jednej strony głębokie przeświadczenie, iż każde zachodzące zdarzenie musi dać się wyjaśnić za pomocą warunków kauzalnie wystarczających, a z drugiej
strony bezpośrednie doświadczenia, które pouczają nas stanowczo, że wolna wola istnieje – i przeświadczenia o jej istnieniu nie jesteśmy w stanie porzucić w praktyce, jakkolwiek mocno byśmy się mu
sprzeciwiali w teorii8.

Rzecz jasna, działania wolicjonalne rozumiemy jako psychiczne potrzeby swobodnego decydowania wpisane w programy genetyczne i każdorazowo realizowane w warunkach, jakie

6
Stanowisko Spinozy w kwestii wolności wyboru należy dostrzegać w szerszych kontekstach dotyczących zagadnień woli w historii filozofii. Wczesne, właściwie pierwsze stanowisko w tej kwestii zajął Arystoteles, twierdząc,
iż wola realizuje się – przede wszystkim – w działaniu i jest to „wola zewnętrzna”. Inaczej jest u św. Augustyna.
Człowiek dla tego filozofa, podobnie jak później dla św. Tomasza, jest całością pochodzącą z duszy i ciała. Św.
Tomasz jest jednak przekonany o transcendentnej wyższości duszy nad ciałem. Sama dusza jest jedna, niepodzielna i dysponuje trzema odrębnymi, lecz wzajemnie powiązanymi władzami: intelektem, pamięcią i wolą.
W posiadaniu każdego człowieka jest wola otrzymana od Stwórcy. Filozof lokuje zagadnienie woli wewnątrz
człowieka, jego umysłu, ukazując konflikty, jakie wynikają z ludzkich wyborów. U św. Tomasza wola jest władzą
duszy, zaś swoistość aktu woli ulokowana jest w samym wyborze. Dla tego filozofa, człowiek bez wolności woli
nie może być człowiekiem. Wspomniany już Spinoza wykluczał wolność woli. W systemie Immanuela Kanta wola
współdziała z rozumem i dotyczy realizacji zamiarów i osiągania celów, będąc zdolnością do osiągania dobra, zaś
wolność człowieka jest powiązana z odpowiedzialnością za wolne decyzje. Arthur Schopenhauer był zwolennikiem twierdzenia, że człowiek jest samoświadomy dzięki posiadaniu woli. Istotą świata – dla tego filozofa – jest
wolność, która jest pojęciem negatywnym. Używając tego pojęcia, myślimy bowiem o braku przeszkód, które
w takim razie muszą być czymś pozytywnym. Zdaniem Schopenhauera, człowiek jest świadomy własnego „ja”
właśnie jako chcenia, jako woli. Z kolei u Friedricha Nietzschego ludzkie życie należy rozumieć jako przejawianie
się woli mocy – jednak to nie człowiek dysponuje wolą, lecz wola dysponuje człowiekiem. Właśnie to stwierdzenie
Nietzschego – w opisanych powyżej kontekstach – będzie nas inspirować i znajdzie odzwierciedlenie w dalszych
rozważaniach dotyczących wolnych wyborów.
7
Najczęściej przyjmuje się, iż ludzki umysł i ludzki mózg stanowią jedno. Jedność ta występuje jednak w odmiennych postaciach. Przykładowo: umowa handlowa jest zbiorem słów umiejscowionych w konstrukcjach
gramatycznych, odniesionym do obowiązujących przepisów prawnych. Relacjonuje zaistniałe fakty, a przez przewidywanie ogranicza lub rozszerza przyszłe możliwe działania z niej wynikające. Dotyczy teraźniejszości, bywa, że
odwołuje się do przeszłości, a często przewiduje przyszłość związaną z zapisami, które zawiera. Chociaż istnieje
w sferze umysłowej, sama umowa ma wymiar czysto materialny. Jej treść posiada formę, którą stanowią zapisane
i ponumerowane kartki papieru z podpisami osób reprezentujących strony umowy. Inaczej mówiąc: umysł myśli,
mózg istnieje materialnie – stanowią jedno w określonym czasie i w określonym środowisku.
8
J.R. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2010, s. 221.

Wybory konsumenckie jako akty memetyczne...

47

zachodzą w konkretnym środowisku w konkretnym czasie.

W konsekwencji powyższych stwierdzeń, Searle wypowiada się na temat wolnej woli w na-

stępujący sposób:

W mojej opinii większość aktywnych dziś filozofów sądzi, że gdy tylko poprawnie zrozumiemy pojęcia,
w których definiujemy nasz problem, dostrzeżemy, iż teza o wolnej woli tak naprawdę jest zgodna
[compatible] z tezą deterministyczną. A więc determinizm i wolna wola są równocześnie stanowiskami
prawdziwymi.9

Dalej zaś pisze:
Tak więc wolne działania nie są działaniami niezdeterminowanymi – są tak samo zdeterminowane
jak wszystko, co dzieje się w świecie, tyle że przez specyficzne przyczyny. [...] Mówiąc krótko, „wolne”
w odniesieniu do działania nie jest przeciwieństwem „uwarunkowanego”, lecz „wymuszonego”, „narzuconego”, „nakazanego” i tak dalej.10

Finalnie Searle stwierdza:
Nie wiemy, dlaczego ani w jaki sposób ewolucja wyposażyła nas w niewzruszone przekonanie o istnieniu wolnej woli. Nie wiemy – żeby rzecz ująć krótko – jak to wszystko miałoby funkcjonować. Niemniej
wiemy bodaj tyle, żeby zrozumieć, iż nie da się umknąć przeświadczeniu o posiadaniu wolnej woli. Nie
możemy działać inaczej, jak tylko na podstawie założenia, że jesteśmy wolni.11

Przypomnijmy w tym miejscu opinię, jaką na temat wolnej woli wyraża – orędowniczka memetyki – Susan Blackmore.

Każda iluzjonistyczna jaźń jest wytworem memetycznego świata, w którym toczy zwycięską walkę
o przetrwanie. Każdy mempleks jaźni daje początek zwykłej ludzkiej świadomości opartej na fałszywym
wyobrażeniu, że istnieje w naszym wnętrzu ktoś, kto wszystkim rządzi.
Nasze zachowanie, decyzje, jakie podejmujemy, i słowa, jakie wypowiadamy, wszystkie one są produktami tej złożonej struktury: zespołu mempleksów (z potężnym mempleksem jaźni włącznie) funkcjonujących w ukształtowanym przez procesy biologiczne organizmie. Jedyną mocą sprawczą jest moc
replikatora. Geny wykorzystują ją, by dostać się do następnego pokolenia, a skutkiem ubocznym tego
procesu są struktury biologiczne. Memy wykorzystują ją, by dostać się do następnego mózgu, książki
lub przedmiotu, a skutkiem ubocznym tego procesu są struktury kulturowe i mentalne.12

Dalej Blackmore stwierdza:
Nie ma potrzeby wprowadzania pojęcia wolnej woli. Wolna wola, podobnie jak jaźń, która ją «posiada»,
Tamże, s. 221.
Tamże, s. 222.
11
Tamże, s. 236.
12
S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002, s. 353.
9

10

Stanisław Masłowski

48

jest złudzeniem. [...] wybór jest efektem połączonego działania memów i genów w danym środowisku.13

Warto w tym miejscu przypomnieć eksperyment Benjamina Libeta z 1985 r., często opi-

sywany i powtarzany później w wielu laboratoriach. Posłużmy się w tym celu opisem tego
eksperymentu zawartym przez Michaela Shermera w Rynkowym umyśle:

Otóż Libet postanowił przeanalizować szczegółowe elektroencefalograficzne wykresy aktywności mózgu
i sprawdzić, w którym dokładnie momencie stajemy się świadomi własnych intencji podjęcia określonego działania. W tym wypadku chodziło mu wyłącznie o ruszanie palcem. Libet posadził swoich badanych
przed ekranem, na którym po okręgu, w tempie sekundowej wskazówki, poruszała się kropka, i poprosił
ich o dwie rzeczy. Po pierwsze (1) mieli w jakimś momencie, „kiedy tylko przyjdzie im na to ochota”,
zaznaczyć, w którym miejscu ekranu znajduje się kropka, a po drugie (2) nacisnąć w tym samym momencie guzik. Bardzo precyzyjny pomiar czasu pozwolił pokazać, iż (1) i (2) dzieliło dwieście milisekund.
Inaczej mówiąc, w dwie dziesiąte sekundy po pomyśleniu o naciśnięciu guzika, człowiek faktycznie go
naciskał. Jak na razie nic szokującego. Problem jednak w tym, że zapis elektroencefalograficzny wykazał,
iż aktywność mózgu wiążąca się z podjęciem takiego działania koncentrowała się głównie w drugorzędowej korze motorycznej, a – co najistotniejsze – obszar ten wykazywał podwyższoną aktywność
trzysta milisekund zanim badani, zgodnie z instrukcją eksperymentatora, informowali, że zdecydowali
się zaznaczyć położenie kropki! Oznacza to, iż świadomość intencji pojawia się dopiero w następstwie
poprzedzającej ją o trzy dziesiąte sekundy fali aktywności mózgowej (w opisach elektroencefalogramów
używa się określenia „potencjał gotowości”); inaczej mówiąc, upłynąć musi trzysta milisekund, zanim
do naszej świadomości dojdzie, iż mózg podjął już decyzję!
Aktywność neuronów poprzedzająca pojawienie się intencji działania jest oczywiście niedostępna naszej świadomości i dlatego tylko doznajemy (złudzenia) wolnej woli – złudzenia, albowiem nie potrafimy
świadomie zidentyfikować, skąd w naszej świadomości pojawiła się intencja działania, a ponieważ
w ślad za nią następuje wykonanie określonej czynności, cały proces odbieramy jako manifestację wolności wyboru i działanie nieprzymuszone, podczas gdy w rzeczywistości zarówno uświadomienie sobie
samej intencji, jak i późniejsze działanie są konsekwencją wcześniejszej aktywności grupy neuronów,
która jednak przebiega poza świadomością.14

Zgodnie z powyższym, to ułamki sekundy rozstrzygają o istnieniu lub nieistnieniu wolnej

woli. Przywołajmy jeszcze jedno badanie – eksperyment Johna-Dylana Haynesa opisany przez
Freda Kuttnera i Bruce’a Rosenbluma.

W 2008 roku John-Dylan Haynes wyszedł w swym eksperymencie poza zakres ułamka sekundy. On i jego
koledzy obrazowali aktywność neuronów za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).
Gdy na ekranie pojawiały się litery, badani mieli naciskać wyłącznik umieszczony w prawej ręce albo
umieszczony w lewej, jak im było wygodniej lub zupełnie losowo. Potem zgłaszali, jaką decyzję podejmowali po ujrzeniu konkretnej litery. Z obrazów fMRI badacze byli zdolni przewidzieć w siedemdziesięciu procentach przypadków (w przypadku zgadywania wynosiłoby to pięćdziesiąt procent) zamiar
naciśnięcia właściwego włącznika dziesięć sekund przed zgłoszeniem tego przez badaną osobę. „To nie
Tamże, s. 353.
M. Shermer, Rynkowy umysł. Empatyczne małpy, konkurujący ludzie i inne opowieści ekonomii ewolucyjnej,
przeł. A.E. Eichler, P.J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2009, s. 369–370.
13
14

Wybory konsumenckie jako akty memetyczne...

49

wyklucza wolnej woli, ale trudno w nią uwierzyć” – skomentował badanie Haynes.15

Wobec powyższego, pytanie o istnienie czy nieistnienie wolnej woli wydaje się być pytaniem

źle postawionym. Należy raczej spytać: co wpływa na to, że podejmujemy takie a nie inne
decyzje, mimo braku wolnej woli. Poszerzając ten temat – być może – należy zapytać jeszcze
inaczej: do czego jest nam potrzebny wolny wybór? Czy w ogóle musimy wybierać? Bycie do-

brymi i złymi jednocześnie jest możliwe – a za komentarz do tego stwierdzenia niech posłu-

ży fragment jednego z wierszy Tadeusza Różewicza: „widziałem/człowieka który był jeden/
występny i cnotliwy”16. Co więcej, nie musimy już wybierać konkretnej postawy politycznej,
o czym dowiadujemy się, czytając esej Leszka Kołakowskiego, w którym autor przybliża, jak

być konserwatywno-liberalnym socjalistą17. Niech za komentarz do tych pytań posłuży jeszcze
jedno zdanie z Rynkowego umysłu Shermera:

[…] w jakim stopniu nasze zachowanie determinują geny, a w jakim środowisko, jak silny jest wpływ
samych genów, a wreszcie na ile istotnym ewolucyjnym mechanizmem jest preferowanie przez dobór
naturalny pewnych cech ze względu na ich funkcje adaptacyjne, na ile zaś mamy do czynienia z egzaptacją, czyli zmianą funkcji i kooptacją organu, cechy czy zachowania do pełnienia nowych funkcji.18

Warto w tym miejscu zastanowić się nad powyższym stwierdzeniem, odnosząc je szczegól-

nie do zagadnień związanych z wyborami na rynkach konsumenckich i zachowań nabywców
dóbr/usług/idei. Czy iluzja posiadania woli, ludzkie wolne wybory, mogą być rozpatrywane
jako cecha/zachowanie lub kooptacja tej cechy/zachowania. Zastanówmy się, czy współczesne
wybory konsumenckie należy rozumieć jako cechę/zachowanie preferowaną ze względu na
funkcje adaptacyjne, czy raczej kooptację ludzkich zachowań do aktywnych realizacji działań
na rynkach konsumenckich.

Na użytek tego tekstu proponuję przyjąć, iż wszelkie ludzkie działania celowe mają swoje

konieczne, lecz – najczęściej – nieuświadamiane przyczyny, zaś dla ludzkiego działania nie ma
innego sposobu, jak tylko poprzez iluzję wolnego wyboru.

Wybieramy, czy zostaliśmy wybrani do wybierania?
Wybory konsumenckie w ujęciu współczesnego marketingu to nic innego, jak analiza rynku

konsumenta i zachowań nabywców w poszczególnych segmentach tego rynku. Zgodnie z kla-

sycznym rozumieniem wpływu na zachowania nabywców punktem wyjścia do analizy tych
zachowań jest model bodziec – reakcja.

Przyjmujemy, że model ten należy uzupełnić nie tylko o wpływy, jakie wywierają replikato-

ry biologiczne (geny). Uważamy (zgodnie z wcześniej przypomnianymi uwagami Blackmore

dotyczącymi złudzenia istnienia wolnej woli i wyborów rozumianych jako efekty połączonego
15
B. Rosenblum, F. Kuttner, Zagadka teorii kwantów. Zmagania fizyki ze świadomością, przeł. T. Krzysztoń,
Prószyński i S-ka, Warszawa 2013, s. 276.
16
T. Różewicz, Ocalony, w: Poezja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 21. Rzecz jasna nie wolno nam
zapominać o kontekście, jaki dotyczy powstania tego wiersza.
17
L. Kołakowski, Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą? w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych
kazań, Wydawnictwo Aneks, Londyn 1984, s. 203–205.
18
M. Shermer, Rynkowy umysł…, s. 274–275.
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działania memów i genów w danym środowisku), że tak rozumiany model wymaga uzupełnienia o wpływy, jakie wywierają na wybory konsumenckie replikatory kulturowe (memy).

Indywidualne cechy nabywcy, wzmacniane przez bodźce marketingowe i bodźce otoczenia,

prowadzą do podejmowania konkretnych decyzji konsumenckich. Do podstawowych zadań
specjalistów od marketingu należy rozumienie tego, co wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Uważa się, że największy wpływ na podejmowane decyzje mają czynniki kulturowe19.
Kultura generuje pragnienia i zachowania nabywców produktów/usług/idei.

Kultury składają się – między innymi - z subkultur, które określają dokładną identyfikację

i poczucie przynależności dla swoich członków. Kiedy subkultury stają się znaczące ilościowo

i wartościowo, co określają: duża ilość potencjalnych nabywców oraz interesujące producen-

tów i dostawców produktów, usług, idei wartości środków finansowych, jakie subkultury mogą
przeznaczać na realizacje zakupów, firmy zainteresowane tymi grupami nabywców opracowują

pod ich kątem programy marketingowe zwyczajowo opisywane jako marketing zróżnicowany

(diversity marketing). Społeczeństwa wykazują rozwarstwienie, które realizuje się w istnieniu
systemów kastowych, często docelowo przyjmując formy klas społecznych. Są to grupy upo-

rządkowane hierarchicznie o trwałym charakterze, połączone wspólnymi wartościami, zacho-

waniami i zainteresowaniami. To właśnie czynniki społeczne są kolejnym odniesieniem dla
realizacji zachowań nabywców. Rzecz jasna, rodzina to najważniejsza organizacja nabywców,

w ramach której dokonywane są wybory konsumenckie. Interesujące wydają się przewarto-

ściowania dotyczące wpływu na wybory konsumenckie w rodzinach. Współczesne badania
marketingowe nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości: to – przede wszystkim – kobiety

podejmują decyzje dotyczące zakupów lub mają na nie znaczący wpływ. Wzrasta też rola dzieci
jako decydentów podejmujących decyzje zakupowe wspólnie z rodzicami lub za rodziców20.

Ponieważ każdy z nabywców produktów/usług/idei należy do więcej niż jednej grupy społecznej pozycja nabywcy w każdej z grup, do których należy, jest uzależniona od jego roli i statusu,

które z kolei wpływają na podejmowane wybory konsumenckie. Decyzje nabywców są również
kształtowane przez ich cechy osobiste: wiek, etap życiowy – cykl życia rodziny, zawód, warunki

ekonomiczne, osobowość, styl życia i sposób postrzegania siebie. Kolejnym odniesieniem dla
realizacji zachowań nabywców są czynniki psychologiczne: motywacja, postrzeganie, postawy,
przekonania i zdobywanie wiedzy – uczenie się. Motyw to potrzeba, która skłania konsumenta do działania. Z wielu teorii dotyczących motywacji ludzkich, najpopularniejsze są teorie

Zygmunta Freuda (siły psychiczne kształtują ludzkie zachowania), Abrahama Maslowa (po-

trzeby ludzkie są uporządkowane hierarchicznie) i Frederica Herzberga (na ludzkie potrzeby
wpływają tak czynniki wywołujące niezadowolenie, jak i czynniki wywołujące zadowolenie).

Po zmotywowaniu, konsument podejmuje działania. Sposób, w jaki to realizuje, jest – między

innymi – uzależniony od postrzegania rzeczywistości, która go dotyczy. Marketing określa jed-

noznacznie, że to, jak nabywcy rynkowi postrzegają, jest ważniejsze od samej rzeczywistości,

którą postrzegają. Owo postrzeganie jest zaś uzależnione od trzech procesów selekcji bodźców
(selektywnej uwagi, selektywnego zapamiętywania i selektywnego zniekształcenia). Kiedy nabywca rynkowych produktów, usług i idei podejmuje działania, zdobywa wiedzę. Realizuje

się to przez wzajemne oddziaływania bodźców, dążeń, wskazówek, reakcji i wzmocnienia.
Dążenie jest zawsze silnym wewnętrznym bodźcem skłaniającym konsumenta do działania.
19
20

P. Kotler, Marketing, przekład zbiorowy, Rebis, Poznań 2005, s. 183.
Tamże, s. 188.
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Słabsze bodźce wywołujące działania konsumenckie opisujemy jako wskazówki. Dotyczą tego,
gdzie, kiedy i w jaki sposób konsument zareaguje. Działając oraz zdobywając wiedzę, konsumenci uzyskują przekonania i kształtują swoje postawy. Przekonania to opisy w umysłach

konsumentów dotyczące konkretnych tematów. Przekonania konsumentów odnoszące się

do produktów, usług, idei czy w końcu marek, są bezpośrednio związane z podejmowaniem
konkretnych decyzji konsumenckich. Lokatorami i sublokatorami mieszkającymi na stałe lub

czasowo w ludzkich umysłach są marki, produkty, usługi i idee. Przekonania dotyczące tych

marek, usług, idei czy produktów są przechowywane i archiwizowane w ludzkiej pamięci –
niektóre dłużej, inne krótko, a jeszcze inne bardzo krótko. Równie ważne jak przekonania są

postawy reprezentowane przez konsumentów. Postawy konsumenckie związane są z ocenami,
emocjami i tendencjami do podejmowania działań przez konsumentów. Przyjmowanie postaw
przez nabywców przekracza zakresy oferowanych przez poszczególne segmenty rynku i cały

globalny rynek produktów, usług, idei czy marek. Dotyczy całej rzeczywistości, w której funk-

cjonują ludzie. Postawy powodują wartościowania, uaktywniają procesy spekulatywne, bywa,
że uaktywniają globalne antycypacje dotyczące procesów ekonomicznych. Postawy grupują

się we wzorce, np. wzorce zachowań rynkowych. W marketingu preferowane jest dostosowanie
rynkowych ofert do postaw, nie zaś zmienianie tych postaw.

Aby móc precyzyjnie określać, co wpływa na wybory konsumenckie, należy wiedzieć, kto

podejmuje te decyzje, co ma na nie wpływ, jaką wiedzą dysponuje decydent i w jakich warunkach wybory te są dokonywane. Ogólnie rzecz ujmując, ludzi można podzielić na: inicjatorów,
decydentów, nabywców, doradców i użytkowników. Rzecz jasna, dla każdego typu odbiorców
należy przygotować i dostarczać konkretne typy kampanii marketingowych.
Philip Kotler w Marketingu ujmuje to w następujący sposób:

Typowy proces podejmowania decyzji o zakupie składa się z następującej sekwencji zdarzeń: rozpoznanie problemu, szukanie informacji, ocena możliwości, decyzja o zakupie i zachowanie po dokonaniu
zakupu. Zadanie specjalisty do spraw marketingu polega na zrozumieniu zachowania konsumenta na
każdym z tych etapów. Postawy otoczenia, nieoczekiwane czynniki i ryzyko postrzegane przez klienta
mogą wpłynąć na jego decyzję o zakupie, podobnie jak stopień zadowolenia po dokonaniu zakupu
i późniejsze działania przedsiębiorstwa.21

Reasumując: ekonomia przyjmuje i akceptuje istnienie wolnej woli, badając przyczyny

i konsekwencje dokonywania ludzkich wyborów na rynku konsumenta i zachowań nabywców

oraz konsekwencji wynikających z tych zachowań w poszczególnych segmentach tego rynku.
Marketing podkreśla znaczenie kultury, opisując wpływy na podejmowanie decyzji konsu-

menckich w sposób ogólny. Należy zauważyć, że współczesny marketing tylko w nieznacznym

stopniu rejestruje i analizuje wpływy, jakie wywierają na zachowania konsumentów replikatory
biologiczne (geny) i replikatory kulturowe (memy). Mimo wielokrotnego podkreślania przez
współczesne teorie marketingowe ważności i globalnej skali oddziaływań wpływów kulturowych na realizacje wyborów konsumenckich, tego rodzaju stwierdzenia wydają się mieć cha-

rakter niepogłębiony, wręcz – mało analityczny. Twierdzimy, że na zachowania konsumenckie
związane z dokonywaniem wyborów wpływają zwłaszcza replikatory kulturowe (memy/mempleksy). Oczywiście, samo pojęcie kultury jest bardzo pojemne treściowo, czego najlepszym
21

Tamże, s. 211.
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potwierdzeniem jest istnienie ponad dwustu definicji kultury i już chociażby przez ten fakt,

wydaje się szczególnie ważne, aby umiejętnie i jednoznacznie określić, co rozumiemy albo mo-

żemy rozumieć pod pojęciem wpływów kulturowych na współczesne myślenie marketingowe.
Szczególnie na analizę rynku konsumenta i zachowań nabywców produktów, usług czy idei.

Jakiej jednak definicji kultury byśmy nie wybrali, musimy mieć świadomość, iż wybór definicji

nie jest warunkiem koniecznym, aby ludzkie byty mogły zaistnieć w sferze oddziaływań kultury, zaś kultura mogła spełniać się w relacjach pomiędzy tymi bytami. Warunkiem koniecznym

natomiast jest istnienie samej kultury i konkretny wybór – ponieważ, zgodnie z uwagą Searle’a:
„nie możemy działać inaczej”22.

Wybory konsumentów jako akty memetyczne
Geoﬀrey Miller w Teorii szpanu pisze:
[…] kultura oddziałuje na naturę ludzką, a nasze pragnienia ulegają dyktatowi przemysłu reklamowego przez proces socjalizacji i nauki. Założenie to stanowi serce postmodernistycznej teorii kultury.
Większość badań psychologii ewolucyjnej podąża tym samym tokiem rozumowania, z zewnątrz do środka, jako że darwiniści zastanawiają się nad tym, jak zewnętrzne wyzwania w świecie prehistorycznym
mogły wykształcić nasze myśli i uczucia za pomocą ewolucji genetycznej. Zarówno postmoderniści,
jak i darwiniści zgadzają się co do tego, że nasze umysły dostosowują się do zewnętrznego środowiska
poprzez adaptację biologiczną lub kulturową.23

Adaptacja ludzkich umysłów do zewnętrznych środowisk, a także wprowadzanie – przez lu-

dzi – zmian w tych środowiskach, a nawet tworzenie nowych środowisk, skłania nas do namysłu

nad sposobami realizowania tych dostosowań. Interesujące nas adaptacje kulturowe realizują

się także – między innymi – poprzez memy i mempleksy. Na użytek tego tekstu przyjmujemy, że
istnieją byty wykazujące cechy organizmu żywego24, które charakteryzuje umiejętność powielania

się i które wykazują dziedziczną zmienność. Byty te dokonują wielokrotnych replikacji, zarówno
w okresach trwania konkretnego pokolenia, jak i ponadpokoleniowo, przyczyniając się do ciągłego powielania informacji kulturowych. Są to memy, zaś ich zbiory określamy nazwą memplek-

sów, opisując jako zbiory współdziałających ze sobą i wzajemnie wspomagających się memów.
Środowiskiem, w jakim funkcjonują tak rozumiane byty, są ludzkie umysły i wytwory tych umy-

słów. Memy i mempleksy lokują się w ludzkich aktywnościach i kontraktywnościach, osiągając
finalnie prosty przepis na przetrwanie: trwać i reprodukować się w wielu środowiskach jednocze-

śnie. Wspomniany proces przyczynia się do aktywnych dostosowań naszych umysłów w istnie-

jących środowiskach, poszukując i tworząc jednocześnie kolejne środowiska dla wspomnianych
J.R. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie …, s. 221.
G. Miller, Teoria szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta, przeł. B. Reszuta, Prószyński Media, Warszawa
2010, s. 29.
24
Uznajemy, iż określenie, czy byt jest żywy, czy nieożywiony, jest uzależnione od tego, jaką definicję życia
przyjmiemy. Jeśli będzie to definicja funkcjonalna, należy przyjąć, że memy należą do materii ożywionej; jeśli
zaś strukturalna – nieożywionej. Definiowanie funkcjonalne życia nie odwołuje się bowiem do struktury żywego
organizmu, ale skupia na zdolności do realizowania powielania się, adaptowania oraz dziedziczenia zmienności.
Aby uznać konkretny byt za żywy – w rozumieniu funkcjonalnej definicji życia – należy rozpatrzyć, czy jest on
zdolny do powielania się, adaptacji i wykazuje dziedziczną zmienność. W tym znaczeniu dawne formy przedkomórkowego życia, wirusy biologiczne i – rzecz jasna – memy, należy uznać za żywe.
22
23
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dostosowań. Jak zauważa Scott Atran w swojej książce Ewolucyjny krajobraz religii:
Gould i Lewontin opisują wytwory wyższych procesów poznawczych człowieka jako ewolucyjne „produkty uboczne” lub „spandrele”. Spandrel jest terminem pochodzącym z architektury opisującym kształt czy przestrzeń, która powstaje jako poboczny efekt projektu i która sama w sobie nie ma żadnej
bezpośredniej użyteczności.25

Dalej Atran stwierdza:
[…] według biologów, takich jak Gould, Lewontin i G. Williams, większość ludzkich zdolności poznawczych wyższego rzędu nie jest alternatywnie wykorzystanymi biologicznymi egzaptacjami. Twierdzą
oni, że zdolności te zostały zapoczątkowane jako niefunkcjonalne spandrele, które następnie podlegały
modyfikacji pod wpływem selekcji kulturowej, a nie naturalnej.26

Rozważmy, czy iluzja wolnego wyboru to zachowanie sprzyjające i mogące przyczyniać się

do rozwijania preferowanych przez ewolucję kultury funkcji. Rzecz jasna, to czy iluzja wolnego
wyboru była początkowo niefunkcjonalnym spandrelem wymaga osobnego badania, jednak nie

możemy wykluczyć takiej możliwości. Jeśli jednak przyjmujemy takie założenie, to zasadnicze
kwestie muszą dotyczyć samych modyfikacji i wpływu selekcji kulturowej.

Stwierdzamy, iż nie potrafimy myśleć inaczej jak tylko w przestrzeni własnej wolnej woli, tak

więc iluzja jej posiadania wydaje się być korzystna dla sprawnego funkcjonowania ludzi w konkret-

nych środowiskach i poszukiwaniach lub stwarzaniach nowych środowisk dla ludzkiego trwania
i przetrwania naszych replikatorów kulturowych. Jesteśmy przecież istotami uczącymi się i z tej

aktywności – właśnie dzięki myśleniu – potrafiliśmy uczynić naszą przewagę w każdym dostępnym
nam środowisku. Finalnie nie chodzi o nas, ludzi, chodzi o przetrwanie naszych replikatorów.

Pojęcie aktów memetycznych definiujemy jako wytwarzanie się komunikatów, wykorzy-

stujące ludzi, w celu osiągania ciągłych i maksymalnie skutecznych replikacji memów i mem-

pleksów. Typowym przykładem tego typu działań jest komunikacja reklamowa. W tym miejscu

powinniśmy zadać pytanie dotyczące relacji pomiędzy wyborami konsumenckimi a aktami

memetycznymi. W wytwarzanie tego typu komunikatów wpisują się oddziaływania, jakie
wywierają memy i mempleksy na twórców i odbiorców tych komunikatów. Wspomniane oddziaływania skutkują wielością powieleń realizowaną najczęściej przez więcej niż jeden wek-

tor, który – zawsze – należy rozumieć jako środek transportu (memów/mempleksów), a więc
czynnik pozbawiony zdolności kognitywnych. Dostarczony w ten sposób komunikat uaktyw-

nia u odbiorcy/odbiorców działania naśladowcze, będąc następnie przekazywany kolejnym
odbiorcom w celu – przede wszystkim – realizacji kolejnych naśladownictw. Przypomnijmy,

kim są odbiorcy! Jest to szeroko rozumiana grupa konsumentów, aktywna na współczesnych
rynkach konsumenckich. Wspomniane komunikaty mogą docierać do konsumentów na dwóch

poziomach: w tzw. transferze poziomym (osobnik/inny osobnik) i w tzw. transferze pionowym

(osobnik/osobnik potomny). Tak więc każdy wybór konsumencki jest jednocześnie przekazem
komunikatu w celu realizacji kolejnych replikacji memów i mempleksów. Inaczej mówiąc, istotą

tych działań de facto nie jest dokonywanie wyborów konsumenckich, ale replikacja. Działania
25
26

S. Atran, Ewolucyjny krajobraz religii, przeł. M. Kolan, Nomos, Kraków 2013, s. 57.
Tamże, s. 58.
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konsumenckie zostają wykorzystywane w celu replikacji niektórych memów/mempleksów.
Wykorzystanie aktów memetycznych staje się zatem dla memów i mempleksów jedną z prak-

tycznych okazji do reprodukowania samych siebie przez realizację działań konsumenckich
związanych z wyborami jako efektywnego i skutecznego sposobu/taktyki realizacji swoich

replikacji. Parafrazując znane stwierdzenie Daniela Dennetta: „A scholar is just a library’s way of
making another library”27, można powiedzieć i tak: oto akty memetyczne realizowane przez wy-

bory konsumenckie stają się sposobem kulturowej replikacji na tworzenie kolejnej kulturowej
replikacji. Uważamy, że warunkiem skutecznego funkcjonowania tej zależności jest istnienie
wolnej woli, która w rzeczywistości jest iluzją wolnej woli.

Wydaje się – ponadto – że iluzję posiadania wolnej woli oraz działania zgodnie z wolnymi

wyborami należy traktować jako zachowanie adaptacyjne, tak w sferze kultury, jak i natury.

Nie wyklucza to jednak, że iluzja wolnej woli może stanowić inne funkcje, niż adaptacyjne.
Dla memów i mempleksów istotne jest tylko to aby wykorzystać wszystkie możliwe sposoby

i strategie, aby się replikować. Akt memetyczny to akt woli, tyle tylko, że jest to wola przetrwa-

nia memów i mempleksów. Finalnie można przyjąć, że ludzcy nosiciele zostali wybrani przez
memy/mempleksy do dokonywania zróżnicowanych w swych formach i treściach wyborów,

a celem takiego działania jest ciągłe zdobywanie ewolucyjnej przewagi nad innymi gatunkami
w przetrwaniu i reprodukcji u ludzkich nosicieli, a przez to zapewnianie ciągłej i skutecznej
reprodukcji memom oraz mempleksom.

Przyjmujemy, iż istniejące wielkie zróżnicowania tak w sferze natury, jak i kultury w spo-

sób bezpośredni wiążą się z działaniami, które zawsze nastawione są na realizowanie celów.

Można by rzec, że poczucie celu to niejako nasz gatunkowy, dodatkowy, niewidzialny i bardzo
praktyczny „organ samozachowawczy”. Pragnienie celu i dążenie do jego osiągnięcia stało się

dla człowieka ewolucyjnie ukształtowaną emocją, służącą – właśnie – do przetrwania, czyli do
przetrwania i reprodukcji dla memów i mempleksów. Jak ujmuje to Shermer:

Dziś oczywiście, istnieje olbrzymie zróżnicowanie kulturowe, jeśli rozważymy zachowania definiowane
jako celowe, ale ten fakt w najmniejszym stopniu nie przeczy twierdzeniu, iż potrzeba zachowania się
w sposób celowy jest ukształtowana ewolucyjnie. Cel, można powiedzieć, stanowi element naszej natury, bo ewolucja obdarzyła nas Życiem Ukierunkowanym na Cel – jaki cel obierzemy, to już sprawa po
części prywatna, ale samo dążenie jest wrodzone. Co przez to rozumiem? Otóż w pewnym sensie samo
życie służy realizacji jednego podstawowego celu – jest nim przetrwanie i reprodukcja. Przez trzy i pół
miliarda lat życie trwało i reprodukowało się w nieomal prostej linii od organizmów prekambryjskich
po nas, w nieprzerwanym ciągu od bakterii do wielkich mózgów. W tym czasie życie na naszej planecie
przetrwało niezliczone ziemskie i pozaziemskie zamachy, a także sześć wielkich wymierań. W każdej
chwili przez te miliardy lat mogło zostać z Ziemi wymazane i nigdy już się nie odrodzić. Dlatego właśnie
ostatecznym celem życia pozostaje przetrwanie i reprodukcja – ten łańcuch nie może zostać przerwany.28

Wobec tak wielu ciągłych zagrożeń wydaje się – wręcz – naturalnym definiowanie naszego

ludzkiego celu jako przetrwania i reprodukcji, co jest równoznaczne z celem dla naszych repli-

katorów. Wystarczy przypomnieć, co na temat wspomnianych wyżej sześciu wielkich wymierań
27
D.C. Dennett, Memes and the Exploitation of Imagination, “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, Spring
1990, s. 127–135.
28
M. Shermer, Rynkowy umysł…, s. 265–266.
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twierdzą, w kontekstach istnienia gatunków, Richard Leakey i Roger Lewin:
Ocenia się, że od czasu powstania organizmów wielokomórkowych, a w każdym razie od eksplozji
kambryjskiej żyło na Ziemi około trzydziestu miliardów gatunków. Zgodnie z niektórymi szacunkami,
istnieje dziś około 30 milionów gatunków, a więc wymarło 99,9% organizmów, które kiedyś żyły.29

Nie zapominajmy jednak, kto ma przetrwać. Przetrwać mają konkretne memy/mempleksy.

Czy Bóg miał jakikolwiek wybór podczas aktu kreacji wszechświata?
„a non posse ad non esse”30
Słynne pytanie Alberta Einsteina, które zadał swojemu asystentowi Ernstowi Strausowi, warto

przypomnieć w świetle tego, co zostało powiedziane powyżej, zaznaczając jednak, że Bóg,
w rozumieniu Einsteina, nie był Bogiem (w naszym rozumieniu) biblijnym. Trudno też zaak-

ceptować myślenie o Bogu jako konsumencie, zaś jego wyborom nadawać kształt wyborów
konsumenckich. Tak Einstein, jak i my dziś myślimy o boskich wyborach – wyłącznie – jako

o wyborach realizowanych w akcie tworzenia wszechświata – a być może nawet wieloświata!

Dla przykładu, Rene Descartes uważa, że Bóg, ustanawiając prawa natury, nie miał wyboru,
zaś te konkretne prawa, których doświadczamy, są jedynymi możliwymi. Tymczasem boski akt
twórczy należy opisywać jako pierwotny akt przejęcia nicości w celu nadania jej formy i treści naszej rzeczywistości. Tak więc proste i obrazowe porównanie pomiędzy ludzkim twórcą

a Bogiem sprowadza się do umiejętności robienia „czegoś” z czegoś innego (u człowieka) lub

robienia „czegoś” z niczego (w przypadku Boga). W przypadku Boga rozumianego jako twórca
„czegoś nowego” stworzonego z nicości zauważamy brak wpływów memów, bowiem Bóg z me-

mów/mempleksów nie korzysta i nie ulega im. Wydaje się jednak, iż memy Boga dotyczą. Brak
jakiejkolwiek zależności między Bogiem a memami nie wyklucza, iż Bóg był/jest lub mógłby być

ich (memów) czasowym nosicielem. W kwestiach wolnej woli wydaje się, że dla Boga – w przeci-

wieństwie do człowieka – możliwy jest każdy wybór, w każdym czasie. Dopiero wolność boskiej
woli spełniona jest jako wolność absolutna. Dla Boga memy/mempleksy „nie mogą być”, a co
za tym idzie: „nie są”. W tym miejscu musimy zadać pytanie: czy można być nosicielem czegoś

czego nie ma?31 Od zawsze jest to – jednak – kwestia definiowania pojęcia bycia i niebycia.

Ostatecznie możemy przyjąć, iż łacińska sentencja „a non posse ad non esse” obrazuje różnicę

pomiędzy Bogiem a ludźmi. Dla Boga wola jest dostępna, dla ludzi dostępna jest – tylko – iluzja
woli, chociaż to właśnie owa iluzja staje się niezwykle praktyczną umiejętnością i przyczynia
się do wzmacniania ludzkich możliwości adaptacyjnych. Tymczasem trudno podejrzewać Boga
o konieczność adaptowania się w środowiskach, które sam stworzył czy tworzy.

Jeśli ludzie nie mogą działać bez przekonania o wolnej woli, zaś działania te – do których

między innymi zaliczamy ludzkie zachowania jako konsumentów – nie są przeciwieństwem

uwarunkowań, a są czynionymi na nas wymuszeniami ze strony naszych replikatorów w celu
realizowania ich przetrwania, to istniejąc, stajemy się bardziej czymś, czym nie jesteśmy, niż
R. Leakey, R. Lewin, Szósta katastrofa, przeł. J. Prószyński, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 53.
Co nie może być, nie jest.
31
W tej kwestii odsyłamy, między innymi, do tekstu: S. Masłowski, Memsampling – memy i mempleksy nieistniejącego, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 31–40.
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stajemy się tym, czym jesteśmy. Wybory konsumenckie rozpoznajemy jako akty memetycz-

ne, rozumiejąc przez wspomniane akty memetyczne uaktywniania do realizacji konkretnych
działań wymuszanych przez memy i mempleksy w określonym czasie i w określonym środowi-

sku, co w konsekwencji prowadzi do skutecznych i ciągłych replikacji samych memów i mem-

pleksów. Parafrazując znane stwierdzenie Artura Rimbauda (z listu do Izambarda)32, możemy
stwierdzić: nie tyle myślimy memami, ile jesteśmy memami myśleni.

Skoro nie da się myśleć poza przestrzenią własnej wolnej woli (Searle) i jednocześnie nie tyle

my myślimy, co jesteśmy myśleni (Rimbaud) to należy stwierdzić, że nie możemy być myśleni
poza przestrzenią własnej wolnej woli.

Niewykluczone, że to właśnie w tym należy upatrywać przyczyny istnienia ludzkiej iluzji

wolnej woli. W tym znaczeniu wolna wola staje się środowiskiem dla ludzkiego myślenia, a ujmując rzecz szczegółowiej, dla bycia myślanymi. Wolna wola to – również – środowisko sprzy-

jające rozwojowi najbardziej charakterystycznej dla człowieka aktywności, jaką jest uczenie się,
a która to aktywność w sposób efektywny przyczynia się do zwiększania ludzkich możliwości
adaptacyjnych, a co za tym idzie wspiera ciągłość i skuteczność replikacji memów i memplek-

sów. Warto w tym miejscu powrócić do przekonania Nietzschego, iż to nie człowiek dysponuje

wolą, lecz wola dysponuje człowiekiem. To stanowisko niemieckiego filozofa widzimy teraz
nieco inaczej, a mianowicie jako stwierdzenie, iż człowiek nie może dysponować tym, czego

nie posiada, zaś wolna wola dysponująca człowiekiem jest, tak naprawdę, „narzędziem” do
realizacji ukrytych celów. Między innymi do osiągania ciągłej i maksymalnie skutecznej repli-

kacji memów i mempleksów. Można by rzec i tak: nasza rzeczywistość widziana jest przez nas
wyłącznie na nasz sposób, a służy to czemuś więcej, niż temu, o czym jesteśmy przekonani.

Zacytujmy w tym miejscu zdanie niemieckiego fizyka Wernera Heisenberga: „[…] musimy więc
pamiętać, że tym, co obserwujemy, nie jest przyroda sama w sobie, lecz przyroda, jaka nam się
jawi, gdy zadajemy jej pytania we właściwy nam sposób”33.

My, ludzie, poświęcamy wiele czasu i uwagi na definiowanie tego, kim jesteśmy – jednak

skoro nie istnieją: „ja”, czy „my” to, tak naprawdę, określamy tylko, kim nie jesteśmy! Albo...

określamy, czym się stajemy lub czym się nie stajemy. Warto w tym miejscu przypomnieć sen-

tencję Karla Jaspersa, definiującą człowieka jako byt rozstrzygający, który nigdy po prostu nie
jest, każdorazowo rozstrzygając, czym jest.

Przyjmując, że posiadanie „ja” jest złudzeniem, a ludzki wolny wybór jest efektem wspólnego

działania memów i genów w celu uaktywniania ludzkiego myślenia i uczenia się niezbędnych
do realizacji ciągłych i skutecznych powieleń naszych replikatorów, zastanówmy się nad zna-

nym stwierdzeniem Nietzschego: „wie man wird, was man ist”34. Można by, parafrazując to
zdanie, powiedzieć i tak: nie myślimy tak, jak chcemy, chcemy zaś tego, o czym myślimy, stając
się, czym nie jesteśmy...
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Hannibal Lecter a kultura współczesna.
Refleksje memetyczne

Streszczenie
Artykuł stanowi próbę wydobycia istotnych cech kultury współczesnej, a także jej wad i braków, na podstawie analizy cech mempleksu, który odniósł sukces w tej kulturze. Tym mempleksem jest fikcyjna postać
Hannibala Lectera, bohatera powieści Thomasa Harrisa.

Słowa-klucze
Hannibal Lecter, kultura współczesna, mem, mempleks, memetyka

Hannibal Lecter and Modern Culture. Memetic Reflections
Summary
The article is an attempt to present the essential features of modern culture and some defects of modern
culture based on the analysis of selected memplex, which has been succeeded in this culture. The selected
memplex is Hannibal Lecter – fictional character from some novels written by Thomas Harris.

Keywords:
Hannibal Lecter, modern culture, meme, memplex, memetics

Wstęp: dlaczego memetycy powinni zainteresować się postacią
Hannibala Lectera?
Memetyczne rozważania nad postacią Hannibala Lectera mogą pójść w co najmniej dwóch
kierunkach. Pierwszy z nich koncentruje się na zjawisku seryjnych morderstw, będącym interesującym przedmiotem badań dla memetyki. Mamy bowiem podstawy sądzić, że liczba

seryjnych morderców i – co za tym idzie – ich ofiar narasta, a wielu badaczy jako przyczynę
tego wzrostu podaje naśladownictwo. „Niezależnie od różnic w obliczeniach liczby działających
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seryjnych zabójców i liczby ich ofiar – piszą Arkadiusz Czerwiński i Kacper Gradoń – wydaje się,
że wartości te uległy znacznemu wzrostowi w ciągu ostatnich 30 lat”1.

Jak stwierdził jeden z największych specjalistów w dziedzinie badań nad seryjnymi zabójcami, agent
FBI Robert J. Ressler: »Seryjne zabójstwo – sądzę, że osiąga ono proporcje epidemii. Ten rodzaj zbrodni
tak naprawdę nie pojawiał się z taką regularnością aż do lat pięćdziesiątych. Jednostka odbierająca życie
10, 12, 15, 25, 35 osobom jest relatywnie nowym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych«. Według danych
pochodzących z cytowanej przez Mitchella publikacji A Working Definition of Serial Murder and the
Reduction of Linkage Blindness autorstwa S. A. Eggera, między rokiem 1977 a 1984 liczba zabójstw »bez
widocznego motywu« popełnionych w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się o 270% w porównaniu
z wzrostem o zaledwie 12% ogólnej liczby zabójstw.2

Rzecz jasna, można doszukiwać się tu udziału wielu czynników, w tym także redukcji tzw. linkage blindness, czyli trudności z przypisaniem jednej osobie zabójstw dokonanych na wielkim

obszarze (np. w obrębie kilku stanów). Wraz z rozwojem techniki i współpracy między różnymi
służbami trudności te zostały ograniczone, zatem można się spodziewać wzrostu wykrywal-

ności seryjnych morderstw. Jednakże, jak się wydaje, dane dotyczące wzrostu liczby seryjnych
morderstw nie dają się wytłumaczyć wyłącznie wzrostem wykrywalności tego typu przestępstw,

lecz obrazują rzeczywistą tendencję. Dodatkowo odnotowuje się przypadki naśladownictwa
seryjnych morderców. Tacy naśladowcy [copycats] kopiują zachowania innych seryjnych morderców lub dążą do zabicia większej liczby ofiar w sposób spektakularny, by przyciągnąć zainteresowanie opinii publicznej3. Ma to związek z działalnością polujących na sensację mediów

i wylansowaniem seryjnych morderców – rzeczywistych i fikcyjnych – na bohaterów popkultury.
Dostrzegają to Czerwiński i Gradoń, pisząc:

Społeczne zainteresowanie osobami seryjnych morderców sprzyja również ich gloryfikowaniu. Takie
filmy jak Milczenie owiec czy Siedem przyczyniły się do fascynacji społeczeństwa seryjnymi zabójcami,
często przedstawiając ich jako bohaterów, kładąc nacisk na ich pozytywne cechy i opisując ich czyny
w kategoriach «wielkości». W Stanach Zjednoczonych cenionym przedmiotem dla kolekcjonerów stały
się karty do gry z wizerunkami seryjnych zabójców, gdzie karta z przestępcą, który zabił większą liczbę
osób, miała wyższą wartość od tej z mniejszą liczbą ofiar4.

Na popkulturową karierę psychopatycznych seryjnych morderców i uczynienie z nich bohaterów zwraca też uwagę Anita Has-Tokarz:

Figura Poppsychopaty bywa wykorzystana w rozmaity sposób: jako żywy egzemplarz zdegenerowanych tendencji, które rozwijają się we współczesnych stechnicyzowanych i konsumpcyjnych społeczeństwach, często też obdarza się go cechami, które mogą budzić sympatię, a nawet sprawiają, że postać
traktowana jest z fanatycznym uwielbieniem zarezerwowanych dla bohaterów kultowych5.

A. Czerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy, Muza, Warszawa 2001, s. 23.
Tamże, s. 23.
3
Por. tamże, s. 339.
4
Tamże, s. 339.
5
A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 356.
1
2
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Oprócz epidemiologicznego spojrzenia na zjawisko wzrostu liczby seryjnych morderców

i prób wyjaśnienia tego wzrostu w kategoriach memetycznych (chociażby przez odwołanie się

do naśladownictwa), możemy spróbować przyjrzeć się kulturze współczesnej z perspektywy
sukcesu pewnego mempleksu, jakim jest postać Hannibala Lectera. Podobnie jak adaptacje

anatomiczne, fizjologiczne i behawioralne organizmów wskazują na cechy środowiska, w ja-

kim te organizmy wyewoluowały, tak i pewne cechy memu czy mempleksu mogą informować
o własnościach kultury, w jakiej mem czy mempleks odniósł sukces reprodukcyjny6. Warto
tu przywołać stanowisko Karla R. Poppera, który dostrzega podobieństwa między procesem

ewolucji biologicznej a procesem ewolucji wiedzy i traktuje wszelkie adaptacje jako formy
wiedzy o środowisku7. Jego zdaniem, tak jak na poziomie teoretycznym mamy do czynienia
z problemem, którego próbnym rozwiązaniem jest pewna teoria, przechodząca przez proces

eliminacji błędów i w konsekwencji prowadząca do pojawienia się nowych problemów, tak na

poziomie praktycznym mamy pewien problem, związany z danymi warunkami środowiska,
na które odpowiedzią jest pojawienie się w organizmie pewnego przystosowania, co w toku

interakcji organizmu ze środowiskiem generuje nowe wyzwania (problemy do rozwiązania).
Zachodzi tu odpowiedniość między sytuacją problemową w nauce a warunkami środowiskowymi, między teorią naukową a adaptacją do środowiska, oraz pomiędzy procesem eliminacji

błędów a procesem interakcji organizmu ze środowiskiem8. W konsekwencji adaptacje do środowiska uznaje Popper za formy wiedzy o tym środowisku.

Wszystkie rodzaje przystosowania do prawidłowości środowiskowych i wewnętrznych – pisze – do długoterminowych i krótkoterminowych sytuacji są formami wiedzy – rodzajami wiedzy, których wielkie
znaczenie możemy sobie uzmysłowić na podstawie biologii ewolucyjnej. Istnieją być może pewne formy wiedzy ludzkiej, które nie są – lub nie są w oczywisty sposób – formami adaptacji lub zamierzonej
próbnej adaptacji. Jednakże, z grubsza biorąc, wszystkie formy wiedzy danego organizmu, poczynając
od jednokomórkowej ameby i na Albercie Einsteinie kończąc, służą organizmowi do dostosowania się
do konkretnych celów lub do zadań, które mogą pojawić się w przyszłości 9.

Przez analogię możemy potraktować pewne cechy memu czy mempleksu, sprawiające, że

mem czy mempleks osiąga sukces reprodukcyjny10, jako formy wiedzy o środowisku biologicz-

nym i kulturowym. W niniejszym artykule będzie nam chodziło o wydobycie wiedzy na temat
6
Nietrudno zauważyć, że cechy odnoszącego sukces reprodukcyjny memu czy mepleksu mogą informować
zarówno o własnościach kultury, jak i środowiska naturalnego oraz tego, co najczęściej rozumie się pod pojęciem
natury ludzkiej. W niniejszym artykule będą nas interesować głównie cechy kultury współczesnej, choć – jak się
można spodziewać – wiele z nich zależy od naszego dziedzictwa genetycznego i środowiska.
7
Więcej na ten temat można znaleźć w: A. Stępnik, Wiedza zwierząt w filozofii Poppera, „Przegląd Filozoficzny.
Nowa Seria” 2014, nr 4(92), s. 247–262; A. Stępnik, W stronę nowego paradygmatu, czyli Popper a teoria ewolucji
Darwina, „Edukacja Filozoficzna” 2009 nr 48, s. 145–161.
8
Por. K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania, przeł. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1997, s. 185–188.
9
K.R. Popper, Świat skłonności, przeł. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1996, s. 40.
10
Oczywiście dzięki odpowiednim efektom femotypowym i socjotypowym. Dla nas szczególnie istotne są kopie
memów przechowywane w mózgach ich nosicieli, szczególnie jednostek cechujących się silnym wpływem na
kulturę, ponieważ może być tak, że mem czy mempleks będzie miał wiele kopii na nośnikach nieneuronalnych,
a przy tym znikomy wpływ na kulturę i żyjących w niej ludzi (przykładem może być film wytłoczony na płytach
w ogromnej liczbie egzemplarzy, którego nikt nie chce oglądać). W kwestii pojęć memu, mempleksu, femotypu
i socjotypu zobacz: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, WSZOP,
Katowice 2009, s. 229–243.
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współczesnej kultury11. W tym celu poddamy analizie fikcyjną postać Hannibala Lectera, który
poprzez książki, filmy i serial stał się wysoce rozpoznawalnym i silnie obecnym w popkulturze

(anty)bohaterem. Stawiam tezę, że przyjrzenie się charakterystycznemu demonowi współcze-

snej kultury, jakim niewątpliwie jest Hannibal Lecter, może ukazać nam istotne jej właściwości,
a także pomóc zrozumieć jej słabości i braki.

Zanim przejdziemy do charakterystyki Hannibala Lectera, warto zastanowić się nad statu-

sem memetycznym jego i innych postaci fikcyjnych. To, że postać Hannibala Lectera jest zbiorem memów, czyli mempleksem, a nie pojedynczym memem, nie powinno budzić wątpliwości.

Po pierwsze, na tę postać składają się memy różnych rodzajów. Przede wszystkim są to memy
o charakterze językowym, będące składnikami opisów Lectera i wydarzeń, w których wziął

udział. Ale to nie wszystko. W świadomości większości odbiorców Lecter ma twarz Anthony’ego
Hopkinsa, który brawurowo odegrał go w filmach opartych na książkowych pierwowzorach12.

Mamy zatem tu do czynienia z memami będącymi elementami wizualnymi. Podobnie możemy
uznać, że w skład omawianego mempleksu wchodzą memy o charakterze dźwiękowym, stanowiące wypowiedzi Lectera z filmów. Tym samym, tak odmienne memy nie mogą tworzyć czegoś

stanowiącego homologiczną całość, lecz muszą być zbiorem – czy to w sensie dystrybutywnym
czy kolektywnym – memów, a więc mempleksem. Po drugie, na postać Hannibala Lectera składa

się wiele różnych, często wykluczających się treści. Filmy różnią się, czasami znacznie13, od
swych pierwowzorów książkowych, jeszcze dalej idzie serial Hannibal, będący luźną wariacją na

temat nieopisanego dokładnie w książkach okresu w życiu Lectera14. Nasuwa się zatem pytanie,
które treści konstytuują postać Hannibal Lectera. Odwołajmy się do modelu zaproponowane-

go przeze mnie w pracy Model zmian kulturowych…15: na każdy mempleks składa się twardy
rdzeń zawierający memy decydujące o tożsamości mempleksu, pas pomocniczy memów, chro-

niących twardy rdzeń przed zmianą, a także heurystyki. Nas najbardziej interesuje zawartość

twardego rdzenia mempleksu Hannibal Lecter, którą stanowią memy opisujące Lectera i jego
biografię, wzięte z książek Thomasa Harrisa. Inne memy pochodzące z filmów i serialu sytuują
się w takiej odległości od środka twardego rdzenia, w jakiej są spójne z memami z twardego
rdzenia; memy wykluczające się z memami z twardego rdzenia uznajemy za nienależące do

11
Z perspektywy memetyki kultura stanowi zbiór (czy nawet mocniej – system) memów lub mempleksów
(co odpowiada kulturze duchowej) , ewentualnie – odróżniając memy i mempleksy od ich nośników – zsumowany
ze zbiorem przynajmniej niektórych ich nośników (wtedy uwzględniamy także kulturę materialną). W artykule
będzie mowa zarówno o kulturze współczesnej, rozumianej jako zbiór dominujących w drugiej połowie XX w.
i początkach obecnego wieku w kulturze Zachodu mempleksów (ze szczególnym uwzględnieniem jej części, jaką
jest współczesna zachodnia popkultura), jak i o dowolnych kulturach (o tych ostatnich w kontekście ogólnych
rozważań metodologicznych).
12
Chodzi o filmy Milczenie owiec, Hannibal i Czerwony smok (ten ostatni z 2002 r.). Z kolei widzom serialu
Hannibal Lecter może kojarzyć się z odgrywającym go aktorem – Madsem Mikkelsenem. W postać Lectera wcielał
się również w pierwszej ekranizacji Czerwonego smoka Brian Cox, jednakże rola ta nie spotkała się z takim uznaniem jak kreacja Hopkinsa czy nawet Mikkelsena.
13
Najlepszym tego przykładem jest film Hannibal, którego zakończenie jest krańcowo odmienne od opisywanego w książce Harrisa pod tym samym tytułem.
14
Na potrzeby serialu zmieniono płeć niektórym bohaterom książki (dr Allan Bloom i dziennikarz Freddy
Lounds stali się kobietami, ponadto dodano wątek romansowy między dr Bloom i Willem Grahamem, a później
między nią a Hannibalem Lecterem), wprowadzono wątki nieobecne w książkach, a nawet niespójne z treścią książek (np. to Will Graham zostaje osadzony w Stanowym Szpitalu dla Psychicznie Chorych Przestępców w Baltimore
i oskarżony o seryjne morderstwa).
15
A. Stępnik, Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, „Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 81–92.
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niego, a zatem nie stanowiące o tożsamości mempleksu. Uznanie decydującej roli opisów po-

chodzących od twórcy postaci jest kontrowersyjne; niektórzy woleliby przyznać pierwszeństwo

charakterystykom tkwiącym w umysłach jak największej liczby odbiorców. Z uwagi jednak na
to, że istnieje o wiele większa spójność między pierwowzorem książkowym a postacią zagraną

przez Anthony’ego Hopkinsa niż między pierwowzorem książkowym a tytułowym bohaterem

serialu Hannibal, decyduję się na uznanie pierwowzoru uzupełnionego o kreację aktorską

Hopkinsa za źródłowy, bez względu na to, czy obecnie postać Hannibala Lectera odbierana jest
bardziej przez pryzmat książek i filmów, czy przez pryzmat serialu.

Biografia i sylwetka Hannibala Lectera
Zacznę od naszkicowania biografii Hannibala Lectera, by następnie przejść do nakreślenia

jego cech. Materiałem źródłowym do pracy interpretacyjnej będą przede wszystkim powieści
Thomasa Harrisa, w dalszej kolejności nakręcone na ich podstawie filmy, a dodatkowo serial
Hannibal nieco luźniej powiązany z treścią książek.

Hannibal Lecter pochodzi z arystokratycznej rodziny osiadłej od pokoleń na terenie dzisiej-

szej Litwy16. Jego ojciec był hrabią, a matka wywodziła się z jednej strony ze Sforzów, a z drugiej

z Viscontich. Do jego przodków należał Machiavelli i Giuliano Bevisangue. Nie był jedynakiem;
miał młodszą siostrę Miszę, którą bardzo kochał. Od dziecka wykazywał niezwykłe zdolności:

był nad wiek rozwinięty (nauczył się czytać w wieku 2-3 lat), niebywale inteligentny, przejawiał
ogromną ciekawość i zapał do nauki, ponadprzeciętne zdolności matematyczne, językowe i pla-

styczne. Od dziecka był wszechstronnie kształcony, szczególne piętno wywarły na nim nauki

Jakova, ubogiego naukowca z Lipska, który został jego korepetytorem. To właśnie Jakov nauczył
go mnemotechniki, co Lecter wykorzystał do zbudowania własnego pałacu pamięci i co legło

u podstaw nadzwyczajnej pamięci Hannibala. Podczas II wojny światowej, dokładnie drugiego

dnia operacji „Barbarossa”, rodzina Lecterów przeniosła się z rodzinnego zamku do domku
myśliwskiego, chcąc bezpiecznie przeczekać wojenną zawieruchę. Tam, zimą 1944–1945, doszło
do wydarzeń, które na zawsze zmieniły Hannibala. Najpierw był świadkiem tego, jak w wyniku

ostrzału giną jego rodzice i towarzysząca im służba. Przy życiu został tylko on i Misza. Niedługo
po tym, w ich domku myśliwskim schronili się szabrownicy, dezerterzy z formacji Osttruppen.
Przyciśnięci głodem, szabrownicy zamordowali i zjedli Miszę, a resztkami nakarmili Lectera.

Wstrząs, jakiego wówczas doznał jedenastoletni Hannibal, wymazał z jego świadomości owo

zdarzenie (od tej pory wspomnienie powracało w snach) i sprawił, że Lecter na jakiś czas stracił
mowę (ponownie zaczął mówić w wieku trzynastu lat). Trafił do państwowego sierocińca – no-

tabene mieszczącego się w zamku, będącym własnością jego rodziny – gdzie był dość brutalnie

traktowany. Stamtąd zabrał go wuj, Robert Lecter, mieszkający we Francji malarz. Tam zostaje
przebadany; okazuje się, że jego problemy z mową nie są skutkiem fizycznego uszkodzenia
mózgu, lecz mają naturę psychologiczną. Zostaje poddany hipnozie, lecz bez większego sukcesu. Otoczony opieką przez wuja, jego pochodzącą z Japonii żonę Shebę Murasaki i jej prote-

gowaną Chiyoh po niedługim czasie odzyskuje mowę. Poznaje kulturę Japonii, w szczególności
poezję, muzykę, sztukę origami, rysunek i malarstwo (niedługo później będzie się utrzymywał

16
Rekonstrukcja życia Lectera aż do jego przybycia do Stanów Zjednoczonych została dokonana na podstawie:
T. Harris, Hannibal po drugiej stronie maski, przeł. J. Kraśko, Albatros, Warszawa 2007; T. Harris, Hannibal, przeł.
J. Kozłowski, Albatros, Warszawa 1999.
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z rysowania grafik w japońskim stylu), które zachwycają go od strony estetycznej.

Sielankę zakłóca pewne zdarzenie: na targu pani Murasaki zostaje obrażona przez Paula

Momunda, Hannibal staje w jej obronie i rzuca się na gbura; o zdarzeniu dowiaduje się jego
wuj, składa wizytę Paulowi i umiera na serce podczas konfrontacji. Młody Hannibal zabija
Paula japońskim mieczem, ucina mu głowę i składa ją przed zbroją należącą do przodków

pani Murasaki. Jak się wydaje, jest to pierwsze zabójstwo dokonane przez Lectera. Od tej chwili

datują się jego problemy z prawem – inspektor Popil podejrzewa go o dokonanie zbrodni na
Paulu, a później także na zabójcach jego siostry Miszy. Hannibal dorasta, jako najmłodszy student w historii Francji dostaje się na medycynę, gdzie zajmuje się anatomią (jest szczególnie

biegły w sporządzaniu rysunków anatomicznych). Jest wybitnym studentem, ma niesamowite
zdolności do nauki: kupuje podręczniki, czyta je tylko raz i trwale zapamiętuje najważniejsze

informacje, po czym przed upływem tygodnia zwraca je do księgarni, by mieć pieniądze na kolejne zakupy. Będąc na studiach, aplikuje sobie narkotyk, żeby odzyskać utracone wspomnienia.

Gdy mu się to udaje, postanawia zrobić wszystko, by dopaść zabójców siostry. Po zamordowaniu
jednego z nich wycina mu policzki i przygotowuje z nich szaszłyk ze znalezionymi smardzami.

Przyrządzanie posiłków ze swoich ofiar i spożywanie ich stanie się wyróżnikiem Lectera i podstawą do przypisania mu przydomku „kanibal”.

Po rozprawieniu się z zabójcami Miszy, bohater trafia na staż do Baltimore. Właśnie

w Stanach Zjednoczonych kontynuuje praktykę lekarską i, przede wszystkim, psychiatryczną, wielokrotnie pomaga organom ścigania jako konsultant17. Równocześnie kontynuuje swą

zbrodniczą działalność: morduje ludzi i przyrządza z części ich ciał posiłki dla siebie i swo-

ich gości. Przez wiele lat udaje mu się uniknąć wykrycia, dopiero Will Graham odkrywa jego

prawdziwą naturę i przyczynia się do aresztowania Lectera, okupując to rozległymi ranami
brzucha. Hannibal zostaje osadzony w izolatce w Stanowym Szpitalu dla Psychicznie Chorych
Przestępców w Baltimore, kierowanym przez doktora Fredericka Chiltona. Staje się obiektem
ogromnego zainteresowania mediów, a także interesującym przedmiotem analiz dla psycholo-

gów i psychiatrów. Przebywając w zamknięciu, prowadzi działalność naukową (pisuje do czasopism psychologicznych i psychiatrycznych), czyta i rysuje. Co najmniej dwukrotnie pomaga

w złapaniu seryjnych morderców. Doradza Willowi Grahamowi w sprawie mordercy rodzin,
Francisa Dollarhyde’a18, a także Clarice Starling w ujęciu mordercy kobiet o pseudonimie Buﬀalo

Bill, którym okazał się Jame Gumb19. Nie robi tego bezinteresownie: w pierwszym przypad-

ku prowadzi grę z Grahamem, w finale której skłania Dollarhyde’a do napaści na Grahama,
w drugim jest zafascynowany Starling, poza tym wietrzy swoją szansę na poprawę warunków,

a nawet na ucieczkę. Dzięki manipulacji panią senator, której Gumb porywa córkę, Lecterowi
udaje się opuścić szpital. Wykorzystuje słabsze procedury bezpieczeństwa i ucieka, zabijając

dwóch strażników. Po przejściu operacji plastycznej udaje się do Florencji, gdzie aplikuje na
stanowisko kustosza Palazzo Capponi, uprzednio pozbywszy się poprzedniego. Tu próbuje go

dopaść były pacjent – Mason Verger – okaleczony w wyniku działań Hannibala. Wykorzystując
drogą Lecterowi Starling, Verger doprowadza do konfrontacji z Lecterem, z której ten ostatni

wychodzi zwycięsko. Ostatnie wzmianki dotyczące naszego (anty)bohatera dotyczą okresu,
Rekonstrukcja losów Hannibal Lectera po przybyciu do Stanów Zjednoczonych została przeprowadzona na
podstawie: T. Harris, Czerwony smok, przeł. A. Marecki, Warszawa 1992; T. Harris, Milczenie owiec, przeł. A. Szulc,
Albatros, Poznań 1990; T. Harris, Hannibal…
18
Tego dotyczy Czerwony smok….
19
Opisuje to Milczenie owiec.
17
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w którym próbuje ułożyć sobie życie z Clarice.

Przejdźmy do charakterystyki Hannibal Lectera, zaczynając od jego wyglądu. Lecter jest

niski, drobny, niezbyt mocno zbudowany, ale nadzwyczaj silny20. Do jego cech charaktery-

stycznych należą małe, dziecięce zęby21, czerwony, spiczasty język22 oraz to, że ma sześć palców
u lewej ręki23. Posiada przenikliwe spojrzenie, a w jego piwnych oczach często można dostrzec

czerwone ogniki24. Jest obdarzony dobrze funkcjonującymi zmysłami, w szczególności niesamowicie rozwiniętym węchem – można stwierdzić, iż jest bardzo wrażliwy sensorycznie25. Do

tego jest niezwykle spostrzegawczy, przy czym potrafi wyciągać właściwe wnioski z zaobserwowanych detali26.

W sposób niedostępny dla większości ludzi jest w stanie kontrolować swój umysł i swoje

ciało. Jest odporny na amytal sodu (serum prawdy)27, panuje nad reakcjami fizjologicznymi na
tyle, by oszukać wariograf28. Potrafi kontrolować puls nawet wtedy, gdy okalecza pielęgniarkę

czy zabija strażników29. Ma specyficzne nawyki związane ze snem: nie sypia w nocy, lecz wczesnym rankiem30.

Przejawia wiele talentów: do przyswajania wiedzy, nauki języków, do malarstwa i rysunku, do

muzyki (gra na instrumentach, a nawet komponuje), świetnie potrafi manipulować i wpływać
na innych, jest wybitnie inteligentny i przenikliwy.

Posiada wszechstronne wykształcenie i to zarówno z dziedziny nauk formalnych (szczególnie

matematyki) i przyrodniczych (biologia, medycyna, chemia, fizyka), jak i nauk humanistycz-

nych i społecznych (zna się na historii, literaturze, sztuce, psychologii). Można go uznać za
współczesnego „człowieka renesansu”, polimata czy polihistora. Jest poliglotą, posługuje się
kilkunastoma językami, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim (w tym także
starowłoskim), rosyjskim, litewskim, japońskim, łaciną.

Cechuje się wytwornością i nienagannymi manierami. Ma dobry gust w szerokim zakresie:

literatury, sztuki, muzyki, ubioru, jedzenia (pomijając skłonność do przyrządzania potraw z ludzi) i wina, samochodów31.

Niechętnie odnosi się do religii, choć potrafi ją czasem wykorzystać instrumentalnie (np.

kłamliwie przysięgając na Boga)32. Taką postawę przejawia co najmniej od śmierci Miszy.

Jest trudny do klasyfikacji i oceny, nie daje się zdiagnozować33, bywa odbierany skrajnie

różnie przez ludzi. Zdaniem pielęgniarza Barneya, Lecter „nie wierzy w sylogizm, syntezę czy
jakiekolwiek prawdy absolutne”, lecz w chaos34. Z drugiej strony od małego interesował się

naukami formalnymi i ścisłymi, szczególnie matematyką, a w późniejszym wieku zajmował się
T. Harris, Milczenie owiec…, s. 20. T. Harris, Hannibal…, s. 86.
Tamże, s. 62, 118.
22
Tamże, s. 117, 183.
23
T. Harris, Milczenie owiec…, s. 153, 224.
24
Tamże, s. 222. T. Harris, Hannibal…, s. 104, 182.
25
Tamże, s. 118, 131. T. Harris, Czerwony smok…, s. 55, 59. T. Harris, Milczenie owiec…, s. 22, 138, 143, 332.
26
Tamże, s. 22, 27–28. T. Harris, Czerwony smok…, s. 53, 57.
27
Tamże, s. 106.
28
T. Harris, Hannibal po drugiej stronie maski…, s. 94–95.
29
T. Harris, Czerwony smok…, s. 53. T. Harris, Milczenie owiec…, s. 17, 226.
30
Tamże, s. 137. T. Harris, Czerwony smok…, s. 54.
31
T. Harris, Hannibal…, s. 61, 146-147, 168-170, 204-205. T. Harris, Milczenie owiec…, s. 23, 143, 189, 221–222.
32
T. Harris, Hannibal po drugiej stronie maski…, s. 174, 222; T. Harris, Hannibal…, s. 136, 165.
33
T. Harris, Czerwony smok, s. 53-54.
34
T. Harris, Hannibal…, s. 63.
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fizyką35. Crwaford uważa, że jedynym słabym punktem Lectera jest chęć pogrywania z innymi
i „uchodzenia za wielkiego spryciarza”36. Według Chiltona, Hannibal boi się tylko upokorzenia37.

Jednakże mamy mocne racje do uznania, że Lecter nie zwraca uwagi na zdanie ludzi, których
nie szanuje, i nie przejmuje się publicznym zniesławieniem i upokorzeniem38.

Mimo tych trudności w diagnozie Hannibal Lecter jest uznawany – chociażby przez dr.

Chiltona39 i dr. Blooma40 – za „czystego socjopatę”. Z kolei w filmach kręconych na podstawie

powieści Harrisa używa się w odniesieniu do Lectera określenia „psychopata”. Są to określenia
fundamentalne dla zrozumienia zarówno samej postaci, jak też jej popularności, dlatego też

przeanalizujmy je dokładnie. Terminów „socjopata” i „psychopata” często używa się wymiennie,

choć niektórzy badacze akcentują różnice w genezie zaburzeń: w przypadku socjopatów są to
uwarunkowania społeczne i przeżycia z dzieciństwa, z kolei u psychopatów są to czynniki psy-

chiczne, genetyczne i biologiczne41. Jak się zatem wydaje, w przypadku Lectera lepiej mówić o so-

cjopatii, ponieważ jego zaburzenia osobowości42 są rezultatem traumy przeżytej w dzieciństwie.
Nie zmienia to faktu, że symptomy owych zaburzeń pokrywają się z symptomami psychopatii.

Dlatego też warto przyjrzeć się kryteriom psychopatii. Skala PCL-R, czyli Skala Obserwacyjna
Skłonności Psychopatycznych, wyróżnia dwa podstawowe symptomy psychopatii43:
1.

2.

emocjonalne-interpersonalne: łatwość wysławiania się i powierzchowny urok, egocen-

tryzm i przesadne poczucie własnej wartości, brak wyrzutów sumienia lub poczucia
winy, brak empatii, skłonność do oszukiwania i manipulacji, płytkość uczuć;

odchylenie społeczne: impulsywność, słaba kontrola zachowania, potrzeba stymulacji,
brak poczucia odpowiedzialności, niepokojące zachowanie w młodym wieku, antyspołeczne zachowanie w dorosłym życiu.

Bez wątpienia u Hannibala Lectera da się dostrzec praktycznie wszystkie symptomy z pierw-

szej grupy. Jedyne wątpliwości mogłyby się pojawić przy braku empatii i płytkości uczuć. Na

brak empatii wskazuje stosunek Lectera do ofiar, z drugiej zaś strony Hannibal jako psycholog
i psychiatra odznacza się głęboką znajomością ludzkiej natury i umiejętnością trafnego odczytywania stanów psychicznych innych ludzi. Z kolei płytkość uczuć może być podważona

przez wskazanie na relacje, jakie łączyły go z innymi ludźmi (szczególnie z matką, siostrą, panią
Murasaki, Clarice Starling), a także na bogatą paletę doznań, jakich doświadcza w kontekście nauki, literatury, sztuki, architektury i muzyki. Odnośnie do drugiej grupy symptomów,

Lecterowi da się przypisać tylko kilka z nich: niepokojące zachowania w młodym wieku, an-

tyspołeczne zachowania w dorosłym życiu, potrzebę stymulacji i brak poczucia odpowiedzial-

ności (w niektórych sytuacjach). Nie wykazuje natomiast impulsywności, a wręcz przeciwnie
Tamże, s. 230–231, 275.
T. Harris, Milczenie owiec…, s. 93.
37
Tamże, s. 178.
38
T. Harris, Hannibal…, s. 24.
39
T. Harris, Czerwony smok…, s. 53. T. Harris, Milczenie owiec…, s. 16.
40
Tamże, s. 140.
41
R.H. Hare, Psychopaci są wśród nas, przeł. A. Skucińska, Znak, Kraków 2008, s. 40.
42
Oprócz określeń „psychopatia” i „socjopatia” często stosuje się inne określenia odnoszące się do zaburzeń
osobowości. Dla przykładu, Andrzej Jakubik wydaje się traktować synonimicznie terminy „osobowość dysocjacyjna”, „psychopatia” i „osobowość nieprawidłowa”. A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, w: Psychiatria, red.
A. Bilikiewicz, PZWL, Warszawa 2003, s. 416. Z kolei do większej ostrożności nawołuje Robert Hare, pokazując różnice między psychopatią a antysocjalnym zaburzeniem osobowości. R.H. Hare, Psychopaci są wśród nas…, s. 41–42.
43
Tamże, s. 52–96.
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– jest spokojny, cierpliwy, wytrwały, silnie kontroluje swoje zachowania, w tym także reakcje

fizjologiczne. Związane jest to m.in. z nieprzeciętną inteligencją Lectera. Jak zauważa Jarosław
Groth: „Za istotny czynnik pośredniczący w relacji pomiędzy psychopatią a przemocą uznaje
się inteligencję. Psychopaci bardziej inteligentni rzadziej zachowują się agresywnie, gdyż są
w stanie zaspokajać pragnienia przy użyciu innych środków (manipulacji, oszustwa itp.)”44.

Poza tym, że jest psychopatą, Hannibal Lecter jest także seryjnym mordercą, co stanowi kolejną

niezwykle istotną – z punktu widzenia celu pracy – charakterystykę postaci45. Seryjne morderstwa

cechuje: powtarzalność zbrodni z określoną częstotliwością, która w miarę upływu czasu może
się nasilać; najczęściej morderca działa sam i atakuje w danym momencie jedną ofiarę (schemat

„jeden na jednego”); w zdecydowanej większości wypadków występuje brak związku między

ofiarą a sprawcą; sprawca posługuje się pewnego rodzaju modelem ofiary [victim trait]; często

występuje wysoki poziom przemocy i okrucieństwa46. Mimo tej charakterystyki nie jest łatwo
o powszechnie akceptowaną definicję seryjnego mordercy. „W światowej literaturze kryminolo-

gicznej brak jest jednej, uniwersalnej definicji47. Sądzę jednak, że na podstawie przedstawianych
dotąd teorii można wysnuć wniosek, iż zabójstwo seryjne jest to specyficzny ciąg co najmniej

dwóch zabójstw na osobach niewykazujących wcześniej powiązań z zabójcą, oddzielonych od

siebie okresem psycho-emocjonalnego spokoju sprawcy (cooling-oﬀ period), trwającego w zależności od indywidualnych cech zabójcy kilka godzin, dni, miesięcy, a nawet lat.”48

Podstawowym kryterium podziału sprawców jest stopień organizacji zabójstw. Odróżnia się

sprawców zorganizowanych, którzy są inteligentni, opanowani, precyzyjnie planują zbrodnie,
od sprawców niezorganizowanych, działających pod wpływem impulsu, bez planu, często
mało inteligentnych49. Hannibal Lecter jest doskonałym przykładem zorganizowanego seryjnego mordercy. Z kolei ze względu na motywację sprawców seryjnych morderstw dzieli się na

wizjonerów [visionaries], którzy dokonują mordów powodowani wizjami i głosami, zabójców

z misją [missionaries], dążących do oczyszczenia świata, oraz hedonistów [hedonistics], którzy
zabijają dla przyjemności. Wśród tych ostatnich można wyróżnić zabójców z lubieżności [lust
killers], zabójców żądnych wrażeń [thrill killers], zabójców żądnych zysku [comfort/gain killers]

i zabójców żądnych władzy [power seekers]50. Anita Has-Tokarz zalicza Lectera do seryjnych
morderców typu władczego51.

Interesujące jest to, że Hannibal Lecter tylko częściowo pasuje do profilu potencjalnego

seryjnego mordercy52. Na 21 cech potencjalnego seryjnego mordercy u Lectera daje się znaleźć tylko pięć: rytualne zachowania, noszenie „maski zdrowia psychicznego”, przeszłość naznaczoną pobiciami i atakami na innych, przerwany okres beztroskiego dzieciństwa lub brak

J. Groth, Oblicza psychopatii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 67.
Nie ma ścisłego związku między psychopatią a seryjnym mordowaniem. Stephen J. Giannangelo wskazuje,
że psychopatia nie jest jedynym zaburzeniem osobowości, na które cierpią seryjni mordercy. S.J. Giannangelo,
Psychopatologia seryjnego morderstwa, przeł. J. Groth, Jeżeli P to Q, Poznań 2007, s. 20–35.
46
I. Jastrzębska, Zabójstwa seryjne i ich sprawcy, w: Profilowanie kryminalne, red. J. Konieczny, M. Szostak,
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 63–64.
47
Omówienie sporu o definicję seryjnego mordercy można znaleźć w: A. Czerwiński, K. Gradoń, Seryjni mordercy..., s. 17–21.
48
I. Jastrzębska, Zabójstwa seryjne i ich sprawcy, w: Profilowanie kryminalne..., s. 64.
49
Tamże, s. 67–70.
50
Tamże, s. 70–72.
51
A. Has-Tokarz, Horror w literaturze..., s. 354.
52
J. Norris, Serial Killers, New York 1989, s. 217-250; I. Jastrzębska, Zabójstwa seryjne i ich sprawcy, w: Profilowanie
kryminalne..., s. 74–75.
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prawdziwego dzieciństwa, poważne zaburzenia pamięci i chroniczna niezdolność do mówienia

prawdy. Nie da się natomiast stwierdzić u niego chęci szukania pomocy, skłonności samobój-

czych, niskiej samooceny i paranoidalnego myślenia, historii chronicznego narkotyzowania
się lub nadużywania alkoholu, posiadania rodziców alkoholików lub narkomanów, fizycznego

lub emocjonalnego wykorzystywania przez bliskich, narodzin będących skutkiem niechcianej
ciąży czy też trudnego dla matki okresu ciąży, znęcania się nad zwierzętami, piromanii, symptomów zaburzeń neurologicznych, oznak zaburzeń biochemicznych, poczucia bezsilności.
Dyskusyjne są także pozostałe symptomy, takie jak stosowanie wobec niego okrutnych metod

wychowawczych (jedynie przez krótki okres pobytu w sierocińcu, w rodzinnym domu i w domu
wuja był traktowany wzorowo), obsesyjne zachowania (zależy jakie i w jakim nasileniu), od-

chylenia zachowań seksualnych (można utrzymywać, że Lecter prowadzi w miarę normalne
życie seksualne53), urazy głowy powstałe w fazie życia płodowego lub podczas narodzin (brak
danych, ale raczej tego typu urazy nie wystąpiły).

U Hannibala możemy odnaleźć wyraźny model ofiary. Najczęściej zabija osoby, które budzą

w nim wstręt, są prymitywne, niewychowane, nieuprzejme, nie dysponują odpowiednimi kwalifikacjami (zabija muzyka, który fałszuje, niekompetentnego kustosza itp.), jeśli ma możliwość,

to woli zjadać „pasące się ludzkie bydło”54, stara się oszczędzać ludzi, do których żywi szacunek.
To wydaje się zjednywać mu – przynajmniej częściową – sympatię widzów i czytelników. Poza
tym budzi zainteresowanie przemieszane z grozą.

Seryjny morderca imponuje, ponieważ nie ma jednoznacznie racjonalnego wytłumaczenia jego postępowania […] Odbiorca nie jest w stanie zgłębić logiki, która kieruje zachowaniem psychopaty. Groza
płynie zatem z irracjonalnej niewiadomej, nad którą trudno jest zapanować stróżom prawa i lekarzom,
a której przejawy i uwarunkowania poddają się chętniej literackiej i ekranowej interpretacji.55

Popularność postaci Hannibala Lectera a kultura współczesna
Wstępnie można stwierdzić, że popularność pewnego mempleksu w danym czasie i w da-

nej kulturze zależy od tego, na ile ten mempleks wpisuje się w tym czasie w daną kulturę56.
Metaforyczne sformułowanie „wpisuje się” wymaga jednak objaśnienia. Głównie chodzi o to, na

ile treści zawarte w mempleksie są pożądane, atrakcyjne, wysoko cenione przez ludzi osadzo-

nych w danej kulturze. Atrakcyjność mempleksu dla ludzi żyjących w danej kulturze może być
powodowana zarówno tym, że pewne treści mempleksu odpowiadają niektórym cechom danej
kultury (są takie same lub podobne), jak i tym, że pewne treści mempleksu – mimo że niezgod-

ne z dominującymi trendami w danej kulturze – stanowią jej pożądane uzupełnienie. Z tego
względu poddamy analizie postać Hannibala Lectera pod kątem cech, które korespondują

53
Lecter utrzymywał normalne – w sensie nie naznaczone przemocą i perwersją – relacje seksualne z kilkoma
kobietami. Pierwszą z nich była Sheba Murasaki (T. Harris, Hannibal po drugiej stronie maski…, s. 197–198).
Utrzymywał długotrwałe relacje seksualne z Clarice Starling (T. Harris, Hannibal…, s. 301). W serialu Hannibal
sypia z doktor Alaną Bloom.
54
T. Harris, Hannibal…, s. 62.
55
A. Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej…, s. 356.
56
Rzecz jasna, kultura nie powinna być rozumiana jako coś zupełnie niezależnego od ludzkich uwarunkowań
genetycznych i środowiska naturalnego. W niniejszych rozważaniach koncentrujemy się na relacjach mempleksu
do kultury, w której dany mempleks osiągnął popularność, nie schodząc niżej na poziom uwarunkowań biologicznych mempleksu i danej kultury.
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z głównymi trendami kultury współczesnej, a także własności przeciwnych owym trendom, ale
stanowiących odpowiedź na braki i wady kultury współczesnej. Zacznijmy od tych pierwszych.

Przede wszystkim należy podkreślić, że wiele cech psychopatycznej osobowości jest bardzo

cenionych we współczesnej nam kulturze57. Karierę medialną, polityczną czy biznesową (szcze-

gólnie w kontekście sprzedażowym) ułatwia łatwość wysławiania się i powierzchowny urok, na

który współcześni ludzie – niezbyt refleksyjni i krytyczni, nienawykli do patrzenia głębiej – są
bardzo podatni. Umiejętność oszukiwania i manipulacji staje się nadzwyczaj pożądana w wielu
dziedzinach: od polityki, poprzez media, PR i marketing, aż po biznes i ekonomię. Co więcej,

współcześnie możemy zaobserwować tendencje do usprawiedliwiania takich działań i prze-

rzucanie winy ze sprawców na ofiary. Ofiary manipulacji często przedstawia się jako osoby,

które dobrowolnie się na coś zgodziły (np. podpisały umowę), wobec czego powinny ponieść
pełną odpowiedzialność (nie uwzględnia się biegłości manipulatorów i asymetrii informacji).

Działaniom manipulacyjnym sprzyja nastawienie na skuteczność i efektywność, na osiągnięcie
celu bez oglądania się na wątpliwy charakter prowadzących do niego metod czy szersze kon-

sekwencje działań. Odsuwa się przy tym strach, wątpliwości, współczucie, wstyd i poczucie
winy jako emocje niepożądane. Na to miejsce wchodzą pewność siebie (często nadmierna),

nieuzasadnione poczucie własnej wartości i bezwzględne skupienie na celu. Współczesną

kulturę oskarża się o promowanie postaw indywidualistycznych i egocentrycznych58, a także

o spłycanie wrażliwości emocjonalnej i zastępowanie głębszych relacji płytszymi (np. miłości
mechanicznym seksem). Wszystkie te cechy stanowią rys osobowości psychopatycznej.

Innym rysem postaci Hannibala Lectera, dobrze wpisującym się w kulturę współczesną,

jest estetyzacja. Ma ona co najmniej dwa aspekty. Pierwszy związany jest z przekładaniem

wartości estetycznych nad moralne, drugi z rozciąganiem pozytywnej oceny estetycznej na
zjawiska dotychczas budzące moralną, a często i estetyczną odrazę. Lecter jako psychopata

nie wykazuje poczucia winy i skrupułów moralnych, zamiast tego jego hierarchia aksjologicz-

na zbudowana jest na bazie wartości estetycznych (piękna, wzniosłości, smaku czy gustu itp.)

i wartości nadbudowanych nad nimi (dostojności, szacunku itp.). Na ofiary wybiera najczęściej
osoby nie spełniające jego standardów: nie okazujące szacunku, dobrych manier, prymitywne

i naruszające ład estetyczny. Jak się wydaje, w wielu obszarach kultury współczesnej (literatu-

rze, sztuce, mediach) wartości estetyczne dominują nad wartościami moralnymi. Podobnie

widoczny jest trend do estetyzacji coraz to nowych obszarów, jak chociażby zbrodni. Nie jest
to zjawisko nowe59, ale obecnie występuje w nie notowanym wcześniej natężeniu. Miejsce
moralnej odrazy zastąpiła fascynacja zbrodnią, postaciami morderców (szczególnie seryjnych),
ich rytuałami i sposobami działania, z naciskiem na najbardziej szokujące szczegóły60. Także

nacisk na wywoływanie szoku i instrumentalne posługiwanie się nim łączy Lectera i pewne
obszary kultury współczesnej (np. ze sztuką).

Hannibal rozumie współczesną kulturę na tyle dobrze, że docenia rolę mediów i opinii

Tezę, że pewne cechy osobowości psychopatycznej są przydatne i pożądane w niektórych sytuacjach i zawodach stawia Kelvin Dutton. K. Dutton, Mądrość psychopatów, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Muza, Warszawa 2014.
58
Przykładem może być krytyka współczesnej kultury ze strony konserwatystów, a także niektóre aspekty sporu
komunitarian z liberałami.
59
Już w początkach XIX wieku Thomas de Quincey wskazywał na estetyczne aspekty morderstwa i postulował,
aby morderstwo traktować jako jedną ze sztuk pięknych T. De Quincey, O morderstwie jako jednej ze sztuk pięknych,
w: tegoż, Wyznania angielskiego opiumisty i inne pisma, przeł. M. Bielewicz, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 322–408.
60
Wskazuje na to rosnąca liczba książek, filmów, gier komputerowych, stron internetowych, a nawet gadżetów
odwołujących się do motywów seryjnych morderców.
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publicznej, i potrafi je wykorzystać do swoich celów. Jest bohaterem massmediów, w szczegól-

ności prasy brukowej, można zatem zaryzykować twierdzenie, że piastuje rolę quasi-celebryty.

Mimo tego, że Lecter dobrze radzi sobie w czasach, w których żyje, jest krytyczny wobec

kultury współczesnej. W liście do Grahama pisze o „prymitywnych czasach”, w których żyją, nie
będących ani barbarzyńskimi, ani mądrymi, głównie ze względu na to, że stosują półśrodki61.
Ponadto sam wykazuje cechy, które są rzadko obecnie spotykane.

Przede wszystkim – w czasach rosnącej specjalizacji – jest polihistorem, człowiekiem rene-

sansu, posiadającym rozległą wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Wbrew podziałowi na
dwie kultury, humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą, łączy zainteresowania humani-

styczne z pasją do nauk formalnych i przyrodniczych. Stanowi też zaprzeczenie współczesnej
tendencji do rozmycia granicy między kulturą wysoką a niską; silnie akcentuje różnice między
nimi i jednoznacznie opowiada się za kulturą wysoką przeciw kulturze popularnej czy masowej.

Wykazuje ogromną wrażliwość filozoficzną i estetyczną, posiada wyższe potrzeby poznawcze
i estetyczne, których masowa kultura nie jest w stanie zaspokoić. Do tego cechuje się dobry-

mi, wręcz nieco staroświeckimi manierami, zamiłowaniem do tego, co eleganckie i wytworne.
Znajduje się więc na antypodach współczesnej tendencji do wulgaryzacji coraz to nowych

obszarów kultury (mediów, sztuki, polityki). Co więcej, jego sposób bycia nie jest powodowany

snobizmem, pogonią za akceptacją czy oryginalnością, lecz wynika z autentycznej wrażliwości,
zainteresowań i przyjętej hierarchii wartości.

Oprócz tego wykazuje wiele cech pożądanych w większości kultur: ma nieprzeciętne zdol-

ności poznawcze, językowe, artystyczne, jest wybitny w wielu dziedzinach (od nauki do sztuki

czy muzyki). Stanowi połączenie cech „prymitywnych”, często przypisywanych zwierzętom (jak
niesamowity węch, siła, instynkt, obecność nieokiełznanych namiętności), z cechami znamio-

nującymi wysoką kulturę (dobry gust i maniery, zainteresowania filozoficzne, naukowe i artystyczne, wrażliwość filozoficzna i estetyczna itp.)62. Ze względu na swoje nieprzeciętne zdolności

może być uznany nawet za człowieka wyższego lub nadczłowieka, a na pewno reprezentanta
elity (intelektualnej lub artystycznej). Przy tym budzi skrajne, odmienne, często ambiwalentne

emocje. Nic dziwnego, że mempleks – jakim jest fikcyjna postać Hannibala Lectera – odniósł
sukces we współczesnej nam kulturze. Interesująco łączy bowiem niektóre wyróżniki kultury

współczesnej (uznanie pewnych cech osobowości psychopatycznej za walory, zmiany w hie-

rarchii wartości) z elementami mogącymi stanowić remedium na słabości tej kultury (duża
wrażliwość poznawcza i estetyczna, rozległość zainteresowań i wiedzy, dostojność), posiadając
przy tym bardzo wiele własności cenionych w większości kultur. Jest to postać, która wzbudza

podziw i szacunek, a jednocześnie odpycha, powodując wstręt; fascynuje zarówno w swoich

jasnych, jak i mrocznych stronach; daje powody do usprawiedliwienia jej czynów (nie zawinio-

ne przez Hannibala zdarzenie w dzieciństwie, leżące u podstaw jego zbrodniczej działalności,
a także wybór ofiar spośród ludzi „niegodnych”); czy wreszcie stanowi syntezę zwierzęcości
i wysokiej kultury. Jest lustrem, w którym współczesna kultura może się przejrzeć.

61
62

T. Harris, Czerwony smok…, s. 283.
W czym przypomina takie motywy kulturowe, jak postać wampira-arystokraty.
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O sposobach zarażania Państwem Islamskim.
Memetyka a hegemoniczne dyskursy państwowości

Streszczenie
Od ponad roku w mediach niepodzielnie panuje pewien bardzo popularny mem - Państwo Islamskie. Niczym odrażający,
a jednocześnie intrygujący wytwór chorej wyobraźni, ten „egzotyczny” mem otacza umysł człowieka „zachodniego”,
budząc w nim trwogę, ale i fascynując go swoją niewytłumaczalną zdolnością do rozprzestrzeniania się w zupełnie,
wydawałoby się, przeciwstawnym mu świecie. Niniejszy artykuł jest krytyczną analizą inżynierii memetycznej na
przykładzie kilku sposobów pozyskiwania „ochotników”, m. in. internetowych filmów i „połowów” na portalach
społecznościowych lub pisaniu przewodnika po Państwie Islamskim. Artykuł analizuje rolę państwowości, władzy,
post-religijnych dyskursów oraz imperatywu przynależności w replikacji memetycznej.

Słowa-klucze
inżynieria memetyczna, replikacja, Państwo Islamskie, walka sił, przemoc/tożsamość

How the Islamic State infects. Memetics versus hegemonic
discourses of the state
Summary
For over a year, a very successful meme has dominated media content: that of the Islamic State. Like the repellent but
compelling product of a sick imagination, the Western mind is haunted by the ‚exotic’. It frightens and thrills westerners
with its inexplicable ability to proliferate in a world that is seemingly hostile to its spread. The following article offers
a critical analysis of the Islamic State memeplex: the analysis has been carried out on some examples of jihadist recruitment strategies, such as posting videos, using social media and writing a rough guide to IS. The article draws on the role
of nation-statehood, imperial power, post-religious discourses and the imperative of belonging in memetic replication.

Keywords
memetic engineering, replication, Islamic State, power struggle, violence/identity
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Państwowość a przemoc symboliczna
Masowe ruchy polityczne dwudziestego wieku były nadbudowane
nad mitami odziedziczonymi po religii, tak więc nic dziwnego iż
religia odradza się właśnie teraz, kiedy ruchy te poupadały
John Gray1

Państwowość, z uwagi na arbitralne podstawy przyznawania jej prawomocności, jest płod-

nym i fascynującym badaczy memepleksem.2 Państwa powstają poprzez podbój, rozpad imperiów, międzynarodowe pakty i konieczność obrony przed najeźdźcą, a także chęć zachowania

odrębności kulturowej. Ich powstawaniu towarzyszy przemoc zarazem fizyczna i symboliczna.
Chęć zachowania granic najczęściej wymaga poświęcenia części mieszkańców w walce zbroj-

nej. Ta dobrowolna utrata biologicznych funkcji jest jedynie możliwa dzięki silnemu wpływowi

informacji kulturowej, która koduje inny typ przetrwania – przetrwanie grupy, zapewnienie
replikacji przekazu kulturowego oraz przetrwanie pamięci kulturowej. W pewnych przypadkach

przetrwanie to jest ideologicznie powiązane z dalszym rozprzestrzenianiem, które znane nam
jest z historii jako kolonizacja. Kolonizacja nie jest jednak procesem zanurzonym w odmętach
dawnych dziejów, lecz nieustannie towarzyszy procesom powstawania nowych państw. Jej
ewidentnym przykładem w obecnych czasach jest między innymi osadnictwo członków religijnej społeczności żydowskiej na ziemiach zamieszkałych przez Palestyńczyków lub rozprze-

strzenianie się Państwa Islamskiego na terytorium Iraku i Syrii, naznaczone aktami mrożącej

krew w żyłach przemocy. Podbojowi z użyciem siły towarzyszy rozpowszechnianie memów
legitymizujących istnienie danego państwa na arenie międzynarodowej.

Przytoczony powyżej przykład ustanawiania granic współczesnych państw za pomocą prze-

mocy nie jest przypadkowy, gdyż przemoc towarzysząca powstawaniu tych dwóch organizmów
konstytuuje hegemoniczne dyskursy medialne. Posługując się wpływami politycznymi i finan-

sowymi, a także manipulując memami internetowymi i medialnymi, nowopowstałe państwa

dążą do powiększenia wspólnoty zwolenników i doprowadzenia do ostatecznego sukcesu na
arenie międzynarodowej. Sukces ów dokonuje się dzięki wpływowym sprzymierzeńcom, pro-

pozycjom biznesowym nie do odrzucenia lub groźbie konfliktu ogólnoświatowego. Na konflikt
żydowsko-palestyński składają się dwa antagonistyczne mempleksy: opcja pro-izraelska, re-

plikująca orientalistyczną opozycję barbarzyństwo-cywilizacja i pro- palestyńska, replikująca

post-marksistowski dyskurs krytyki hegemonicznej władzy. W podobny sposób, rozrastaniu
się Państwa Islamskiego towarzyszą dwa przeciwstawne pola memetyczne. Pierwszym, dominującym i wszechobecnym z europejskiego punktu widzenia, jest oficjalny dyskurs medialny

w państwach zaangażowanych w rozpoczętą przez George’a W. Busha „walkę z »terroryzmem«”
(wewnętrzny cudzysłów – E.P.). Podstawowe memy, rozpowszechniane w tego typu infosferze,

to: obrona praw człowieka, sekularyzm, demokracja, kapitalizm, ale także, wedle jego krytyków,

imperializm, walka o surowce naturalne, eurocentryzm i islamofobia.3 Drugim memepleksem
1
J. Gray, Ateizm urojony, “The Guardian”, 15 marca 2008: http://www.theguardian.com/books/2008/mar/15/
society
2
Zob. Koncepcja „memu patriotyzmu” zawarta w Dawkinsowskim opisie „ślepej wiary”: http://www.rubinghscience.org/memetics/dawkinsmemes.html
3
W kręgach akademickich krytycznych analiz okcydentalnej supremacji kulturowej kierującej hegemonicznym
dyskursem medialnym oparta na idei tożsamości narodowej jako źródle przemocy dokonują między innymi Naomi
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jest wysoce zorganizowana, stechnologizowana i (przede wszystkim) fanatycznie zdeterminowana replikacja memu Państwa Islamskiego. Ponieważ mempleks islamizmu odnosi ogromne

sukcesy, a jednocześnie zagraża kulturowemu przetrwaniu osłabionych meta-narracji nowoczesności, sposoby, w jakie się rozprzestrzenia są pilnym przedmiotem analiz. Jednocześnie,

ze względu na świeżość tematu oraz bardzo skąpe źródła rzetelnej informacji na temat tego
zjawiska, analizy te są nieliczne, dokonywanie ich - niebezpieczne oraz, z konieczności, tyl-

ko do pewnego stopnia metodologicznie uzasadnione. Poniższy tekst jest krytyczną analizą
inżynierii memetycznej stosowanej przez oficjalnych i nieoficjalnych ministrów propagandy
Państwa Islamskiego, których zadaniem jest rekrutacja terrorystów z krajów Europy Zachodniej,
gotowych zginąć i zabijać, by rozprzestrzenić mem współczesnego Kalifatu.

Zaludnianie samotnej planety. „Tak zwane” Państwo Islamskie
29 czerwca 2014, w pierwszy piątek ramadanu, „nowy kalif4”
wezwał wszystkich muzułmanów do odrzucenia demokracji,
laicyzmu, nacjonalizmu i innych zachodnich bzdur5

Media promujące wartości „zachodniej cywilizacji” proponują nam wizerunek Państwa

Islamskiego jako nielegalnej organizacji kryminalnej przekreślającej dorobek nowocze-

sności i lekceważącej prawa międzynarodowe, będące racją bytu większości społeczeństw.
Nieschodząca od roku z nagłówków gazet i informacyjnych portali internetowych brutalność
Państwa Islamskiego nie przestaje szokować świata. Rozciągające się dzisiaj od północno-zachodniego Iraku poprzez południowo-wschodnią Syrię aż pod rogatki Bagdadu i Damaszku6

Państwo Islamskie nie jest w tych serwisach informacyjnych nazywane państwem. Opatrzone

cudzysłowem Państwo Islamskie ma co prawda słowo „państwo” w swej nazwie, lecz w sferze
dyplomacji oraz hegemonicznego dyskursu medialnego pozostaje ono organizacją terrorystyczną, która pogwałciła międzynarodowe ustalenia granic państwowych Syrii i Iraku. Państwo

Islamskie ostentacyjnie odrzuca dyskurs obrony praw człowieka, przedstawiany w islamistycznych mediach jako arbitralna manipulacja medialna służąca interesom „Zachodu.”7

Logiką Państwa Islamskiego kieruje irracjonalizm, kult władzy i wiążącej się z nią przemocy,

propagowanie gniewu i żądzy zemsty, obietnica zaspokojenia pożądania oraz dobrobytu. Lecz
memem silniejszym niż te zapowiadające schyłek adwersarzy, jest mem przynależności do

wspólnoty, w której każdy jest autorem kształtu nowego Kalifatu. Jest to utopijna wizja rządu
Klein, Noam Chomsky i Slavoj Zizek oraz teoretycy postkolonialni.
4
Chodzi o Abu-Bakr Al-Baghdadiego, który nadal sprawuje funkcję przywódcy Państwa Islamskiego.
5
D. Bouzar, Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer, Les Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2014, s. 161–162.
(tłum. EP)
6
P. Cocburn, The Rise of ISIS and the New Sunni Revolution, London Verso 2014.
7
„Państwo Islamskie używa retoryki religijnej, lecz promuje się poprzez podkreślanie hipokryzji Stanów
Zjednoczonych dotyczących praw człowieka oraz dwulicowość w stosowaniu wartości demokratycznych.
Odwoływanie się do religii niewiele znaczy dla lokalnych społeczności (afrykańskich – E.P.)– lecz obietnica zapłaty
za cierpienia muzułmanów na całym świecie zachęca do przyłączenia się do Państwa Islamskiego, Al-Kaidy lub
Al-Shabab” Manal Omar, The United States Will Never Win the Propaganda War against Islamic State” w: Foreign
Policy, 1/2015: http://foreignpolicy.com/2015/01/09/the-united-states-will-never-win-the-propaganda-war-against-the-islamic-state/
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Panów bez podwładnych, gdzie podwładnymi są tylko wrogowie, a rządzącymi – wszyscy członko-

wie nowej wspólnoty. Kalifat jest zasadniczym motorem błyskawicznego zarażania nowych adeptów Państwem Islamskim. Jest on, innymi słowy, elementem przyspieszającym replikację memu

określanym przez Glenna Granta mianem „haczyka” (the hook). 8 Ów haczyk, zwycięskie powo-

łanie Państwa Islamskiego jest obietnicą sprawiedliwości, uznania i zwycięstwa, która w wersji
islamistów oznacza całkowity sukces niezależnie od środków oraz klęskę wszelkich innych niż

islamistyczna narracji. John Casey, religioznawca z Uniwersytetu Cambridge wyjaśnia, iż sukces

Państwa Islamskiego wśród muzułmanów wynika ze zniekształconej, niemniej jednak inherent-

nej narracji leżącej w sercu islamu i będącej nadzieją wszystkich muzułmanów: przywrócenie
ummy, Kalifatu, ich własnego państwa.9 Casey podkreśla, iż ów państwowotwórczy mem nostalgii
nie ogranicza się do społeczności muzułmanów oczekujących na ponowne nadejście kalifatu:

Nostalgia jest naturalną pokusą – od przeświadczenia Greków, iż są w jakimś stopniu powiązani
z Atenami Peryklesa, w związku z czym Marmury Elgina powinny być im zwrócone, poprzez nadzieję
ostatniego szacha Iranu na odbudowę sławy starożytnego imperium Achemenidów, skończywszy na
daremnych próbach przywrócenia języka celtyckiego jako oficjalnego języka Irlandii. Rozmawiałem
z mułłami w Iranie, którzy czekali 1500 lat, by uzyskać swe klerykalne państwo lub z wyznawcami sufizmu w Aleppo chcącymi oddać Arabię Saudyjską rodzinie Proroka10

Prawdziwą różnicą, ignorowaną w infosferze medialnej, lecz podkreślaną przez znawców

najnowszej historii Bliskiego Wschodu na bieżąco śledzących rozwój Państwa Islamskiego jest
fakt, że PI faktycznie wprowadziło tę nostalgię w życie, kontrolując pola naftowe i ogromną
część terytorium, przyciągając tym samym rzesze nowych członków. Nic dziwnego, iż najsilniej-

szym impulsem działań Państwa Islamskiego jest dzisiaj wojna. Elita rządząca tym państwem,
wprawiła się w sztuce wojennej w czasie reżimu Saddama Hussajna (1979–2003) i później,
w okresie wojny w Iraku (2003–2010):

ISIS [Państwo Islamskie w Iraku i Syrii – przyp. E.P.] jest dzieckiem wojny: jego członkowie dążą do zmiany świata zastanego poprzez akty przemocy. Toksyczna, lecz skuteczna mieszanka skrajnych przekonań
religijnych oraz zaprawienie w sztuce wojennej są rezultatem wojny w Iraku począwszy od inwazji wojsk
Stanów Zjednoczonych i wojny w Syrii od 2011 roku11

Obietnica zwycięstwa składa się na mempleks powrotu islamu jako czołowego paradygmatu

cywilizacyjnego. Natomiast inżynieria memetyczna oparta na zachęcaniu do porzucenia „za-

chodnich bzdur” opiera się na replikacji klasycznego memu imperializmu, lecz wymierzonego
w dominujący dzisiejszy świat okcydentalny paradygmat cywilizacyjny. O ile na rozdartym

Pojęcia „haczyka”, „przynęty” oraz „groźby” pochodzą z Memetycznego Leksykonu autorstwa Glenna Granta
(1990), zawartego w tomie TzU nr 9 z roku 2005. Sposoby zarażania ujęte w Leksykonie zostały przytoczone przez
D. Wężowicz-Ziółkowską. Zob. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc Narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie
humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 102–105.
9
J. Casey, Isis are barbarians – but the Caliphate is an ancient Muslim ideal, w: “The Independent” z 4.07.2015.
http://www.independent.co.uk/voices/comment/isis-are-barbarians--but-the-caliphate-is-an-ancient-muslim-ideal-10365201.html
10
Tamże
11
P. Cockburn, The Rise of ISIS…, s. 8.
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nieskutecznymi wojnami i walką o wpływy Bliskim Wschodzie okrucieństwo i kolonialne12

ambicje krajów zachodnich nie są dla nikogo nowiną, zachodnia młodzież musi być oswojona
z islamistyczną narracją. Paradoksalnie, to „przewartościowanie” przy jednoczesnym wier-

nym kopiowaniu zachodniej stylistyki sprawia, iż nieuważny obserwator napotka wreszcie

trudności w odróżnieniu sadysty od rewolucjonisty, mordercy od bohatera, ciemiężyciela od
obrońcy. Reprezentujące paradygmat zachodniej nowoczesności kraje przedstawiane są przez

inżynierów memetycznych PI jako odpowiedzialne za głód, handel bronią, masakry ludności

cywilnej w krajach dotkniętych wojną, ale także rasizm i dyskryminację mniejszości etnicznych
i religijnych w świecie zachodnim. Jednym słowem, inżynier memetyczny służący interesom PI

obiecuje zachodniemu adeptowi nową, lepszą tożsamość i nowy, lepszy świat. Opatrzone przez
wspólnotę międzynarodową negującą jego prawomocność cudzysłowem (lub sformułowaniem

„tak zwane”) Państwo Islamskie używa identycznej metody odpierając atak. Poza użyciem nowych technologii, które odwołują się przede wszystkim do kultury masowej i kultury popularnej

konsumowanej przez młodzież na całym świecie (najliczniejsza grupa wiekowa „kandydatów
do walki terrorystycznej” to 16–21 lat13), inżynieria memetyczna Państwa Islamskiego polega

na umiejscowieniu reszty świata w cudzysłowie. Walka zbrojna jest nieuniknioną konsekwencją
chęci narzucenia tej wizji świata. Przekonanie adeptów wahabizmu o konieczności poświę-

cenia zakłada całkowite odwrócenie pojmowania wartości życia i śmierci. Aby przekroczyć tę
trudną barierę powstrzymującą wielu potencjalnych wojowników, inżynierowie memetyczni
PI odwołują się do altruizmu, duchowości i do wrażliwej kwestii tożsamości.

Zarażanie tożsamością
Aby przybliżyć metody używane przez inżynierów memetycznych PI operujących w krajach

zachodnich, skoncentrujemy się na trzech przykładach: filmach krążących wśród francuskich
społeczności wirtualnych, rekrutacji młodych kobiet za pomocą facebooka i skype’a na „żony
jihadystów” oraz opublikowanego w internecie przewodnika po Państwie Islamskim.

Francuski ideolog Państwa Islamskiego, Omar Diaby14, autor propagandowych filmów

internetowych, które skłoniły setki osób do porzucenia domów rodzinnych i wyruszenia na

wojnę w Syrii, kieruje znaczną część swojego przekazu przeciwko politykom krajów, których
państwowość jest w oczach międzynarodowej wspólnoty nietykalna – Francji, Izraela, Stanów

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Diaby jest tylko jednym z wielu inżynierów memetycznych
w służbie Państwa Islamskiego, lecz jego wzorcowa pod względem stylistycznym praca posłu-

żyła francuskiej antropolog Dounii Bouzar do prześledzenia fenomenu rekrutacji i wyjazdu
młodych Europejczyków do Syrii. Badając nie tylko mechanizmy przynęty i groźby przyczynia-

jące się do sukcesu Diaby’ego, ale także stereotypy dotyczące muzułmanów we Francji, Dounia
Bouzar podkreśla, że młodzi „terroryści”, wyselekcjonowani przez Omara i jemu podobnych,

często pochodzą z ateistycznych, chrześcijańskich lub żydowskich rodzin klasy średniej.15 Diaby
Chodzi tutaj o kolonizację gospodarczą.
Tamże, s. 68.
14
Według serwisu informaycjnego France 24 Omar Diaby, nicejczyk pochodzenia senegalskiego uznawany
za najskuteczniejszego promotora Państwa Islamskiego we Francji, prawdopodobnie zginął w Syrii 8 sierpnia
2015 roku. http://www.france24.com/fr/20150810-mort-omar-diaby-omsen-verification-diﬃcile-recruteur-jihadistes-francais-jihad-syrie
15
D.Bouzar, Ils cherchent le paradis…, s. 44.
12
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swoimi montażami przywodzącymi na myśl gry wideo lub muzyczne wideoklipy, remiksującymi idee pomocy humanitarnej i przemocy kolonialnej, pełnymi powtarzających się sloganów

typu „wszystko, czego cię nauczono jest kłamstwem” usiłuje stworzyć kontr-historię.16 Francja

jest tu przedstawiona jako kraj w służbie Izraela, winny przemocy w różnych zakątkach świata. Mechanizm pozyskiwania popularności przez pasożytniczy mem dokonuje się za pomocą

odwoływania się do retoryki teorii spiskowej, zachodniej popkultury, oficjalnych mediów i rewolucyjnej, mistycznej oprawy audiowizualnej. Omar Diaby

używa technik stosowanych przez sekty, manipuluje islamem, serfuje po powierzchni nowoczesności i wirtualności internetu, aby udowodnić ci, że zbliża się koniec świata, montuje ekstrakty z konferencji, podczas
których przyznaje się zachodnie nagrody Nobla, aby skłonić cię do przygody, rozpowszechnia obrazy
z wojen historycznych.. aby zagrać na twych emocjach, epatuje obrazami zmasakrowanych dzieci… aby
pomóc ci utożsamić się z przekazem, pokazuje ci twarz Brada Pitta jako nowego proroka. Aby cię zmamić,
że to prawdziwy islam, używa religijnych cytatów, następnie miesza to wszystko z hipnotyzującą muzyką,
powtarzalnymi rytmami i szokującymi obrazami. Jego filmy trwają dwie godziny. W pewnym momencie,
tracisz czujność i już! To on dyktuje ci, co musisz zrobić, by znaleźć prawdziwą prawdę17

Francuska rzeczywistość jawi się odbiorcy filmu Diaby’ego jako pełne hipokryzji przedsta-

wienie medialne, w którym politycy (a także sprzymierzeni z nimi oficjalni przywódcy wspól-

noty muzułmańskiej) promują niesprawiedliwy obraz „islamu”. Filmy Diaby’ego są długie
i hipnotyczne, pomiędzy błyskawicznymi klatkami dzikich zwierząt lub przerażających mar
znajdują się w nich m. in. debaty na temat homoseksualizmu we Francji, opatrzone komentarzami typu „tylko idiota pozwoliłby swemu wrogowi wychowywać swoje dzieci” (Malcolm X).

Walka zbrojna utożsamiana jest ze sprawiedliwością i z aktywnością. Wybór „autentycznego

islamu” oraz decyzja o głosowaniu na „zaprzedanych” polityków należy do nosiciela, gdyż
Allach odwołuje się do jego inteligencji. Powstanie życia na ziemi wyjaśnione jest z perspektywy

teocentrycznej, a przedstawiony w formie komputerowej animacji sens istnienia sprowadza się
do prawd zawartych w wybiórczo cytowanym Koranie. Ostateczny los ludzkości jest w filmach

Diaby’ego powiązany z apokaliptyczną wizją końca świata i kary, która spotka niewiernych.
Do grupy niewiernych zaliczają się zaś, jak powiedziano, nie tylko nie-muzułmanie, lecz także „fałszywi” muzułmanie (w nowszych filmach do tej grupy zaliczani są również przywódcy Al-Kaidy, z uwagi na scysję i aktualną rywalizację między obiema organizacjami). Dounia

Bouzar wyjaśnia, że „nazywanie muzułmanina, który zna dogmaty islamu kafir, niewiernym,
pozwala go wyeliminować, symbolicznie lub fizycznie.”18 Antropolog dodaje, iż z uwagi na
przywłaszczenie sobie miana prawdziwych muzułmanów przez członków Państwa Islamskiego,
istnieje realna groźba stygmatyzacji społeczności muzułmańskiej na całym świecie, która to

stygmatyzacja uprawomocni mem „prawdziwości” islamu w wersji Omara Diaby czy Abu-Bakhr

Al-Bahdadiego.19 Biorąc pod uwagę ideały patriotyzmu oraz konserwatywnej wizji społeczeństwa, ironicznie, Omar Diaby promuje Państwo Islamskie używając retoryki republikańskich

polityków ze Stanów Zjednoczonych lub skrajnie prawicowych polityków francuskich; mimo
iż obie te frakcje polityczne naturalnie prowadzą agresywną kampanię anty-muzułmańską.
https://www.youtube.com/watch?v=BS5oBmZ0YP
D. Bouzar, Ils cherchent le paradis…, s. 97–98.
18
D. Bouzar, Ils cherchent le paradis…, s. 164.
19
Tamże, s. 165.
16
17
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Francuska dziennikarka Anna Erelle stworzyła nastoletni awatar, Mélodie, który pragnie zo-

stać żoną dżihadysty. Wszystko zaczęło się od „lajka” pod filmikiem pokazującym jak wojownicy
PI mordują „niewiernych”. Rekrutujący kobiety do PI Abu-Bilel napisał do Erelle:

Salaam alaikum, siostro. Widzę, że obejrzałaś mój filmik. Rozszedł się po necie jak wirus –szok! Jesteś
Muzułmanką? Co sądzisz o mudżahedinach [wojownikach islamu – przyp. E.P.]?20

Od słowa do słowa Abu-Bilel, który specjalizował się w nakłanianiu młodych Francuzek do

hidżry (opuszczenia kraju niewiernych i przyłączenia się do PI), zaproponował Mélodie wypra-

wę do Syrii. Para zaczęła komunikować się przez Skype (Erelle udawała, że mieszka w Tuluzie,
a jej rodzina nie wie ani o konwersji, ani o planach wyjazdu). Zamaskowana, jak przystało na

kobietę wyznającą prawo Allacha (szariat), Erelle pozwoliła Abu-Bilelowi zorganizować swą
własną podróż do Syrii. Kiedy Bilel zorientował się, że padł ofiarą prowokacji, na Erelle została
nałożona fatwa i dziennikarka do dzisiaj żyje i pracuje w ścisłym ukryciu i pod zmienionym

nazwiskiem. Materiał, który zebrała Anna Erelle, obfituje w kolejne elementy inżynierii memetycznej stosowanej do rekrutacji członków PI:

„Syria jest cudowna” powiedział Bilel. „Mamy tu wszystko. Masha’Allah, musisz mi wierzyć: to po
prostu raj na ziemi! Wiele kobiet o nas marzy i nas pragnie; jesteśmy wojownikami Allacha (…) Każdego
dnia walczę, by powstrzymać mordy. Nasz wróg jest wcielonym diabłem. Nie masz pojęcia. Nasz wróg
okrada i zabija niewinnych Syryjczyków. Gwałci kobiety. On nas atakuje, a my bronimy pokoju”21

Kiedy Mélodie dopytywała się o własne bezpieczeństwo, Bilel odpowiedział: „Możesz mi zaufać.

Wszyscy będą tu o ciebie dbać. Będziesz kimś ważnym. A jeśli zgodzisz się mnie poślubić, będę
cię traktował jak królową”. Erelle musiała jednak zrezygnować z rozpoczętej podróży kiedy
w Amsterdamie okazało się, że stamtąd dotarłaby już prosto do Urfy w Turcji, miejscowości,

w której zaginął słuch po wielu innych dziennikarzach. Bilel zmienił wówczas strategię rekrutacyjną: „Gdzie jesteś, dziwko? Przysięgam na Allacha, zapłacisz mi za to!” Anihilacja adepta

islamizmu, który wykazuje nieposłuszeństwo równa się brutalnemu wykluczeniu poza pole
memetyczne nowonabytej osobowości, jedynej, z którą memoid (terrorysta, męczennik)22

jest w stanie się całkowicie utożsamić. Groźba (the threat) w postaci apokalipsy, popadnięcia

w niełaskę kalifa, opuszczenia przez męża, pójścia do piekła, etc. jest tutaj równie ważnym
elementem inżynierii memetycznej. Zaprogramowany gniew Abu-Bilela jest przedłużeniem

strategii, która z pewnością okazałaby się skuteczna, gdyby Mélodie była rzeczywiście tym, za
kogo się podawała.

W rok po oficjalnym powstaniu Państwa Islamskiego ukazał się przewodnik, który opisuje

PI na wzór przewodników Lonely Planet – historię (proroctwo), klimat i gastronomię, transport
i technologię oraz ludność i system edukacyjny w PI.23 Autor, brytyjski dżihadysta, zaczyna
przewodnik od opisu powstania państwa w stylistyce filmu akcji:

A. Erelle, Skajpując z wrogiem: wcieliłam się w dziewczynę dżihadysty, The Guardian 26/5/2015: http://www.
theguardian.com/world/2015/may/26/french-journalist-poses-muslim-convert-isis-anna-erelle
21
Tamże.
22
Wedle klasyfikacji Glenna Granta. Zob. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc Narrativum…, s. 105.
23
http://valasz.hu/data/cikk/11/2761/cikk_112761/A_Brief_Guide_to_Islamic_State_2015.pdf
20
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Niewiernym już od dłuższego czasu niezbyt dobrze się wiodło, lecz początek tego blockbustera [chodzi
o powstanie PI – przyp. E.P.] już całkowicie zdjął ich grozą. Od sprytnych ujęć do zwolnionego tempa
wszystko pod względem efektów specjalnych pachniało Hollywoodem, a jednak nim nie było; zamiast
Hollywoodu przyglądaliśmy się potężnemu, do cna muzułmańskiemu arcydziełu. Państwo Islamskie
powstawało w tempie grzmiącego crescendo, wielu z nas zupełnie się tego nie spodziewało.24

Opowieść o Państwie Islamskim z każdą stroną jest coraz bardziej pociągająca. Przybysz spo-

dziewa się być może czerstwego chleba i stęchłej wody, lecz nic bardziej mylnego: ulice Kalifatu
proponują adeptowi islamizmu prawdziwą ucztę kulinarną:

Szawarma: soczyste kawałki kurczaka lub jagnięciny przyprawione sokiem z cytryny, z dodatkiem sałaty,
kapusty, cebulki i starannie opakowane w okrągły, płaski kawałek chleba zwany khubs. Pośród sosów
znajdują się majonez oraz pikantny sos paprykowy25

Dla miłośników batoników i jajek niespodzianek Państwo Islamskie ma do zaoferowania wszelkie marki dostępne na rynku zachodnim: Snickers, KitKat, Bounty, Twix, i wiele innych!26 O ile
dostęp do znakomitej gastronomii w „zwyczajnych państwach” wiąże się z ograniczeniami

państwowymi, Państwo Islamskie „odmawia zniewolenia twojej tożsamości wewnątrz gra-

nic wytyczonych przez człowieka.”27 PI skupia najznakomitsze talenty, stąd trudności na jakie
napotyka Zachód próbując odeprzeć islamistyczną ofensywę. Dzięki swym wybitnie uzdolnionym obywatelom, Państwo Islamskie wkrótce będzie niezależnym producentem środków

i sieci transportu oraz technologii wojennej.28 Wojna jest czynnikiem stymulującym innowację

i stałe ulepszanie technologii wojennej jest jedną z najważniejszych strategii rozwojowych
PI29, wespół z rozwojem energii odnawialnych i własnej produkcji gadżetów informatycznych.
Dobrodziejstwa PI są nieodłącznie związane z imperatywem przestrzegania zasad szariatu

(zakaz słuchania muzyki, palenia papierosów i picia alkoholu, skromny ubiór i ściśle określone
normy moralne), a więc z przynależnością doń wiąże się stuprocentowa lojalność.

Jako przynętę (the bait), Omar Diaby proponuje silny mem prawdy, który sprawia, iż odbiorca

jego filmu znajduje się w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do reszty świata. Bycie kimś
szczególnym oddziaływa na tożsamość współczesnego nastolatka, który nudząc się w szkole

lub serfując po internecie nie dostrzega dla siebie przestrzeni, w której mógłby zyskać uznanie,
naprawić świat lub dokonać znaczącego czynu. Obietnica błyskawicznego awansu do świata,
gdzie zmieniają się losy całej ludzkości, jest kusząca. Dla wielu dziewcząt wybierających się
do PI marzeniem jest bycie wyróżnioną, zadbaną, wartościową oraz traktowaną „jak królowa”

(chodzi zapewne o księżniczki z bajek Disneya raczej niż o małżonki saudyjskich satrapów).
Ponadto, nowa rzeczywistość to natychmiastowa pomoc cierpiącym (altruizm) oraz doraźna
walka z ciemiężycielami milionów. Lecz najsilniejszą przynętą jest możliwość decydowania,
poczucie ważności, dorosłość.

Tamże, s. 7–8.
Tamże, s. 13.
26
Tamże, s. 16.
27
Tamże,s. 21.
28
Tamże, s. 25–26.
29
Tamże, s.28.
24
25

O sposobach zarażania Państwem Islamskim...

83

Dysonans pomiędzy memami, które szkoła i rodzina wpaja „wrażliwej, zaangażowanej mło-

dzieży”30, przekazem kulturowym ufundowanym na jednolitym formacie tożsamości naro-

dowej, klasowej, rasowej, płciowej, etc., a fantasmagorycznym mempleksem islamizmu jest
swego rodzaju meta-mempleksem. Często przedstawiany jako opozycja esecjalistycznych
wartości i barbarzyńskich bodźców, konflikt samotnej planety dżihadystów z resztą świata
obnaża mechanizmy przynęty i groźby znakomicie rozpoznawalne w imperialnym dyskursie

Zachodu. To „przewartościowanie” niezwykle trudno jest jednak przyporządkować do jednolitego mempleksu, gdyż efekt kopiowania memów w celach manipulacyjnych prowadzi do

mutacji, zachodzącej w umyśle nosiciela. Próba rozwinięcia idei „przekazu kulturowego” jako
funkcji memów w teorii Dawkinsa podjęta przez Dobrosławę Wężowicz-Ziółkowską w ostatnim
numerze „Tekstów z Ulicy” napotyka tu na egzemplifikację.31 Mem „współtworzenia” zdecydowanie totalitarnego organizmu państwowego w stanie permanentnej wojny, opartego na dra-

końskich zasadach i charakteryzującego się zupełnie odwróconym w stosunku do zachodniego
pojęciu wartości życia ludzkiego zdaje się replikować klasyczną demagogię imperialistyczną.

Jednocześnie replikacja memu PI nie dokonuje się jedynie na bazie naśladownictwa (a zatem
wedle ograniczonej definicji „naśladownictwa jako podstawy replikacji memetycznej”32). Na

pierwszy rzut oka, zwłaszcza, jeśli jest to oko eurocentryczne, „przekaz kulturowy” z pewno-

ścią jest tu pojęty jako „naśladownictwo” w sposób redukcjonistyczny. Chociaż dysponujemy
narzędziami analizy inżynierii memetycznej stosowanej w Państwie Islamskim i możemy zi-

dentyfikować metody zarażania tym zabójczym wirusem, już na podstawie tego wyrywkowego
i pobieżnego przywołania memów operujących w obrębie PI widzimy, iż „przekaz kulturowy”

oraz budowanie pamięci podlega tu mechanizmom, które przekraczają ciasne normy naśla-

downictwa.33 Kreatywny, hybrydyczny umysł ludzki sprawia, iż trajektorie rozwoju „przekazu”
są nam nieznane, a sam przekaz poddawany jest ciągłemu redefiniowaniu poszczególnych
części składowych informacji kulturowej.

Leżący u podłoża inżynierii memetycznej mechanizm włączenia „nosicieli memów” do

wspólnoty i wykluczenia z niej Innych, wskazuje na silny ładunek tożsamościowy, który steruje
procesami rekrutacji do Państwa Islamskiego. Istotnym elementem analizy jest oczywiście za-

sada haczyka, przynęty i groźby, doskonale obnażająca funkcjonowanie mempleksu islamizmu
na tym poszczególnym przykładzie. Paralelne przedstawienie memów użytych, by przyciągnąć
ochotników do zaludnienia PI oraz memów legitymizujących państwowość, nowoczesny im-

peratyw przynależności do określonego terytorium odpowiada wspomnianej przez Dawkinsa
konieczności, by memetyka była etymologicznie powiązana z francuskim le même – tożsamy. W warstwie narracyjnej poczucie podrzędnej pozycji i stłamszenia idealnie wpisało się

w obecną w religii muzułmańskiej, podobnie zresztą jak w judaizmie i w chrześcijaństwie, ideę

martyrologii i szlachetności cierpienia wynagrodzonego post mortem. Biologiczne przetrwanie

jednostki jest w przypadku mempleksu islamizmu ewidentnie mniej istotne niż przetrwanie
idei utrzymania, rozszerzania i supremacji Państwa Islamskiego. PI chce skończyć ze światem

kuﬀar, niewiernych, czyli ateistów, chrześcijan, żydów, ale także muzułmanów, którzy odrzucają

skrajną wersję islamu. Tożsamość jest tu zatem skonstruowana jako obietnica przynależności,
D. Bouzar, Ils cherchent le paradis…, s. 26.
D. Wężowicz-Ziółkowska, Jednostki pamięci kulturowej, Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2014, nr 15, s. 11–24.
32
Tamże, s. 13
33
Tamże, s. 18.
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używająca odpowiednio zmutowany przekaz kulturowy jako budulec (haczyk). Ów przekaz jest
łatwo identyfikowalny wśród zachodniej młodzieży, co przyspiesza proces replikacji.

Ewangeliczny ateizm i terrorystyczny konsumpcjonizm
We have nightmares. They have dreams34
Half of Jihad is Media35

Chcąc zrozumieć niewiarygodny sukces Państwa Islamskiego w krajach Europy Zachodniej,

koniecznym jest nie tylko zrozumienie mechanizmów przynęty i groźby, które manipulują
procesami identyfikacji europejskej młodzieży. Kolejnym istotnym źródłem analizy musi stać
się pula memów, którymi zostali zainfekowani ideolodzy Państwa Islamskiego.

Skąd pochodzi ten złośliwy, agresywny mem? Patrick Cockburn, historyk współczesnego

Iraku i korespondent brytyjskiej gazety The Independent, a także jeden z największych auto-

rytetów w dziedzinie PI mówi o „wahabizacji sunnickiego odłamu islamu, która jest jednym
z najgroźniejszych zjawisk naszych czasów.”36 Wahabizm jest powstałą w osiemnastym wieku
w Arabii Saudyjskiej sektą, która „próbuje ignorować całokształt nauk muzułmańskich na przestrzeni ostatnich 14 wieków.”37 W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, islam nie posiada jednolitego ciała stanowiącego autorytet w kwestiach teologicznych, stąd wykorzenianie sprzecznych

z naukami islamu poglądów jest w zasadzie niemożliwe. Islamistyczne przekonania co do ko-

nieczności zabijania w imię boga, świątobliwości gwałtu i niewolnictwa, jeśli dotyczą członków
sekt przeciwstawnych, wykluczenie kobiet z życia publicznego oraz traktowanie ich jako łupy

wojenne są promowane w islamistycznych mediach. Wedle raportu opublikowanego przez

centrum badań polityki zewnętrznej Parlamentu Europejskiego, w 2013 roku Arabia Saudyjska
wydała 10 bilionów funtów na promowanie wahabizmu, bezpośredniego źródła rosnącej fali

terrorystów zarażanych zniekształconą ideą jihadu jako świętej walki zwłaszcza przeciwko
szyitom, ale także właściwie wszystkim, którzy nie są po stronie organizacji typu Al-Kaida,
Boko Haram i Al-Shabab w Afryce lub Państwo Islamskie. Specjaliści od machiny propagan-

dowej Państwa Islamskiego – Robert Fisk i Patrick Cockburn, wielokrotnie zwracali uwagę na
technologiczne zaawansowanie, profesjonalizm oraz całkowicie świadome używanie tech-

nik medialnych w szerzeniu propagandy terrorystycznej.38 Kanał satelitarny Al-arabija nadawany z Dubaju oraz Safa i Wesal, stacje telewizyjne w Egipcie, głoszące propagandę Państwa

Islamskiego, należą do prywatnych inwestorów z Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu. „Nosiciele”

memu Państwa Islamskiego wskazują na media jako główne wektory, które sprowadziły ich
do Syrii i Iraku: „byłem głęboko pod wpływem kanału Al-Jazeera”, powiedział tunezyjski spec
R. Fisk, ISIS is using dreamology to justify its vision of the world 16/08/2015: http://www.independent.co.uk/
voices/comment/isis-is-using-dreamology-to-justify-its-nightmarish-vision-for-the-world-10458232.html
35
P. Cockburn, The rise of Islamic State…, s. 127.
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Tamże, s. 108.
37
Tamże, s. 109.
38
R. Fisk, Propaganda war of Islamic extremists is being waged on Facebook and internet message boards, not
mosques The Independent, 12.10.2014: http://www.independent.co.uk/voices/comment/robert-fisk-beware-of
-the-role-of-the-laptop-in-our-addiction-to-politics-and-war-9790093.html
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od dostarczania obcokrajowców do walki w Syrii39. „Arabskie media i strony internetowe dżi-

haystów przekonały mnie, by przyjechać [do Iraku – przyp. E.P.]”, dodał saudyjski członek PI.40
Elementem utrudniającym analizę inżynierii memetycznej w przypadku zglobalizowanej wersji

mempleksu imperializmu, gdzie formalne i nieformalne, legalne i nielegalne światy przenikają
się i sprawiają, iż przekaz kulturowy staje się wysoce ambiwalentny, są niewytłumaczalne alian-

se polityczno-gospodarcze, wedle których te same kraje są sprzymierzeńcami, a jednocześnie
wrogami w tym samym konflikcie zbrojnym.41

Raqqa przedstawiana jest na Facebooku, Twitterze i Youtubie jako plan z Terminatora, na

którym piękna dziewczyna przeżywa ekscytujące przygody u boku przystojnego, dzielnego

mężczyzny. W rzeczywistości, stolica Państwa Islamskiego przypomina raczej Kambodżę
Czerwonych Khmerów, gdzie „dzieci piją wodę z kałuży, żeby przeżyć”42. Prawdziwy obraz

Państwa Islamskiego, dostarczany nam przez heroiczne syryjskie organizacje pozarządowe,
typu RSS (Raqqa is being Slaughtered Silently – Raqqa Powoli Umiera) jest całkowicie odmienny.43 Władza, znajdująca się w rękach przywódców Państwa Islamskiego wiąże się z przywilejami: wolność (robię to, co chcę), libertynizm (mogę mieć każdą kobietę, której pragnę),

pieniądze (mogę wejść do banku i wynieść wszystkie pieniądze), sława (cały świat ogląda

mnie na Youtubie) oraz nieograniczona władza (możni tego świata drżą, kiedy się pojawiam).

Naturalnie, Państwo Islamskie jest dokładnym odzwierciedleniem stosunków władzy, które

rzekomo chce obalić. Wzorce kolonizujących i ciemiężących krajów zachodnich są kopiowane
przez memetycznych inżynierów po to, by wytworzyć stopień poświęcenia pozwalający na

utrzymanie militarnej przewagi nad wrogiem. Ponadto, ekonomiczna zależność od handlu

ropą z Turcją (sprzymierzeńcem państw zachodnich), handlu bronią z Wielką Brytanią oraz

wspomniany protektorat finansowy oraz medialny Arabii Saudyjskiej, Kataru i Kuwejtu czynią
z Państwa Islamskiego silny organizm. Państwo Islamskie jest bowiem dalece mniej wyalieno-

wane ze sceny międzynarodowej niż przedstawiają to zachodnie media. Pozornie efemeryczne
i samozwańcze, PI dzięki tym globalnym aliansom powiązane jest z jednej strony z memepleksem nowoczesności (wolność, technologia, państwowość, kolonializm, imperium medialne),
z drugiej zaś z mempleksem wahabickich satrapii (szariat, niewolnictwo, totalitaryzm, przepaść
pomiędzy rządzącymi i ludem).

Robert Fisk, przytaczając analizę snów odgrywających ważną rolę we wszystkich organiza-

cjach islamistycznych dokonaną przez Iaina Edgara44, zwraca uwagę na głęboki infantylizm
terrorystów połączony z wyjątkową brutalnością. Fisk zwraca jednocześnie uwagę, iż

nie dalej jak 200 lat temu, Francuzi tysiącami gromadzili się, by oglądać gilotynowania, wpatrując się
w ostrza odcinające głowy wrogów Rewolucji. Czyż nie wieszaliśmy przydrożnych rabusiów, których

Al-jazeera jest medialnym imperium Kataru.
P. Cockburn, The rise of Islamic State…, s. 131.
41
O. Jones, To really combat terror, end support for Saudi Arabia, The Guardian 31/08/2014: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/31/combat-terror-end-support-saudi-arabia-dictatorships-fundamentalism
42
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-red-bull
44
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ciała w klatkach były wystawiane na widok publiczny? Istnieje cała literatura londyńskich powieszeń,
ostatnich przemów i skazańców tnących nogami powietrze, tańczących gigę z Tyburn.45

Jednym z najbardziej wstrząsających aktów przemocy dokonywanych w Państwie Islamskim

jest seksualne niewolnictwo. Kobiety, którym udało się zbiec z PI, przytaczają słowa dżihadystów, które słyszały zanim były przez nich gwałcone: „Powiedział, że gwałcenie mnie zbliża go

do boga. Odpowiedziałam: to, co mi robisz jest złe i nie zbliży cię do boga. A on odpowiedział:
Przeciwnie. To jest dozwolone. To jest halal.”

Dokładnie w ten sam sposób, w jaki określone pasaże w Biblii zostały wykorzystane całe wieki później, by
usankcjonować handel niewolnikami w Stanach Zjednoczonych, Państwo Islamskie cytuje wybrane wersy historii w Koranie lub w sunnach, tradycyjnych tekstach opartych na słowach i czynach Mohameta,
by usprawiedliwić niewolnictwo46

W obrębie dyskusji memetycznych aspektem islamizmu przyciągającym największą uwagę

nie jest analiza memetyczna, lecz walka przeciwko religijności. W 2008 r. John Gray w swoim

eseju Ateizm urojony podejmuje polemikę nie tylko z „ewangelizującym ateizmem” Dawkinsa
i Dennetta, lecz z memetyką jako metadyskursem.47 Gray krytykuje Dawkinsa, Hitchensa,
Dennetta, Amisa i Pullmana za powrót do „ewangelickiego stylu głoszenia ateizmu, nieobecnego od czasów wiktoriańskich”, tzn. demonizacji religii, używania retoryki kazań i quasi-teo-

logicznego dyskursu. Przytaczając głośne wypowiedzi krytyczne Dennetta i Dawkinsa pod
adresem chrześcijan i muzułmanów, noszące znamiona naukowej supremacji, Gray wnosi,

iż nauka w wersji głoszonej przez czołowych memetyków ma wiele wspólnego z religijnym
fundamentalizmem. Gray posądza memetyków o rozprzestrzenianie wirusa (ateizmu), który
ich zdaniem jest „lepszy dla ludzkości”. Tym sposobem, argumentuje Gray, wizja religii jako

praktyki magicznej, która nie spełnia żadnej funkcji przystosowawczej i przetrwaniowej w prze-

ciwieństwie do nauki, która jest dobrodziejstwem ludzkości, przypomina do złudzenia wizję
George’a Frazera przedstawioną na kartach Złotej Gałęzi. Gray ubolewa nad dogmatycznością wewnątrz obozu ateistycznego, która rzuca cień na rozwój memetyki jako rzetelnej teo-

rii kultury. Zwraca on także uwagę na rozbieżność pomiędzy akumulacją wiedzy i rozwojem
społecznym, która zaprzecza argumentom „ewangelizujących ateistów.” Ten argument wraz
z wykazaniem okrucieństwa, barbarzyństwa i bezmyślności, występujących także w ateistycznych systemach państwowych, służy Grayowi do obalenia tezy Dennetta i Dawkinsa o wprost
proporcjonalnym stosunku dostępu do wiedzy i wyższego stopnia humanitarnych zachowań.

Paradoksalnie jest to wszak teza także głoszona przez memetyków, którzy przyznają, że pano-

szenie się wirusów informacji nie ma żadnego humanitarnego ani charytatywnego celu, a już
na pewno celem wirusów nie jest służenie ich nosicielom.48

„Prymitywizm”, „barbarzyństwo,” „przemoc islamu” i inne wskazujące na supremację kul-

turową kategorie używane w zachodnim dyskursie medialnym służą jedynie wzmocnieniu

45
Tyburn, plac w Londynie (dzisiejsze okolice Marble Arch) było popularnym miejscem publicznych egzekucji,
zwłaszcza dokonywanych na odstępcach od oficjalnego anglikanizmu. R. Fisk, ISIS is using...
46
R. Callimach, ISIS Enshrines a Theology of Rape, New York Times, 13/08/2015: http://www.nytimes.
com/2015/08/14/world/middleeast/isis-enshrines-a-theology-of-rape.html?_r=0
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J. Gray, Ateizm Urojony, “The Guardian” 15.03.2008.
48
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argumentów Państwa Islamskiego. Tym sposobem, ironicznie, inżynierowie memetyczni pracujący w służbie tego wojowniczego państwa nie tylko zyskują nowe inspiracje, ale także nowych
współpracowników, dzięki którym kolejni nosiciele wyruszają na poszukiwanie raju.
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„Pamiętasz, jak miałeś polio?…”. O szczepionkowych
wojnach memów w perspektywie długiego trwania

Streszczenie
Artykuł prezentuje ścieżki kreacji memów przez ruchy antyszczepionkowe oraz grupy propagujące ideę
szczepień ochronnych. Odwołują się one do różnych wartości, a nawet tworzą własne memy według rozmaitych poetyk. Niebezpośrednio odwołują się też do odmiennego dziedzictwa kulturowego (ciała fizycznego i społecznego oraz historycznych wyobrażeń związanych z igłami), prowadząc wojnę ideologiczną.

Słowa-klucze
memy, wojny memów, szczepionki

„Hey, remember that time you got polio...?”. Memetic wars on vaccination
in long term perspective
Summary
Article presents the ways of meme creating by anti-vaccination movements and their oponents. Analysed
memes belong to diﬀerent discourses, bring diﬀerent values.

Keywords
memes, meme wars, vaccination

W pierwszych dziesięcioleciach XIX w. rozpoczęto na szeroką skalę w Wielkiej Brytanii program
szczepień przeciwko odrze prawdziwej (po eksperymentach Edwarda Jennera z bakteriami ospy
krowianki z 1796 r.). Wywołał on od razu gwałtowny sprzeciw lokalnego kleru i rodziców szczepionych dzieci, którzy uważali stosowaną metodę za „niechrześcijańską” i sprzeczną z nakazami
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Boga1. Głównym argumentem była tu „nieludzkość” wstrzykiwanego serum odzwierzęcego2;
protestowano także przeciwko procesowi szczepienia dzieci jako takiemu.
Nieco tylko mniej kontrowersji budziła metoda inokulacji, stosowana przez wiele stuleci

w krajach wchodzących w skład Imperium Osmańskiego3. Aby uchronić swoje dzieci przed
ospą, kobiety z tych terenów zarażały je za pomocą strupa z wykwitu pobranego od cho-

rego, u którego przebieg ospy był łagodny. Jeśli bowiem dziecko zarazi się łagodną formą
schorzenia, uodparnia się ono na kolejne zakażenia. Mieszkańcom krajów Zachodu trudno

było jednak zaakceptować tę metodę i jej cele - chodziło bowiem głównie o zabezpieczenie

kapitału w postaci urody młodych kobiet, przygotowywanych do małżeństwa lub... haremów.
Przynajmniej tak przedstawił ją Voltaire w jednym ze swych listów filozoficznych, w którym
opisywał że „Czerkiesi są biedni, a dziewczęta ich są piękne, słynąc z urody w haremach

wielmożów4” co nie przysparzało tej metodzie sympatyków na zachodzie Europy, mimo
„misjonarskiego zapału”, jaki sama sobie przypisywała w kwestii propagowania szczepień
tą metodą lady Montagu5.

Jeszcze większe protesty rozpoczęły się po wspomnianym eksperymencie Jennera. Ilustracja

2. pokazuje rzekomy skutek użycia nowej szczepionki, którym okazuje się być… zbydlęcenie

pacjenta. Zdeformowana twarz zaszczepionego chłopca unaocznia wprost, czym kończy się
kontakt z krowią tkanką: powstaniem gatunkowej hybrydy, człeko-bydlęcia. Podobną myśl
wyraża karykatura Jamesa Gillraya z 1802 r. (ilustracja 1.), przedstawiająca samego Edwarda

Jennera przeprowadzającego szczepienie: małe krowy wychodzą z ciał pacjentów, niektórym
z nich zaczynają wyrastać bydlęce rogi, tym objawom towarzyszy także groteskowa opu-

chlizna. Swoistym komentarzem jest obraz, umieszczony na ścianie przedstawionej sali,
jakby patronujący całej sytuacji – znajduje się na nim wizerunek ludzi (Żydów na pustyni?)

1
N. Durbach, They might as well brand us: Working class resistance to compulsory vaccination in Victorian England,
„The Society for the Social History of Medicine” 2000, nr 13, s. 45–62, za: K. Youngdahl, History of Anti-vaccination
Movements, w portalu The history of vaccines. An educational resource by the College of Physicians of Philadelphia,
dostęp: http://www.historyofvaccines.org/content/articles/history-anti-vaccination-movements#Source%203.
2
Jenner wykorzystał (zaczerpnięte z tradycji ludowej) przekonanie o odporności na bakterie ospy prawdziwej
nabywane dzięki przechorowaniu wpierw ospy krowianki — w swym eksperymencie zaszczepił chłopca Jamesa
Phippsa najpierw serum zawierającym bakterie krowianki, a po przechorowaniu jej przez ośmiolatka — materiałem zakaźnym ospy prawdziwej. Warto jednak pamiętać, że prekursorką szczepień w zachodniej Europie była
lady Mary Wortley Montagu, która po podróży nad Bosfor w 1717 r. wprowadzała dzieciom preparat uzyskany
z krost chorych na ospę (w Anglii w 1720 r.; najpierw zaszczepiła własne dzieci, następnie namówionych przyjaciół i znajomych, udało jej się nawet dotrzeć do kręgów dworskich). Por. G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby.
Od średniowiecza do współczesności, tłum. M. Szymańska, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Niezależna Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 1997, s. 130 i następne. Wagę powiązań między ludowym leczeniem zwierząt i szeroko
pojętą weterynarią a medycyną ludzi podkreśla Piero Camporesi: „W społeczeństwach rolniczych […] kształtowanie się wiedzy medycznej jest niemożliwe bez pośrednictwa zwierząt, których historia splata się z historią ludzi:
obie zaś wiążą się z historią przyrody, znajomością jej sekretów. […] Lecząc ciało zwierzęcia — lustrzane odbicie
ciała człowieka — grzebiąc w jego wnętrznościach, społeczeństwo wiejskie uczyło się poznawać samo siebie […].
Pasterze i rolnicy dzięki empirycznym obserwacjom prowadzonym na zwierzętach zdołali opracować szereg terapii
skutecznych również w wypadku ludzi. Wiejska nauka o ciele była całkowicie świadoma istnienia korelacji między
cielesnością czworonogów a cielesnością ludzi, […] identyczności przyczyn tkwiących u źródła patologii jednych
i drugich”. P. Camporesi, Laboratoria zmysłów, przeł. J. Ugniewska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s. 220.
3
Por. Rozdział III pracy G. Chamayou, Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach w XVIII i XIX wieku, przeł.
J. Bodzińska, Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, s. 74–109.
4
Voltaire, Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne, przeł. J. Rogoziński, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1953, s. 83.
5
G. Vigarello, Historia zdrowia…, s. 130.
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oddających cześć, jakże by inaczej, złotemu cielcowi. W kontekście całości owym fałszywym
bóstwem jest zapewne nowoczesna medycyna ze swymi groteskowymi praktykami „nowej
inokulacji” – efekty tych wynaturzonych zwyczajów karykaturzysta przedstawił w bardzo
jaskrawy sposób.

Ilustracja 1.: James Gillray, Ospa krowianka albo wspaniałe rezultaty nowej szczepionki!6

Trzeba jednak dodać, że nowe sposoby szczepienia, zapoczątkowane przez Jennera7, spotkały

się też z krytyką bardziej konstruktywną. Grégoire Chamayou pisze o „przenikliwym i finezyjnym”8 tekście słynnego berlińskiego lekarza, Marcusa Herza, jednego z luminarzy niemieckiego

oświecenia, a zarazem przyjaciela Kanta. Lekarz w swoim traktacie z 1801 r. krytykuje sposób
przeprowadzania pierwszych akcji szczepień (określa je jako „bydlęce” właśnie, lecz nie dlatego,

że wszczepiany materiał pochodzi od krów, lecz w sensie „urągające normom ludzkim”) jako

pośpiesznych, nieostrożnych, brutalnych. Była to przecież praktyka, która pozostawała jeszcze
wtedy wedle Herza w stadium eksperymentalnym. Lekarz wskazywał przede wszystkim na

dwie kwestie: niebezpieczeństwo, że wszczepiane odzwierzęce serum może sprowadzać inne,

nieznane choroby oraz niewielkie zalety w porównaniu do omówionej już inokulacji ludzkiej,

respektującej zasadę homogeniczności gatunkowej. Wedle Grégoire’a Chamayou, traktat ten
był ważnym i pionierskim jednocześnie głosem w dyskusji na temat masowych eksperymentów
medycznych, ich możliwych skutków ubocznych oraz dobrowolności przystąpienia do nich.

6
Opublikowane przez Stowarzyszenie Antyszczepionkowe 12 czerwca 1802 przez wydawnictwo H. Humphreya
przy St. James Street w Londynie (źródło: anglojęzyczna Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_cow_
pock.jpg, dostęp: 13 sierpnia 2015).
7
Angielskie słowo „vaccine”, oznaczające szczepionkę, wzięło się właśnie od metody stosowanej przez Jennera
szczepionki przeciwko ospie krowiance, której wirus to cowpox virus (z łac. variolae vaccinae), wywodzące się ze
słowa vaccine „krowi” (z łac. vacca "krowa", wcześniej „ox”).
8
G. Chamayou, Podłe ciała…, s. 104.
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Ilustracja 2.: Chłopiec zbydlęcony przez szczepienie („Ox-faced boy”)9.

Warto zauważyć, że już w pierwszych głosach krytycznych wobec szczepionek (w przypadku

Herza – wobec sposobów przeprowadzania wakcynacji) wątek odpodmiotowienia i ewentualnego
samostanowienia pacjentów poddanych procedurze medycznej jest obecny i szeroko dyskutowany.
***
Opisane wyżej protesty i polemiki były zaledwie jednymi z wielu wystąpień przeciwko szczepie-

niom, które z różnym nasileniem towarzyszą obowiązkowym iniekcjom od chwili ich wprowadzenia, aż po dzień dzisiejszy. Jak analizuje Nadja Durbach w swojej pracy dotyczącej ruchów

antyszczepionkowych w wiktoriańskiej Anglii, ich podłożem było różne postrzeganie choroby

oraz sposobów jej przeciwdziałania przez warstwy przyjmujące szczepionki od tych, którzy
praktyki szczepienne promowali i przeprowadzali. Protestujący (w znacznej części rekrutujący
się z klasy robotniczej) postrzegali obowiązkowe szczepienia przeciwko ospie (obowiązujące na Wyspach Brytyjskich w latach 1853–1907) jako pogwałcenie przez władze ich praw do

9
Autor: dr Rowley, reprodukcja widoczna na pierwszej stronie pamfletu Cowpox Inoculation no Security against
Smallpox Infection, 1805. Źródło: Wellcome Library, London (dostęp: 13 sierpnia 2015, http://wellcomeimages.org/
indexplus/image/ L0033811.html).
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samostanowienia jako wolnych obywateli oraz jako naruszenie integralności ciał ich dzieci10.

Analiza wybranych współczesnych tekstów obecnych w polskich serwisach internetowych po-

każe, że te dwa wektory (zagadnienia) są nadal żywotne i obecnie w dyskursie nt. szczepionek,
który dziś możemy określić mianem wojny memetycznej11.

Szczepionkowa wojna memetyczna na polskojęzycznych serwisach
internetowych
Szczepienia – mimo nasilonych protestów, spowodowanych m.in. nagłaśnianiem „straszliwych”

przypadków śmierci po zabiegach (np. 13 żołnierzy zaszczepionych w Cremonie w 1720, z któ-

rych czterech miało umrzeć po zabiegu, etc.12) – na fali nagłego wzrostu zachorowań (m.in.
w Anglii w 1738 r.) zyskiwały coraz większe zainteresowanie i poparcie władz. We Francji zaszczepianie ugruntowuje się powoli w 2. połowie XVIII w. (nieco później niż w Anglii). Co istotne,

szczepienie nie tylko „ma wartość symbolu – zapoczątkowuje statystykę w ochronie zdrowia,
zastosowanie prawa wielkich liczb do zwalczania chorób”13. Jest związane także z nową filozofią
ciała i sposobem jego postrzegania14 – po raz pierwszy przypisano organizmowi i jego narządom

ich własną odporność, gotowość do działania, odpierania ataków. Ma to związek z powolnym

odejściem od XVII-wiecznego traktowania ciała jako przestrzeni porowatej, otwartej na kontakt
z powietrzem, wilgocią etc., dążącej do eukrazji15, równowagi humorów w organizmie, którą tak

10
N. Durbach, Bodily Matters: The Anti-Vaccination Movement in England, 1853-1907 (Radical Perspectives),
Duke University Press, Durham 2005, s. 199–203.
11
Theatrum owej wojny jest w najpełniejszym wymiarze internet, ponieważ na polach innych mediów występuje pewna asymetria. Zwolennicy szczepionek, jako uznanego rozwiązania, wdrażanego systemowo, mają do dyspozycji szereg instytucji wspierających (medyczne, jak przychodnie, sanitarne, jak Sanepid, medialne, jak szereg
kampanii społecznych). Natomiast rozpowszechnianie memów przez przeciwników szczepionek (choć grupa to
bardzo niejednorodna) odbywa się przede wszystkim przez sieć nieformalnych kontaktów twarzą w twarz (mamy
tu do czynienia m.in. z gatunkami typu anegdota czy legenda miejska) oraz przede wszystkim w medium internetowym jako platformie najbardziej swobodnej wymiany myśli oraz perfekcyjnego środowiska, gdzie memy replikują
się i często w zmienionych wariantach rozpowszechniają dalej bądź nie, testując swoją fitness rozumianą jako
stopień dostosowania do wymagań środowiskowych. Istotnym kryterium jest tu ilościowy stopień rozpowszechnienia. Z internetu debata wycieka znów do tradycyjnych mediów, skąd z powrotem zasila sieć elektronicznych
memów — z uwagi jednak na powyższe wskazania środowisko internetu jest tym, gdzie dyskusja nt. szczepionek
przebiega w możliwie pełny i reprezentatywny dla obu zantagonizowanych grup sposób. Na temat popularności
memów, liczby głosów oddanych „za” (na serwisie demotywatory.pl przycisk „mocne” w opozycji do czerwonego „słabe”), komentarzy, udostępnień w mediach społecznościowych oraz przekształceń (wariantywności) jako
wyznaczników funkcjonowania danego memu jako elementu folkloru (czyli czynników mierzalnych ilościowo
jako kryterium „kolektywnej akceptacji” przez użytkowników folkloru) por. P. Grochowski, Folklorysta w sieci.
Prolegomena do badań folkloru internetowego, w: Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, red. tegoż Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 58–60. Właśnie stopień rozpowszechnienia danego
memu mierzoną wskazanymi parametrami przyjmuję jako wyznacznik jego folkloryzacji.
12
G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby…, s. 133.
13
Tamże, s. 135.
14
Wnikliwa analiza owego postrzegania ciała w różnych epokach w kontekście przeobrażania się postaci i funkcjonowania strzykawki medycznej znajduje się w artykule A. Pisarka, Otwarte ciała, zamknięte światy. Strzykawka
w dyskursie i praktykach medycznych, „Kultura Współczesna” 2013, nr 3, s. 26–38.
15
Definitiones medicae, 356, s. 7–10, w: Claudii Galeni opera omnia, ed. C.G. Kühn, tom XIX, Leipzig: Knobloch,
1825, dostęp pod adresem https://archive.org/details/klaudiougalenou 00khgoog, 10 sierpnia 2015 roku. Galen
prezentuje teorię humoralną w swoich pracach wielokrotnie, zaznaczając, że pojęcia czterech humorów, eukrazji
i dyskrazji (zachwiania równowagi — w ten sposób Galen definiuje chorobę, jako zaprzeczenie stanu zdrowi)
zostały przejęte z nauki Hipokratesa.
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łatwo naruszyć mogą kosmiczne wpływy i powiązane z nimi wewnętrzne poruszenia. Poprzez
właściwą dla oświecenia wizję ciała człowieczego jako wyswobodzonej z kosmicznych związków

i odpowiedniości machiny, z którą urządzenia medyczne (typu służącej do lewatywy „klistery”)
tworzą kompatybilny mechanizm, służący oczyszczaniu i wzmacnianiu ciała człowieka16 – docho-

dzimy do „włóknistej” koncepcji ciała, ceniącej napięcie i jędrność oraz sposobność do szybkiej
reakcji, także obronnej17. Wiąże się z nią między innymi odmienne od dotychczasowych podejście

do kwestii hartowania organizmu (do tej pory preferowane było „oczyszczające ciepło”, otwie-

rające pory) oraz korzystna waloryzacja ćwiczeń fizycznych, „dających w efekcie utwardzenie
włókien przez powtarzanie napięć”18. Najważniejsze w tym modelu nie jest już oczyszczanie,

a wytrzymałość, powiązana z XVIII-wiecznym postulatem doskonalenia się gatunku ludzkiego
oraz wspólnego zatroskania o (fizyczną także) przyszłość wspólnoty19. Po odkryciu Pasteura (1880)

i rozpoczęciu ery mikrobiologii, element odporności został powiązany dodatkowo z koncepcją
organizmu jako pola walki między czynnikami chorobotwórczymi a systemem immunologicznym wspartym medykamentami – poddawanego często kontrolowanym, aseptycznym, mniej
lub bardziej odhumanizowanym procedurom medycznym.

Ku oświeceniowym ideałom — konstruowanie memów przez zwolenników szczepionek oraz wpisana w nie wizja ciała
Dziedzictwo epoki oświecenia można odnaleźć zwłaszcza w metaforyce stosowanej przez zwolenników szczepionek. Przede wszystkim w wielu materiałach sam proces przyjęcia szczepionki

do wnętrza organizmu oraz jego reakcja na osłabione szczepy bakterii bądź wirusów są porównywane właśnie do ćwiczeń fizycznych, jakim poddawany jest nasz układ odpornościowy,
który dzięki temu staje się sprawniejszy oraz lepiej (bardziej adekwatnie) reaguje na zagrożenia.

Metafora ta pojawia się zwłaszcza w kontekście eksplikacji – gdy nadawca (często lekarz) próbuje wytłumaczyć laikom samą istotę szczepienia. Tak właśnie dzieje się w zaprezentowanym
na ilustracji 3. fragmencie popularnego memu: komiksu Szczepienia działają – oto fakty20.

„Szczepionki są jak siłownia” – tłumaczy komiks, a następny kadr pokazuje pełną wigoru

młodą kobietę (w stroju przypominającym sportowe koszulki noszone właśnie na siłowniach),
od której silnego (dzięki szczepionce), prężnego ciała odbijają się szkodliwe wirusy. Taki wizerunek jednostki jest również komentarzem do wizji społeczeństwa, jaka się wyłania z analizowanego komiksu. Jak pisze Mary Douglas w pracy Symbole naturalne:

A. Pisarek, Otwarte ciała, zamknięte światy…, s. 30–31.
R. Porter, G. Vigarello, Ciało, zdrowie i choroby, w: Historia ciała, część 1. Od renesansu do oświecenia, red. G.
Vigarello, przeł. T. Stróżyński, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011, s. 331–332.
18
Cytat z Le Rêve de d’Alembert Diderota za: R. Porter, G. Vigarello, Ciało, zdrowie i choroby…, s. 331.
19
Tamże, s. 332–333.
20
Źródło: http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/, dostęp: 15 sierpnia 2015 roku. na oficjalnej
stronie organizacji stopstopnop, udostępniającej komiks w polskiej wersji językowej, na serwisie Facebook: 3 863
polubień, 131 udostępnień z przykładowego źródła z popularnego serwisu Facebook: https://www.facebook.com/
kijowski.mateusz/posts/904416172922378, dostęp 17 sierpnia 2015. Komiks ten poddaję w tym artykule wnikliwej
analizie, traktując go jako pars pro toto memów propagujących szczepienia obowiązkowe zarówno ze względu
na jego stopień rozpowszechnienia i rozpoznawalności wśród internautów różnych serwisów, jak i na reprezentatywną dla innych memów z tej „linii frontu” poetykę, dalej analizowaną.
16
17
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Ilustracja 3. Mem internetowy Szczepienia działają — oto fakty
(komiks, fragment). Źródło: http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/,
dostęp: 15 sierpnia 2015.
Ciało społeczne określa sposób, w jaki postrzegamy ciało fizyczne. […] Pomiędzy tymi dwoma rodzajami doświadczenia ciała zachodzi ciągła wymiana znaczeń w taki sposób, że jedno wzmacnia kategorie
drugiego21.

Wniosek, jaki w ten sposób, nie wprost, przekazuje mem, jest jednoznaczny – zdrowe ciało

fizyczne oznacza zdrową, silną wspólnotę (ciało społeczne), a wszystko to dzięki szczepieniom
(oraz innym postępowym praktykom, m.in. ćwiczeniom fizycznym, zapewniającym odpowied-

nią pracę i prężność naszych włókien mięśniowych). Na ilustracji przedstawiającej zewnętrzny
efekt działań białych krwinek – młodą kobietę – widzimy, że wirusy odbijają się od niej, nie
ingerując w granice jej ciała. To pewien skrót myślowy wyobrażający stan zdrowia – wszak

wiemy z poprzedniego kadru komiksu, że mikroby muszą wniknąć do środka organizmu, by
zostać zneutralizowane22. Jak pisze dalej Douglas, troska o granice ciała jest troską o granice

21
M. Douglas, Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. Dżurak, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 11.
22
Przez białe ciałka, wyobrażone na ilustracji jako białe wilki, polujące na osłabione patogeny. Skąd ta animizacja? Wilki były uważane za zwierzęta przekraczające granice między światem ludzkim a dzikim lasem, polującymi
na owych granicach. Białe osobniki były uważane za szczególnie szlachetne — w powyższym przykładzie służącego ludziom silnego sprzymierzeńca. Wilcza postać systemu immunologiczne konotuje też jego wytrzymałość
i stadne działanie (współpracę różnych rodzajów białych ciałek). Warto zauważyć, że współcześnie najbardziej
znany w Polsce i także za granicą popkulturowy Biały Wilk — wiedźmin Geralt z Rivii, znany z sagi Andrzeja
Sapkowskiego i gier wytwórni CD Projekt, a wkrótce filmu animowanego Tomasza Bagińskiego — także broni
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społeczne, a kto je narusza – szkodzi wspólnocie23. Aby więc uchronić zdrowe, prężne ciało fizyczne
jednostek, a pośrednio i całe „ciało społeczne”, trzeba najpierw w kontrolowany sposób24 w nie zain-

gerować (iniekcja szczepienna), by mogło pozostać niewrażliwe na ataki z zewnątrz. Po raz kolejny
więc w historii medycyny europejskiej objawia się paradoks opisany przez Platona w Fajdrosie: lek
(pharmakon) okazuje się trucizną, ale to dzięki tej ambiwalencji może być w ogóle skuteczny25.

Wyrazistym dowodem na zakorzenienie we współczesnym imaginarium oświeceniowej

„włóknistej” wizji ciała jest z kolei popularność francuskiej serii dla dzieci z 1987 r. Il Etait Une

Fois… La Vie (w polskiej wersji językowej Było sobie życie, pierwsza emisja w TVP w 1988 r.) au-

torstwa Alberta Barillé. Pokazuje ona poglądowo sposób funkcjonowania ludzkiego organizmu
zarówno od zewnątrz, jak i – przede wszystkim – od wewnątrz. Sposób wykładu dostosowa-

ny do dziecięcej wrażliwości: perypetie wnętrza organizmu, wraz z jego charakterystycznym
głównym zarządcą, zmuszonego do ciągłej walki z mikrobami i innymi licznymi wrogami26,
wzmocnione wyrazistym podziałem aksjologicznym (bez trudu odróżnić można „dobre” ciała organizmu i ich sprzymierzeńców, np. antybiotyki od „nikczemnych” fizjonomii bakterii
i wirusów czy np. zbuntowanych białych krwinek) – spowodował, że produkcja uczy kolejne

pokolenia dzieci27 oraz uchodzi wśród części internautów za najlepszy i najciekawszy serial
edukacyjny wszechczasów28.

W kulturze popularnej więcej jest tego typu przykładów, uosabiających w zdrowym, prężnym

ciele (super)bohatera ukrytą wewnętrzną siłę danej społeczności29. Niekiedy – jak w przykładzie
sfilmowanego w 2014 r. komiksu Kapitan Ameryka30 – niezwykłą siłę bohater otrzymuje właśnie

dzięki „dobrej szczepionce”: specjalnemu serum, które wstrzyknięte w ciało zapewnia współczesnemu herosowi wytrzymałość i nadludzkie zdolności, które wykorzystuje on w celu czynienia

dobra i wykorzeniania zła. Bardziej ambiwalentna od tej oświeceniowej wizji jest przemiana
innego bohatera z komiksowych serii wytwórni Marvela – Wolverine’a. Obdarzony niezwykłą

siłą i wytrzymałością mutant, dzięki wstrzyknięciu w jego szkielet supertwardej substancji (adamantium), staje się niemal niezniszczalny31. Jednak przemiana jest bardzo bolesna, a patronuje
jej „zły ojciec” – złoczyńca, spod którego kurateli bohater będzie się musiał wyzwolić. Warto przy

społeczności ludzkiej („ciała społecznego”) przed zagrożeniem z zewnątrz (potworami czającymi się w miejscach
granicznych — na bagnach, rozstajach, cmentarzach etc.).
23
M. Douglas, Symbole naturalne…, s. 116 oraz rozdział 7. Problem zła, s. 149–179.
24
Na temat roli medycznej kontroli i „kontrolowanych warunków” procedur klinicznych związanych z iniekcją
por. A. Pisarek, Otwarte ciała…, s. 33–35.
25
Platon, Fajdros, LIX C–275 B . Korzystam z wydania: Platon, Fajdros, w: tegoż, Dialogi, przeł. W. Witwicki,
t. 2, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.
26
Na temat metafor związanych z wojskowością i agresją – obecnych w języku do dzisiaj – które pojawiły się
w dyskursie medycznym epoki „wielkiej wojny z mikrobami” rozpoczętej po dokonaniu Pasteura por. S. Sontag,
Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
27
Por. artykuł ‘Było sobie życie’ uczy kolejne pokolenia dzieci zamieszczony w serwisie Wirtualna Polska
26 kwietnia 2006, źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bylo-sobie-zycie-uczy-kolejne-pokolenia-dzieci,
dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
28
Por. choćby podobne opinie oraz wysokie miejsce w plebiscycie organizowanym przez serwis film.org.pl:
http://www.film.org.pl/prace/plebiscyt_seriale/najlepsze_seriale_suplement.html, dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
29
Dokładniejsze omówienie tego wątku wykracza poza ramy tego artykułu.
30
Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (Captain America: The Winter Soldier), reż. Anthony Russo, Joe Russo,
scen. Christopher Markus, Stephen McFeely, obsada Chris Evans, Samuel L. Jacson, USA 2014.
31
Przemiana została ukazana w filmie X-Men Geneza: Wolverine (X-Men Origins: Wolverine), reż. Gavin Hood,
scen. David Benioﬀ, Skip Woods, obsada: Hugh Jackman, USA 2009.
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tych przykładach odnotować, jak głęboko wizja ciała prężnego, wytrzymałego, składającego się
głównie z wiązań mięśni („włóknistego”, wedle terminologii zaproponowanej przez Vigarello),

zmuszonego co rusz udowadniać swoją odporność, zakorzeniła się w popkulturze i wyobraźni
potocznej.

Zwolennicy obowiązkowych szczepień posługują się także oświeceniowymi z ducha kate-

goriami postępu (szczepionki są określane jako znaczące „największe osiągnięcie ludzkości
w medycynie”, „duże osiągnięcie ludzkości”, zob. ilustracja 4.), m.in. umieszczając w swoich

materiałach wykresy przedstawiające spadek zapadalności po wprowadzeniu szczepionek na

poszczególne choroby oraz spadek śmiertelności niemowląt. Zwłaszcza ten drugi wskaźnik

jest mocno kontestowany przez przeciwników szczepionek, wskazujących inne przyczyny tego
trendu, np. czynniki sanitarne i higieniczne32.

Ilustracja 4. Mem internetowy Szczepienia działają — oto fakty (komiks, fragment).
Źródło: http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/, dostęp: 15 sierpnia 2015.

Propagatorzy odwołują się take do wspomnianej już oświeceniowej zasady wspólnego za-

troskania o dobro wspólnoty, a także o jej fizyczny dobrostan teraz i w przyszłości –przeko-

nują, że ich „memetyczni wrogowie”, odwodząc ludzi od obowiązkowych szczepień, obniżają
32
Zob. artykuł Krytyka komiksu podtrzymującego mit, że niezwykle bezpieczne i skuteczne szczepienia w głównej
mierze sprawiły, że nasze dzieci mniej chorują i są zdrowsze, http://szczepienie.blogspot.com/p/komis-o-szczepieniach-krytyka.html, dostęp 17 sierpnia 2015 r.
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tzw. współczynnik zaszczepień populacji, który jeśli spadnie poniżej pewnego poziomu
(ok. 85 %), spowoduje powrót chorób uważanych za wygasłe oraz możliwość epidemii (ana-

lizowany komiks określa nawet wprost ruchy antyszczepionkowe wymiennie jako „proepide-

miologiczne”33). W tym kontekście odczytuje się powracające doniesienia z Zachodniej Europy
oraz Stanów Zjednoczonych o zwiększonej liczbie zachorowań na odrę34.

Należy jednak zauważyć, że twórcy memów propagujących ideę szczepień obowiązkowych

odwołują się do pozytywnych wartości i takiego właśnie kreowania wizerunku samej procedury.

Personifikacja idei szczepień ochronnych w analizowanym komiksie – uskrzydlona strzykawka
(por. ilustracja 3.) – sprawia sympatyczne wrażenie dzięki szerokiemu uśmiechowi i dużym,

dziecięcym oczom. Nawet ostra igła została oswojona i przypomina stylizowane żądło jakie-

goś owada – raczej pozytywnie konotowanej pracowitej pszczoły niż złośliwej osy. Witryny

poświęcone promowaniu szczepień są zwykle utrzymane w jasnych, pastelowych kolorach,
a z prezentowanych grafik spoglądają na użytkowników często uśmiechnięte twarze pogodnych

lekarzy i pielęgniarek35. Ale przede wszystkim niemowląt. To właśnie ze sposobu przedstawie-

nia niemowlęcia podczas procedury szczepiennej można często rozpoznać, czy witryna ma

charakter propagujący szczepionki (dzieci obojętnie bądź z uśmiechem poddają się na nim

procedurze) czy też ostrzegający przed ich działaniem (niemowlęta najczęściej płaczą przy

zastrzyku; por. ilustracja 5.). Temat prezentacji wizerunków niemowląt i dzieci w analizowanej
„wojnie memetycznej” zostanie rozwinięty w dalszej części artykułu. Na ilustracji 5. widzimy
z jednej strony uśmiechnięte i spokojnie poddające się procedurze dziecko, z drugiej – opierającego się z całych sił niemowlaka, czerwonego z wysiłku, któremu dwie pary rąk (w tym jedne
w złowrogich „medycznych” rękawicach) usiłują zaaplikować zastrzyk.

Ilustracja 5. Dwie grafiki przedstawiające procedurę szczepienia dziecka.36

Autorzy witryn i artykułów propagujących obowiązkowe szczepienia ochronne rzadko uciekają

się do straszenia odbiorców potencjalnymi skutkami braku tej formy prewencji — choć teoretycznie

Por. http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/, dostęp 18 sierpnia 2015 roku, 26. kadr komiksu.
Zob. tamże, kadr 33. i 34.
35
Przykładowe adresy witryn: http://www.medicalbeta.pl/szczepienieochronne.html, https://www.bebiprogram.
pl/zdrowie-dziecka/profilaktyka/szczepienia-ochronne, dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
36
Pierwsza grafika pochodzi z witryny oczymlekarze.pl: źródło: http://oczymlekarze.pl/profilaktyka-i-leczenie/1281-szczepienia-jak-jest-naprawde, dostęp 17 sierpnia 2015, druga: z blogu tajnearchiwumwatykańskie
(wpis poświęcony autyzmowi; źródło: https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/autyzm/, dostęp
17 sierpnia 2015).
33
34
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mieliby tu szerokie pole manewru. Jeśli już, robią to raczej twórcy demotywatorów i typowych ma-

teriałów z góry pomyślanych jako memy (internetowe, prasowe etc.), a gdy korzystają z tego typu

środków, czynią to w sposób raczej żartobliwy, mający wywołać zaskoczenie odbiorcy (ilustracja 6.).

Ilustracja 6. Mem internetowy Szczepienia — one rzeczywiście pomagają.37

Grafika przedstawiona na ilustracji 6. odwołuje się do oprotestowanej akcji niektórych

żłobków i przedszkoli, których władze ogłosiły, że nie będą przyjmować w swoje mury nie-

zaszczepionych dzieci. Komizm jest tu zbudowany na kontraście rzeczowego tonu, w jakim

wypowiada się nauczycielka na pierwszym obrazku, z makabryczną treścią obecną w drugim.

Humor wzmacnia pełne zaskoczenie interlokutorki, widoczne na jej twarzy. Dokonany tu skrót
myślowy (z pewnością nie wszystkie dzieci niezaszczepione umierają, gdy tylko pójdą do przedszkola czy żłobka38) ma uświadomić rodzicom, że – nie szczepiąc – narażają w ten sposób nie
tylko dobro swoich dzieci, ale także ich życie39.

Inny, cieszący się popularnością mem, mający w ostry sposób uświadomić nieszczepiącym dzie-

ci rodzicom możliwe konsekwencje ich działań, także ma dość komiczny wydźwięk (ilustracja 7.).
Pochodzący pierwotnie z Gazety Wyborczej pasek komiksowy, zaadaptowany później jako mem i rozpowszechniany w serwisach typu demotywatory.pl, źródło: http://demotywatory.pl/4487674/Szczepienia,
45 użytkowników uznało mem za „mocny” (w sumie 63 głosy), zamieszczone 23 kwietnia 2015, dostęp:
17 sierpnia 2015 roku.
38
Choć takie przypadki są nagłaśniane i służą jako ważny argument w internetowej „wojnie”; demotywatory
komentujące sprawę sześcioletniego hiszpańskiego chłopca, który zmarł w czerwcu br. na błonicę (pierwszy przypadek w tym kraju od 1987 roku), zdobyły znaczną popularność, por. mem „Szkoda, że lekarstwo na głupotę jest
tak kosztowne” z 6 czerwca 2015 roku, źródło: http://demotywatory.pl/4511575/Szkoda-ze-lekarstwo-na-glupotejest-tak-kosztowne, dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
39
Podobną wymowę ma bardzo popularny (381 głosów pozytywnych na 549) mem Dlaczego warto zaszczepić
dziecko z tego samego źródła, wykonany przez tego samego rysownika w podobnej uproszczonej konwencji: „Dwa
powody, dla których warto zaszczepić dziecko: 1. Będzie znało kultowy tekst: »Ała, tylko nie w szczepionkę! «, 2. Nie
umrze”. Źródło http://demotywatory.pl/4465393/Dlaczego-warto-zaczepic-dziecko-, dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
37
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Ilustracja 7. Mem internetowy: Pamiętasz, jak miałeś polio?. Źródło: http://demotywatory.pl/4465274/
Pamietasz-jak-miales-polio-Nie-bo-rodzice-cie-ka-zaszczepili.40

Memy z tej grupy (oparte na tym artykule grafiki mają bowiem wiele wariantów, cytujących

szerokie partie wypowiedzi amerykańskich lekarzy41, a nawet co ciekawsze komentarze internautów42) podejmują temat od jeszcze innej strony – ukazania irytacji lekarzy, którzy muszą

tracić swoją energię oraz czas, by ponownie przekonywać ludzi do szczepień – zamiast leczyć

w tym czasie innych bądź zwyczajnie wypocząć. Tutaj „wabikiem” powodującym popularność
memu jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie lekarzy, którzy w barwny sposób przekazują nam swoje zindywidualizowane opinie i reakcje prosto z linii „proszczepionkowego frontu”

(„Jestem dopiero w połowie drugiego sezonu Breaking Bad, ale zamiast oglądać, musiałem tu

przyjść, bo wierzycie jakiemuś kretynowi, który podał dalej antyszczepionkowego maila43”).
Będące wyrazem żywych emocji przekleństwa wzmacniają przekaz oraz wrażenie jego auten-

tyczności (choć mogą być także nieco szokujące, ponieważ padają w przestrzeni publicznej
z ust przedstawicieli szanowanego zawodu).

40
63 użytkowników uznało mem za „mocny” (na 90 głosów), 6 komentarzy, na oryginalnej stronie z artykułem
– 749 komentarzy użytkowników; (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17504077,_Pamietasz__jak_
miales_polio__Nie_pamietasz__bo_rodzice.html), dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
41
Wystąpili oni w popularnym programie Jimmy'ego Kimmela, w którym dali upust swojej irytacji: "Nie mogę,
k…a, uwierzyć, że w ogóle musimy to tłumaczyć". „Nie ma absolutnie żadnego powodu, by nie szczepić swoich
dzieci", "Myślałem, że ustaliliśmy to już w latach 50” — oto najszerzej cytowane wypowiedzi przez internautów
i media (źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17504077,_Pamietasz__jak_ miales_polio__
Nie_pamietasz__o_rodzice.html, dostęp: 17 sierpnia 2015 roku).
42
Popularnością cieszy się zwłaszcza ten: „»Pamiętasz, jak miałeś polio? Nie, bo rodzicie Cię, k…, zaszczepili«,
Za takie ujęcie tematu należą się dwie Nagrody Nobla. W literaturze i medycynie.”, komentarz uzyskał aż 2657
głosów na „tak”, 86 odpowiedzi oraz wraz z głównym cytatem stał się podstawą dalszych, popularnych memów
internetowych. Źródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17504077,_Pamietasz__ jak_miales_polio__Nie_pamietasz__bo_rodzice.html, dostęp 17 sierpnia 2015.
43
Tamże.
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Chrońcie swoje dzieci – memy antyszczepionkowe i związana z nimi metaforyka igieł jako narzędzia niechcianej kontroli i przemocy
Jeśli zwolennicy idei obowiązkowych szczepień w produkowanych przez siebie przekazach

odwołują się raczej do próby wzbudzenia (odbudowania) zaufania do tej procedury medycznej,

o tyle w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że ich memetyczni adwersarze próbują

przede wszystkim wzbudzić w odbiorcy strach. Grafika widoczna na ilustracji 8. jest tego dosyć
skrajnym, choć nie odosobnionym, przypadkiem.

Ilustracja 8. Mem internetowy Co jest w szczepionkach?, dostęp 17 sierpnia 2015.44

„Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. Powszechną praktyką przeciwników szczepień

jest wymienianie składników szczepionek. Resztę ma załatwić strach45” — w ten sposób podsumowuje praktykę tworzenia podobnych memów analizowany komiks Szczepienia działają.

Rzeczywiście, wiele memów internetowych, artykułów prasowych i wpisów na blogach bazuje w głównej mierze na wyszczególnieniu złowrogich substancji oraz ich niebezpiecznego

wpływu na organizm, zazwyczaj bez podawania stężeń, w jakich te substancje występują we
wszczepianym serum. Często podobne infografiki są utrzymane w stylistyce podobnej do tej

44
172 osoby kliknęły przycisk „Lubię to!” na serwisie Facebook, 15 (na 31) użytkowników określiło jako „mocne”
na serwisie demotywatory.pl, źródło: http://faktydlazdrowia.pl/co-jest-w-szczepionkach/
45
Por. http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/, dostęp 18 sierpnia 2015 roku, 30. kadr komiksu.
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widocznej na ilustracji 8. Z czarnego tła wyzierają graficznie wyodrębnione podobizny kolej-

nych trucizn: rtęci (już zresztą niedodawanej do szczepionek), formaldehydu (obowiązkowo

z podobizną martwego zwierzęcia lub płodu w nim utrwalonego), aluminium, glutaminianu

sodu oraz antybiotyków. Cała infografika wygląda jak ostrzeżenie i taką też ma pełnić funkcję.
Dlaczego tak silnie akcentuje się złowrogą zawartość szczepiennego serum? Przecież sze-

reg publikacji wskazuje, jak niewielkie ilości tych substancji znajdują się w szczepionkach –

najlepszym przykładem jest tu formaldehyd, który (oprócz zastosowania do konserwowania
tkanek i ścinania białek) jest naturalnym produktem przemiany materii46. Przede wszystkim

chodzi tu o sam wizerunek szczepionki (oraz samej procedury medycznej, o czym zaraz), który
pragną utrwalić w swoich odbiorcach producenci oraz rozpowszechniający memy obu grup.

W wypadku zwolenników szczepionek, jest ona prezentowana jako czynnik mobilizujący nasz

układ odpornościowy i całe ciało (także społeczne) do prężnej, uzdrawiającej reakcji. W wy-

padku przeciwników obowiązkowych szczepień, rozpowszechniających memy podobne do
tego z ilustracji 8., chodzi o rozpowszechnianie wizerunku szczepionki jako „fałszywego lekarstwa”, trucizny, polutanta, zdolnego zanieczyścić nie tylko niewinne ciała niemowląt, ale

i Douglasowskie „ciało społeczne” właśnie. Żadna rzecz ani zjawisko nie są bowiem brudne

same przez się, nie ma brudu w sensie biologicznym47. Brud istnieje jedynie w oku patrzącego,

twierdzi Douglas, analizując klasyfikacyjne i porządkujące korzyści wynikające dla kultury
z ustanowienia tej kategorii. Organizująca kulturę opozycja czystości/nieczystości stanowi

jedną z uniwersalnych cech świadomości ludzkiej. W zwięzłej syntezie problematyki Bronisław
Geremek pisze za Louisem Dumontem:

Wyznacza [owa opozycja – przyp. M.M.] lub racjonalizuje kontury dychotomicznego podziału zbiorowości ludzkich, a niekiedy także stanowi zasadę budowy hierarchii społecznej48.

Właśnie na przykładzie memów przedstawiających skład szczepionek dobrze widać funkcję

klasyfikacyjną opozycji „czyste/skalane”. To, co nieczyste, często budzi lęk i obrzydzenie, podatni odbiorcy analizowanego przekazu memetycznego stają więc przed wyborem: albo pozwalasz

(w najlepszym razie nieświadomie) wstrzykiwać w ciała swoich dzieci truciznę w imię „zdrowia”

całej populacji, albo należysz do nas: świadomych zagrożenia i pragnących chronić niemowlęta

przed nimi. Wiąże się to z drugim — obok zawartości szczepionek — niebezpieczeństwem,
jakim jest strzykawka zaopatrzona w igłę i sama procedura iniekcji.

Zakończona igłą strzykawka jako instrument medyczny przeszła długą i interesującą ewolu-

cję49. Znana od starożytności, stosowana przez Galena, potem Awicennę, opisana i udoskona-

lona przez Marco Gattinarię (przełom XV i XVI w.), który dokładnie opisał jej działanie i długo
uchodził za wynalazcę tego urządzenia. Eksperymenty Christophera Wrena, XVII-wiecznego

angielskiego wynalazcy, „naturalisty” i architekta, działającego w ramach niezwykle prężnego
Podkreśla to także analizowany komiks Szczepienia działają: „W czasie czytania tego komiksu Twój organizm
wytworzył więcej tego związku, niż kiedykolwiek przyjąłeś w szczepionkach”, kadr 40., http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/, dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
47
M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007, s. 25, 31
i następne.
48
B. Geremek, Problem skalania w wyobraźni społecznej średniowiecza, w: Obecność. Leszkowi Kołakowskiemu
w 60 rocznicę urodzin, „Aneks”, Londyn 1987, s. 174–182.
49
Por. T. Pawela, G. Durek, J. Wnukiewicz, Zarys wiedzy o strzykawce lekarskiej, „Dental i Medical Problems”
2008, nr 45, s. 85 — 88 oraz A. Pisarek, Otwarte ciała…, s. 27–30.
46
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Towarzystwa Królewskiego, które polegały na wstrzykiwaniu zwierzętom krwi czy alkoholu,

pozostały odosobnione (używał on strzykawki skonstruowanej ze zwierzęcych pęcherzy oraz
lotek piór ptaków). Kolejnym etapem były udoskonalenia poczynione przez Karola Gabriela
Pravaza w 1853 r. Przylutował on igłę do nakładki umocowanej do przedniej ściany strzykawki. Całość uzupełniał kanalik prowadzący ciecz, więc można było użyć ciśnienia, by wprowa-

dzać substancje do tkanek pacjentów50. Natomiast współczesny kształt ściętej po przekątnej,

umożliwiającej bezpieczniejsze iniekcje, igła uzyskała dopiero w 1878 r. dzięki eksperymentom
anonimowego chirurga.

Historia samych igieł jest jeszcze dłuższa, w tym miejscu ograniczę się do omówienia niektó-

rych tylko wątków, kluczowych dla prowadzonych tu rozważań. W kulturze średniowiecznej igła

była uważana za jeden z głównych atrybutów czarowniczych51. Jak pisze Douglas, bliższe przyj-

rzenie się symbolice czarów wykazuje, że jest ona zdominowana symbolami wnętrza i zewnę-

trza. Przypomnijmy, że ciało fizyczne jest analogonem ciała społecznego – aby oba pozostawały

w stanie zdrowia i „nieskalania”, granice ciała fizycznego, jego otwory, brzegi i „czystość” muszą
być strzeżone; zwłaszcza przed ingerencją złych, wrogich sił. Właśnie czarownik (w mniemianiu

grupy dotkniętej przez kryzys, zło, czyli zaatakowanej) jest osobą, której wnętrze jest zepsute
i która działa tak, by zaszkodzić swym ofiarom, atakując ich czyste, niewinne wnętrza – „czasa-

mi wysysa ich dusze i pozostawia jedynie puste skorupy”52. Zdobywa więc w ten sposób pełną
kontrolę nad swoją ofiarą, czerpiąc z niej jednocześnie siły witalne, zdolne leczyć jego zepsute
(„skorumpowane”) wnętrze. Joanna Tokarska-Bakir w pracy poświęconej legendom o krwi ana-

lizuje cały szereg przekazów pisanych oraz ikonograficznych, datowanych od średniowiecza po
badania prowadzone na początku XXI w., których tematem jest proces nakłuwania igłami jako

szkodzenia czarowniczego. Często za jego sprawców uważani byli Żydzi (lub inni biorący na
męki świętych kościoła „szkodnicy” chrześcijaństwa), nakłuwający po wielokroć ciało chrześcijańskiego dziecięcia (lub hostii)53. Jak wnikliwie analizuje autorka Legend o krwi, atakowane

igłami ciało fizyczne (zwłaszcza niemowląt czy małych dzieci) było uważane za atak na ciało
Chrystusa, utożsamiane z Corpus Christi, wspólnotą chrześcijańską, Ciałem Społecznym54.
Pogromy „sprawców” tych zamachów pomagały w reintegracji wspólnoty, zwłaszcza po do-

świadczeniu kryzysu, a stopień rozpowszechnienia tych wyobrażeń nie dowodzi bynajmniej

ich prawdziwości (osławionego ukrytego w nich „ziarna prawdy”), lecz ogromnej użyteczności
dla żywiącej podobne przekonania wspólnoty.

50
W istocie była to prawdziwa rewolucja w historii medycyny — wynalazek Pravaza zapoczątkował leczenie
dotkankowe, umożliwiając przejście medycyny dawnej w nowoczesną, w której iniekcja jest jedną z podstawowych
procedur. Por. T. Pawela, G. Durek, J. Wnukiewicz, Zarys wiedzy o strzykawce…, s. 85.
51
Zwraca na to uwagę Joanna Tokarska-Bakir, cytując m.in. protokoły przesłuchań procesów w Salem (cytując
pracę M. Daltona, Conjuration and Witches, [w:] Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary
Sourcebook, red. E.G. Breslaw, New York–London 2000, s. 365–368). Zob. tejże, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2008, s. 156.
52
M. Douglas, Symbole naturalne…, s. 151.
53
Później motyw ten miał wiele wariantów, m.in. beczka nabijana gwoździami, umieszczona w piwnicach żydowskich sklepów, w której taczano zabłąkane„dzieci chrześcijańskie” bądź panny młode przymierzające suknie
ślubne. Notowane także we współczesnym folklorze, m.in. ziemi cieszyńskiej, por. materiały O spuszczaniu krwi,
Mordercze urządzenie (1), (2) i (3) zapisane w Zebrzydowicach w 2002 roku, J. Kajfosz, Magia w potocznej narracji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 146–147.
54
Por. J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, s. 371. „Żydzi szkodzą corpus Christi: czyli 1. hostii (»Samego
Chrystusa pod postacią chleba kaleczą«); 2. czyli Ciału Społecznemu, Kościołowi: »perfidni Żydzi codziennie […]
przelewają krew z Jego członków, czyli chrześcijan«”.
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Czy rzeczywiście w procesie „długiego trwania” te wyobrażenia zostały jakoś we współczesnej

kulturze utrwalone i są w niej nadal obecne? Porównajmy rycinę z ilustracji 9. przedstawiającej
męczeństwo św. Szymona (wybranej z całego szeregu podobnych przedstawień powstających
na przestrzeni wieków w Europie, włącznie ze słynnymi obrazami w katedrze sandomierskiej)
ze współczesnymi memami internetowymi, mającymi przestrzegać przed obowiązkowymi
szczepieniami. Zwłaszcza sugestywne jest przedstawienie wycelowanych w zapłakaną dziew-

czynkę igieł, nawet kompozycyjnie przypominające przedstawienia męki dziecięcych świętych
„kłutych” przez niecnych Żydów-czarowników, toczących niewinną krew chrześcijańską (jak
np. na malowidłach w sandomierskiej katedrze)55.

Ilustracja 9. Rycina przedstawiająca męczeństwo św. Szymona.56

Ilustracja 10. Mem internetowy Szczepionki — jedna pomaga, a inna szkodzi, ale rządzących to nie obchodzi.57
55
W obu wypadkach jest to oczywiste przedstawienie kręgu ofiarniczego, z wieloma oprawcami i jedną centralnie usytuowaną ofiarą, por. R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991.
56
Rycina wykonana prawdopodobnie we Florencji w latach 1475–1485; ciało Szymona pokryte punktami „jak
od ukąszeń pszczół” (por. u Skargi: „Każdemu Żydowi dwiema igłami kłuć dziecię kazali. Tedy począwszy od
głowy aż do nóg kłuli srodze ono dziecię”), Żydzi oznaczeni rotą, w którą została wpisana świnia, wskazująca ich
„pochodzenie” (źródło: J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, s. 246–247).
57
22 osoby uznały grafikę za „mocną” (na 50 głosów oddanych). Źródło: http://demotywatory.pl/4325056/
Szczepionki, dostęp 17 sierpnia 2015 roku.
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Ilustracja 11. Mem internetowy Masz prawo odmówić.58

Warto także uświadomić sobie, jak silny negatywny obraz (będący niejako rewersem opisanej

wcześniej „dobrej”, wzmacniającej szczepionki oświeceniowej proweniencji) mają igła i strzy-

kawka w kulturze popularnej. Z jednej strony sama władza, jaką ma nad osobą poddawaną
iniekcji osoba pielęgniarki bądź lekarza wyposażonego w strzykawkę, już budzi niepokój co

do tego, jak może ona zostać wykorzystana. Stąd wiele filmów różnych gatunków (zwłaszcza
horror, ale też filmy akcji, obyczajowe czy dramaty) wykorzystuje motyw bezwolnego, odpod-

miotowionego pacjenta, poddawanego wbrew swojej woli złowrogim procedurom medycznym
bądź zgoła eksperymentom. Również w retoryce przeciwników szczepień ochronnych wielo-

krotnie zdarzają się porównania wykonujących te iniekcje do eksperymentów doktora Josefa
Mengele bądź japońskich „eksperymentatorów” Masaji Kitano i Shirō Ishii z jednostki 73159.

W utrzymanym w modnej stylistyce retro horrorze autorstwa popularnego pisarza i dzienni-

karza, Marcina Szczygielskiego, Sanato60, przyczyną tragedii w tytułowym sanatorium okazuje

się właśnie eksperymentalna szczepionka przeciwko gruźlicy, wstrzykiwana dzieciom, „o które
nikt się nie upomni” i doprowadzająca je oczywiście do tragicznego końca. Również zaprezen-

towane w książce na ilustracjach potężne igły i strzykawki do zakładania odmy sztucznej budzą
respekt i budują w czytelnikach nastrój grozy, podparty wizerunkami faktycznie używanych

w latach trzydziestych XX w. instrumentów medycznych. Natomiast w kultowym filmowym
58
12 osób uznało grafikę za „mocną” (na 24 głosy oddane) w serwisie demotywatory.pl, źródło: http://demotywatory.pl/3584933/Masz-prawo-odmowic
59
Por. Krytyka komiksu…, źródło: http://szczepienie.blogspot.com/p/komis-o-szczepieniach-krytyka.html, dostęp 17 sierpnia 2015 roku. Autor porównuje Jennera i jego następców do doktora Mengele i jego japońskich
odpowiedników.
60
M. Szczygielski, Sanato, Oficyna Wydawnicza AS i Instytut Wydawniczy Latarnik, Warszawa 2014.
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horrorze Reanimator61 (luźno opierającym się na prozie Howarda Philipsa Lovecrafta) tytułowy
lekarz ożywia zwłoki w krwiożercze zombie dzięki wstrzyknięciu im tajemniczej substancji.
Motyw eksperymentalnych iniekcji przekształcających poddawanego tej procedurze w potwora jest zresztą dość rozpowszechniony w filmach klasy „B”. Z kolei w Wejściu smoka62 okrutni

przeciwnicy bohatera odgrywanego przez Bruce’a Lee wstrzykują uzależnionym od siebie, bez-

wolnym, przypominającym zombie ofiarom (Douglasowskim „pustym skorupom”) narkotyki.
Stąd już blisko do strzykawki zakończonej igłą jako abiektu63, skrajnego polutanta – brudnych

strzykawek narkomanów, złowrogich instrumentów wielorazowego użytku roznoszących cho-

roby (w tym najgroźniejszą końca ubiegłego wieku: AIDS64) oraz śmierć. Miejsce igły jest wśród
wyrzutków, znajdujących się na granicach „ciała społecznego” i nie respektujących jego praw,

brudna strzykawka zakończona igłą staje się kolejnym elementem stereotypu obcości, czegoś
wstrętnego i obcego, co wspólnota wolałaby wyrzucić poza swój obręb (czyli abiektu).

Kto jednak dzisiaj miałby pełnić funkcję owych „czarowników”, narzucających niechcia-

ną ingerencję z zewnątrz w postaci „nieczystych”, penetrujących niewinne ciała szczepionek?

Podpowiedź znajduje się na ilustracji 8., w komentarzu pod przedstawionym trującym „składem”

szczepionek: quasi-wypowiedzi lekarza, który sam odkrywa tu swoje niecne intencje – sprzedaż
szczepionek ma służyć jedynie celowi finansowemu, zapewniającemu medykowi „wakacje na

Malediwach”. Oczywiście, lekarz nie działa sam – opłacają go koncerny farmaceutyczne (w po-

rozumieniu z rządami), które są głównym oskarżonym w memetycznym procesie wytoczonym
przez przeciwników szczepionek. Jest to o tyle łatwiejsze, że firmy farmaceutyczne wielokrotnie
dawały dowody nieetycznego działania, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, kierując się żądzą
zysku (m.in. sprawy nieuwolnienia licencji leków na poważne choroby). Pożywką dla tych teorii

jest jeszcze jeden mechanizm, przez Tokarską-Bakir opisany na przykładzie tworzenia wizerunku
„Żyda symbolicznego” występującego w świadomości społeczeństw europejskich:

Grupa zawsze uważa się za zdrową, dlatego cechy przypisane Innemu będą antytezą wyidealizowanego obrazu własnego. W tym sensie stereotyp jest daną na temat grupy stereotypizującej (jej kultury
i epoki), nie zaś stereotypizowanej. […] Stereotypy mogą być także uwieczniane, wskrzeszane, kształtowane poprzez przekazy zawierające fantazję życiową danej kultury, niezależną od istnienia bądź
nieobecności jakiejś grupy w tym społeczeństwie. Występujący w nich Żydzi to „Żydzi symboliczni”,
istoty z pół snu, pół jawy, zasiedlające pogranicze lęku i bezradności teologicznej, a więc tradycyjne
obszary religijności ludowej65.

W wypadku przeciwników szczepień grupa uważa się za „zdrową” w podwójnym znaczeniu

tego słowa – za „zdrową”, „ekologiczną”, „naturalną”, „bliską natury”66. Widać tu częściową ana61
Rea (Captain America: The Winter Soldier), reż. Stuart Gordon, scen. Stuart Gordon, Denis Paoli, William
Norris, obsada: Jeﬀrey Combs, Bruce Abbotts, USA 1985.
62
Wejście smoka (Enter the Dragon), reż. Robert Clouse, scen. Michael Allin, obsada: Bruce Lee, John Saxon,
Hongkong, USA 1973.
63
W rozumieniu, jakie nadała temu terminowi Julia Kristeva („wstrętne jest to, co narusza tożsamość, system, ład”), tejże, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2007, s. 10.
64
Na temat AIDS jako choroby „wstrętnej”, „nieczystej”, traktowanej jako plaga i przyrównywanej do syfilisu (ale
gorszej, bo z pewnym skutkiem śmiertelnym) por. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory…, s. 124–132.
65
J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, s. 56–57.
66
Por. m.in. artykuł Szczepienia — wróg czy przyjaciel znajdujący się w serwisie ekologia.pl, źródło: http://ja-i
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logię do antyżydowskich teorii spiskowych67. Jej członkowie uważają także, że chronią własne

dzieci przed szkodliwymi (trującymi) szczepionkami, a inni (symboliczne „firmy farmaceutycz-

ne”) czyhają na zdrowie i życie niewinnych pociech. W rzeczywistości ta narracja nosi cechy
projektowania własnego potencjalnego poczucia winy (zwłaszcza w obliczu pojawiających się

na Zachodzie coraz liczniejszych zachorowań na odrę czy nawet śmiertelnych – na błonicę
w Hiszpanii). Mniej kosztowne psychologicznie okazuje się znalezienie wspólnego wroga dokonującego ukrytego zamachu na najcenniejszy kapitał biologiczny wspólnoty (niemowlęta
i małe dzieci) niż ewentualne stwierdzenie własnego uchybienia czy zaniedbania.

Owo znajdowanie wszechpotężnego wroga ma także wymiar reintegracyjny – opisała go

Douglas przy okazji analizy fenomenu czarownictwa. W niektórych społecznościach (w których
dominuje poczucie „bycia gorszym”, wykluczenia i braku wpływu na swój los) kwitnie teoria

zła, która generalnie odpowiada lękowi przed czarami. Jest to świat zdominowany przez złą
wolę – w tym wypadku firm farmaceutycznych i pozostających na ich usługach lekarzy. Takie

społeczności mają skłonność do wiary, że znajdują się w niebezpiecznym kosmosie, zagrożonym
złymi mocami działającymi przez innych ludzi. Zamiast modlitwy, postów i ofiar dla bóstwa aktywność rytualną ogranicza się do polowania na czarownice, oczyszczania od nich, zabijania ich i leczenia
skutków czarów68.

Czy jednak „spisek farmaceutyczny” mający na celu szkodzenie dzieciom za pomocą szcze-

pionek można porównać do wiary w czarownictwo? Spójrzmy na strukturalne wyznaczniki
„kosmologii aktywnego czarownictwa”69 przedstawione przez Douglas – czarownictwa obywa-

jącego się „bez mioteł”, jak pisze autorka Czystości i zmazy, będącego raczej projekcją mentalną
małej społeczności o ograniczonych zasobach, dotkniętej kryzysem:

1. Oskarżenie o czary jest oskarżeniem o złe praktyki w skali kosmicznej, czarownik jest

też oskarżany o przymierze z diabłem. W memach ostrzegających przed skutkami szczepień podkreśla się często międzynarodowy czy wręcz planetarny rozmiar spisku „wielkich

korporacji farmaceutycznych” (często główna z nich ma rzekomo siedzibę „w Izraelu”, co
łączy się z inną teorią spiskową o szerokim zasięgu); zmowa lekarzy, koncernów i mediów
(oficjalnych) przypomina złowrogiego biblijnego Lewiatana, którego macki sięgają wszędzie.

2. Czarownik prowadzi życie na opak – porą aktywności jest noc, a nie dzień etc. (podaje truciznę zamiast lekarstwa, sprowadza śmierć zamiast życia). „Spisek szczepionkowy” tak właśnie

działa – sprowadza na niewinne ofiary zło (choroby i śmierć, podtruwając je od pierwszych dni
życia). Jego „mroczną stronę” i sposób funkcjonowania obnażają memy – analizowane czarne
tło (ilustracje 8. i 11.), śmiercionośne substancje zawarte w rzekomym „leku”.

-swiat.blog.ekologia.pl/szczepienie-wrog-czy-przyjaciel,270, dostęp: 17 sierpnia 2015 roku. Dłuższe rozważania na
temat tego, dlaczego przeciwnicy szczepień obowiązkowych powiązani się ze specyficznie rozumianą ekologią
i nurtami „alternatywnymi” oraz w jaki sposób te powiązania pomagają w samoidentyfikacji członków tej grupy,
przekraczają ramy tego artykułu.
67
W wielu witrynach te dwa wątki — spisku firm farmaceutycznych („z siedzibą w Izraelu”) promujących śmiercionośne szczepionki oraz treści antysemickie – zgrabnie się łączą, por. artykuł tytułowy i cały blog: Szczepionkowe
ludobójstwo, źródło: https://vaccgenocide.wordpress.com/.
68
M. Douglas, Symbole naturalne…, s. 150.
69
Tamże, s. 151.
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3. Jest oszustem, kimś, kogo zewnętrzny wygląd nie zdradza automatycznie jego wewnętrznej

natury. Lekarze, którzy przysięgają „po pierwsze nie szkodzić”, oraz firmy, mające „pozornie”
produkować lekarstwa prowadzące ludzkość do zdrowia, działają podstępnie – pod płaszczykiem zapewnień o kierowaniu się „dobrem pacjentów” tak naprawdę realizują swoje
mroczne interesy, działając kosztem ofiar jedynie na swoją korzyść.

Skoro rozpowszechniany w antyszczepionkowych memach i artykułach sposób myślenia

faktycznie nosi znamiona „kosmologii aktywnego czarownictwa”, jak może wyglądać próba
ochrony przed złym wpływem potężnych wrogów? „Usuwanie czarownic” w wypadku tak po-

tężnych instytucji jest raczej niemożliwe (poza symbolicznymi aktami ich identyfikowania

jako żądnych krwi skorumpowanych wcieleń wszelkiego zła), trzeba zatem ograniczyć się do
ustrzeżenia się przed „czarami” i ich skutkami. Stąd chęć uniknięcia szczepionek, które – jak
każda procedura medyczna – są przecież obarczone pewnym ryzykiem. Przede wszystkim jednak komunikat płynący z tych memów mówi nam o dwóch istotnych problemach – ogromnej

potrzebie kontroli własnego losu ze strony nadawców oraz o chęci pozyskiwania rzesz nowych
„prozelitów”, podzielających światopogląd wysyłających te przekazy. Tendencja do kontrolo-

wania swojego losu wyraża się w odmowie udziału w obowiązkowych szczepieniach (i łączy się

często z wieloma innymi antysystemowymi i „alternatywnymi” przekonaniami) – „Masz prawo
odmówić! Ty możesz stawić opór w imieniu swego dziecka!”, mówi komentarz pod grafiką
zaprezentowaną na ilustracji 11.

Podzielający te poglądy traktują szczepienia jako niechcianą ingerencję państwa („systemu”)

w życie ich oraz ich dzieci. Iniekcja jawi się jako rytuał przejścia70, który włącza dzieci w „główny nurt” społeczeństwa, podczas gdy przeciwnicy szczepionek odrzucają ten rite de passage,
bo raczej wolą tworzyć w nim alternatywną grupę, pozyskującą coraz więcej zwolenników.

W analizowanym wyżej komiksie Szczepienia działają pada taka konkluzja: „Paradoksalnie

ruchy antyszczepionkowe […] są podobne do wirusów, przed którymi chronią nas szczepienia.
Kampania SNW »Strach, Niepewność, Wątpliwości« to wyścig zbrojeń z faktami”71. Ciekawa

jest tu metamemetyczna świadomość autorów komiksu (również w założeniu memu) – nie

ulega jednak wątpliwości, że rozsyłane przez przeciwników szczepionek memy, analizowane tu
w niewielkim wyborze, są atrakcyjne, zbudowane na wielowiekowych stereotypach dotyczących

obcości i kontroli, a w dodatku trafiają prosto w „antysystemową wrażliwość” sporej części

swoich nosicieli. Okazują się też znakomitym sposobem na wzmocnienie grupy i przyznanie
podmiotowości tym, którzy do tej pory czuli zbyt małą kontrolę nad własnym losem.
***
Analizowana w wyborze „wojna memetyczna” między zwolennikami szczepień ochronnych

a ich przeciwnikami ma coraz większy zasięg, temperatura sporu jest wyraźnie wysoka, a taka

sytuacja nie sprzyja merytorycznej dyskusji na temat faktycznego składu szczepionek, wartości
70
„Van Gennep (1960) pierwszy zauważył wspólną formę we wszystkich obrzędach przejścia. Kiedy wyrażano
przejście z jednego statusu społecznego do innego, zauważył, jak w nieunikniony sposób używano materialnych
symboli przejścia […]” (M. Douglas, Symbole naturalne…, s. 157) — takim materialnym elementem byłaby tu
strzykawka zakończona igłą, nakłuwająca ciało niemowlęcia.
71
Szczepienia działają – oto fakty, kadry komiksu: 45. i 46, źródło: http://szczepienia-dzialaja-oto-fakty.stopstopnop.pl/, dostęp: 17 sierpnia 2015 roku.
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badań lekarskich kwalifikujących do szczepienia czy przypadków śmiertelnych zachorowań

oraz ich domniemanego związku ze szczepieniami. Wielka szkoda, bo są to kwestie istotne

dla debaty publicznej. Jednak w obecnej sytuacji warto zdać sobie sprawę, co tkwi u źródeł
konfliktu – obie strony mówią de facto różnymi językami, obie proponują alternatywne modele

racjonalności. Jeden odwołuje się do wartości takich jak dobro wspólne, statystyka, osiągnięcia
zachodniej medycyny, zaufanie do kompetencji państwa i „systemowych” instytucji. Drugi

natomiast upomina się o większą kontrolę nad losem swoim i swoich dzieci, wyraża nieuf-

ność do „systemowych” rozwiązań i brak poczucia sprawstwa. Częstokroć w tę wizję świata
wpisany jest rozmaicie rozumiany „spisek” grup obdarzonych władzą. Oba modele – także

z pomocą wpisanych w odrębne poetyki memów – zdobywają coraz większą grupę zwolenników, niewiele jest tu umysłów obojętnych. Dzieje się tak także dlatego, że zrekonstruowane
mempleksy funkcjonują nie tylko w warstwie dyskursu (tu analizowanego: internetowego), ale

także (zgodnie z pierwotną definicją memu podaną przez Dawkinsa w Samolubnym genie72)
uaktywniają całe zasoby treści i emocji, z których obecności, zwłaszcza zaangażowani rodzice,

nawet nie zdają sobie sprawy. Realizują się także w warstwie praxis73. Rodzice – szczepiąc lub
unikając szczepienia swoich dzieci – naśladują się wzajemnie, propagując walczące ze sobą
memy „zdrowia”. Wypada mieć nadzieję, że szerzący się dzisiaj aktywnie mem zdrowia bez

ingerencji polutantów (analogiczny w dużym stopniu do wirusa czystości nacji, nieskalanej
obecnością „brudnych pastuchów”, jak o uchodźcach piszą często internauci) przegra, zanim
presję memetyczną zastąpi presja biologiczna, wspierana nie tylko przez wirusy umysłu, ale
i przez biologiczne wirusy i bakterie.
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Anioł, diabeł i Homer Simpson czyli kilka
uwag o MEM-etyce

Streszczenie
Artykuł porusza problematykę wyborów moralnych, wychodząc od personifikacji idei dobra i zła
w stereotypowych postaciach aniola i diabła. Stawia tezę o dokonywaniu sie współcześnie zmiany paradygmatu w etyce, która przekształca się z deontologicznej w ewolucyjną. Zmiana instrumentarium
metodologicznego owocuje nie tylko nowym spojrzeniem na tradycyjną problematykę etyczną, lecz także
możliwością objęcia dotychczas niezagospodarowanych przestrzeni badawczych oraz nowych zjawisk,
np. związanych z bioetyką. Postuluje podjęcie badań memetycznych nad mechanizmami racjonalizacji
intuicyjnych wyborów moralnych (kwestia determinizmu) zakotwiczonych w biologicznych imperatywach przetrwania i reprodukcji.

Słowa-klucze
etyka, bioetyka, wybory moralne, anioł, diabeł

Angel, devil and Homer Simpson. A couple of reflections upon MEM-etics
Summary
The article raises the topic of moral choices, starting from the idea of good and bad in the stereotypic figures of an angel and a devil. The autor asks about the changes of the paradigm in ethics wchich is evolving
from the deontologic into evolutionary. The change of the methodology gives not only the new look on
the traditional ethic problems, but also gives a chance to reconsider the topics which have not been yet
examined from that perspective, e.g. bioethics.
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ethics, bioethics, moral choices, angel, devil
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Moralność i sens wydają się należeć do rzeczywistości,
która istnieje niezależnie od naszych sądów. Jednak ta
odrębność może być złudzeniem, wytworem samego mózgu,
który pozwala nam NIE myśleć, że owe zjawiska istnieją w
świecie odrębnym od naszego. Nigdy się tego nie dowiemy,
ponieważ JESTEŚMY naszymi mózgami i nie możemy wyjść
z nich na chwilę, żeby sprawdzić, jak jest naprawdę.
Steven Pinker1

Ilustracja 1: Kadr z serialu „Simpsonowie”
Źródło: http://www.tapeciarnia.pl/76082_homer_aniol_diabel dostęp 30.09.2015

Wprowadzenie
Punktem wyjścia rozważań chciałabym uczynić pewien obrazek: oto przedstawiony jest stojący
przed dylematem moralnym bohater, któremu w podjęciu decyzji „pomagają” podszeptujący swoje racje usadowieni na jego ramionach anioł i diabeł. Innymi słowy, bohater, miotany

sprzecznymi uczuciami, staje się terenem rywalizacji dwóch wykluczających się opcji mo-

ralnych, które – w ramach dominującej w Europie i obu Amerykach chrześcijańskiej tradycji
religijnej – zostają tu spersonifikowane na „obraz i podobieństwo” samego bohatera.

Pragnę przyjrzeć się dokładniej owej, infantylnej na pozór, ilustracji dylematu moralnego

z perspektywy tzw. etyki ewolucyjnej, a przede wszystkim zastanowić się nad możliwością
zastosowania w tejże perspektywie metodologii badań memetycznych.

Przedstawione powyżej ikonograficzne zobrazowanie wspomnianego dylematu (tu: kadr

z serialu „Simpsonowie”2), w moim przekonaniu jest bardzo żywym i aktywnym memem.
Unikając medioznawczych sporów dotyczących samej definicji memu3, warto już na wstępie
zwrócić uwagę na fakt, że jest bardzo często i chętnie powielane; pojawia się współcześnie

w różnych filmach animowanych, podobnie jak „Simpsonowie”, skierowanych nie tylko do

dzieci, a także w demotywatorach, przedstawieniach kabaretowych, reklamach i filmach ko-

mediowych (por. ilustracje na końcu tekstu). Nie jest to zresztą przecież pomysł nowy. Tak
S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, GWP, Gdańsk 2012, s. 603.
Chodzi o amerykański serial The Simpsons, produkowany bez przerwy od roku 1989, którego głównym autorem jest Matt Groening. Porusza zagadnienia bliskie współczesnym mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, a cechą
charakterystyczną jest częste parodiowanie znanych filmów (w tej chwili już niemal stu) i postaci.
3
Jak wiadomo, istnieją spore rozbieżności pomiędzy biologicznym a medioznawczym rozumieniem tego terminu, co dobrze obrazuje recenzja autorstwa Elżbiety Kwade, pomieszczona w 15. numerze „Tekstów z Ulicy”.
Zob. E. Kwade, O, memo! Recenzja artykułu Marty Juzy, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2014, nr 15, s. 171–175.
1
2
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zobrazowana idea walki anioła z diabłem o władzę nad „duszą”, w poważniejszej wersji niż
Simpsonowska, obecna jest w kulturze europejskiej od wieków, tyleż w malarstwie, zwłaszcza
tzw. jarmarcznym, ileż kulturze ludowej i literaturze pięknej.4

Uważamy za oczywiste, że anioł symbolizuje dobro, a diabeł – zło. Oba demony mają swoje

atrybuty, a ponadto – jak na demony przystało5 – ingerują w życie człowieka, działając w strefie

niejako pośredniej, pomiędzy niebem bądź piekłem a ziemią. Stereotypowo, diabeł wiedzie na

pokuszenie, a anioł dba o zbawienie i strzeże moralności. Sam akt personifikacji idei (tu: dobra
i zła) odwołuje się, jak się wydaje, do trwałej dyspozycji ludzkiego umysłu. Od zamierzchłych

czasów dokonywano przecież podobnych zabiegów, by przywołać personifikacje: czasu, zgody,
sprawiedliwości, losu, mądrości, ale też dziedzin sztuki, cnót, wad i innych. Równie mocna jest

skłonność do tworzenia silnych układów binarnych, symplifikujących rzeczywistość ponad
miarę i zamykających możliwość jej wieloaspektowego oglądu. Jako przykład może służyć ciągnące się od starożytności ostre przeciwstawianie tzw. „kultury” i „natury”: „Jak brzmi najbar-

dziej zdumiewające pytanie postawione nam dziś bez ogródek? Jest to pytanie – czy człowiek
jest małpą, czy aniołem. Panie mój, ja jestem po stronie aniołów!”– grzmiał w 1864 r. premier

Wielkiej Brytanii, Benjamin Disraeli, przeciwstawiając aniołom nie tyle diabły, co, stworzo-

ne przecież według Biblii przez Boga, małpy6 – zapewne symbolizujące ową groźną „naturę”?

O aktualności sporu boleśnie przekonał się ojciec socjobiologii, Edward Osborne Wilson, kiedy
to po opublikowaniu dzieł będących wykładnią socjobiologii spłynęła nań fala ostrej krytyki,

a przekonanie o rozłączności nauk ścisłych i humanistycznych do dziś stoi na przeszkodzie
obiektywnemu podejściu do zaakceptowania idei biologicznych w tych ostatnich.

Anioły i diabły, z racji swej kulturowej długowieczności, płodności i wierności mogą być

bardzo wdzięcznymi obiektami badań memetycznych. Można analizować zarówno proces
kulturowej adaptacji wędrujących między rozmaitymi wierzeniami idei, jak i sposób ich wizualizowania. W dzisiejszej popkulturze funkcjonują stereotypy dotyczące wyglądu anioła i diabła. Można je potraktować jako te wyobrażenia, które zwyciężyły w memetycznym wyścigu.

Współczesne anioły, przypominające z wyglądu tolkienowskie elfy (pominąwszy spiczaste uszy)

napotykamy na nagrobkach, w ilustracjach, różnego typu dewocjonaliach, ozdobach choinko-

wych, bywają też, jak wskazano na początku, bohaterami filmów i seriali. Kultura popularna
utrwaliła także wizerunek diabła, wybierając ten opierający się przede wszystkim na starogreckim wyobrażeniu Pana7. Warto przeanalizować proces, który doprowadził do „memetycznego
zwycięstwa” właśnie tych, a nie innych, wizerunków.

4
Zob. m. in. Anioł w literaturze i w kulturze, t. 3, red. J. Ługowska, Atut, Wrocław 2006; Anioł w literaturze i w kulturze, t. 2, red. J. Ługowska, Atut, Wrocław 2005; Anioł w literaturze i w kulturze, t. 1, red. J. Ługowska, J. Skawiński,
Atut, Wrocław 2004. Przytoczę w tym miejscu fragment jednej z powieści Salamana Rushdie: Byliśmy świadkami
pierwszej wizyty widma maulany Dawuda; usadowiło sie ono, niewidoczne, na prawym ramieniu prezydenta, aby
szeptać mu do ucha. Bóg na prawym ramieniu, diabeł na lewym; taka byla niewidoczna prawda o prezydenturze
Starego Rozpruwacza Bebechów, dwa konfliktowe głosy na stronie, pod czaszką, odzywające się w rytmie lewaprawa
lewaprawa lewaprawa przez reszte życia. W: S. Rushdie, Wstyd, Rebis, przeł. M. Ferek, Poznań 2000, s. 289.
5
W. Kopaliński nazywa je istotami nadprzyrodzonymi, o cechach na wpół boskich i na wpół ludzkich, dając ciekawe wskazówki etymologiczne: daimon (gr.) to nadprzyrodzona potęga; dola; los ludzki; charakter człowieka; jego zły
(lub dobry) duch; bóstwo opiekuńcze. Za: W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Kraków 1985, s. 202.
6
Małpy najwyraźniej nie cieszą się sympatią osób o przekonaniach kreacjonistycznych nawet całkiem współcześnie, by powołać się na wypowiedziane przez nauczycielkę religii mojej starszej córki słowa: „Ja małpy w rodzinie nie miałam”, mające za zadanie chyba zanegować teorię ewolucji.
7
W greckiej mitologii podobny wizerunek (pół mężczyzna – pół kozioł z kopytami i rogami) dzieli Pan (rzymski
Faun lub Silvanus) i Satyrowie.

Antonina Szybowska

114

„Filozof memetyków” Daniel Dennett8 opisując mechanizm generowania memów, nazywa

go „teorią wyjątków kontrintuicyjnych”. Bazuje tu na wcześniejszej koncepcji Pascala Boyer’a9,
który co prawda nie używa terminu „mem”, ale pisząc o ideach, które są zdecydowanie lepiej
zapamiętywane od innych, stwierdza:

Żeby skonstruować dobrą ideę nadprzyrodzoną, należy opisać coś, co przynależy do określonej kategorii ontologicznej. Ilość tych kategorii jest jednak ograniczona. Listę obejmującą ZWIERZĘ, OSOBĘ,
ARTEFAKT, PRZYRODĘ NIEOŻYWIONĄ (rzekę, górę itd.) i ROŚLINĘ prawdopodobnie można uznać
za wyczerpującą. Po dokonaniu wyboru kategorii należy dodać „informację szczególną”, która kłóci
się z pewnymi intuicyjnymi oczekiwaniami wobec tej kategorii, ale przystaje do tła skojarzeniowego10.

Z rozważań Boyer’a i Denneta wynika więc, że w wyścigu ku zostaniu zapamiętanym i po-

wielanym wygrywają te obrazy, które mieszają minimalną dawkę informacji „szczególnej”

z intuicyjnymi oczekiwaniami wobec danej kategorii ontologicznej, albowiem zbyt duże ich

pomieszanie zaciemniałoby obraz i utrudniło proces zapamiętania. Być może to dlatego postać
anioła o stosunkowo niskim stopniu złożoności (kobieca11 lub androgyniczna uskrzydlona
figura) przez wieki wyparła złożony, trudny do wyobrażenia i nie przystający do europejskiej
wyobraźni symbolicznej obraz cheruba z Księgi Ezechiela:

(9) I patrzyłem, a oto przy boku cherubów znajdowały się cztery koła: po jednym kole obok każdego
cheruba, a koła te z wyglądu miały połysk jakby tarsziszu. (10) Wyglądały zaś tak, jakby każde z czterech
miało ten sam kształt, jakby jedno koło znajdowało się w drugim. (11) A gdy się posuwały, posuwały się
w czterech swoich kierunkach; nie odwracały się, gdy się posuwały, ale posuwały się w tym kierunku,
dokąd prowadziła je głowa, posuwały się za nią i nie odwracały się, gdy się posuwały. (12) Ich całe ciało
- plecy, ręce, skrzydła i koła u wszystkich czterech - było wypełnione dokoła oczami. (13) Słyszałem, że
kołom została nadana nazwa galgal. (14) Każda istota miała po cztery oblicza: pierwsze było obliczem
wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. (15) A cheruby się podniosły; była to ta sama istota, którą widziałem nad rzeką Kebar. (16) Gdy cheruby chodziły, poruszały się
także przy ich boku koła; a gdy cheruby podnosiły swe skrzydła, aby się unieść z ziemi, koła nie odrywały
się od ich boku. (17) A gdy cheruby się zatrzymywały, także one się zatrzymywały, a gdy się podnosiły,
to podnosiły się także i one razem z nimi, ponieważ był w nich duch istoty żywej. (18) A chwała Pańska
odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. (19) Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc
uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni
Pańskiej, a chwała Boga izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. (Ez 1,5).

W istocie, nadmiar informacji szczególnej kłóci się tu z intuicjami przeciętnego odbiorcy do

tego stopnia, że w ogóle już nie przystaje do tła skojarzeniowego „anioł”12. Co ciekawe, przystaje

D. Dennett, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, przeł. B. Stanosz, Warszawa 2008.
P. Boyer, I człowiek stworzył bogów… Jak powstała religia?, przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2005.
10
Tamże, s. 80–81.
11
Znanym w popkulturze męskim przykładem jest Michael Landon, aktor grający w emitowanym w latach 1984–
89 serialu Autostrada do nieba, który przyczynił się do powielanego potem wielokrotnie schematu anioła wędrującego
incognito po ziemi i pomagającego osobom w trudnych sytuacjach życiowych w podjęciu właściwej decyzji.
12
Jest jasne, że wizja Ezechiela jest archaiczna wobec współczesnych naszych intuicji, ale fakt nieobecności
aniołów na kołach w poezechielowskich wyobrażeniach tych istot raczej potwierdza, iż ten element przydany
8
9
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za to szeroko znany aniołek-putto, postać zredukowana do pyzatej twarzyczki dziecka i małych
skrzydełek. W zasadzie, gdyby nie jego absolutna umowność, powinien budzić grozę z racji swej

ułomności i hybrydyczności, jak dzieje się to w wypadku diabła, na ogół mężczyzny z rogami,
ogonem i przynajmniej jednym kopytem, a czasem i czarnymi lub nietoperzymi skrzydłami,

wyposażonego w widły. To właśnie takie anioły i diabły, zwycięzcy w memetycznym wyścigu
idei, zajęły trwałe miejsce w powszechnym imaginarium, co widać z załączonej na wstępie
ilustracji z życia Homera Simpsona.

Przedstawiający go obrazek wraz z jego demonicznymi mutacjami w humorystyczny sposób

ukazuje zagadnienie niezwykle ważne. Oto istnieje mechanizm, którego działanie można opisać

następująco: człowiek (nawet, jeśli jest to Homer Simpson13) znajdujący się w sytuacji moral-

nego rozdarcia, rozważa wszystkie „za” i „przeciw”, by w końcu podjąć samodzielną (?) decyzję.

Wyizolowanie centrum decyzyjnego jest niewątpliwie atrakcyjną wizją, w znacznym stopniu
oddalającą odpowiedzialność za własne czyny. Objawia też, intrygujące zarówno memetykę
jak etykę pytanie: kto NAPRAWDĘ jest decydentem?

Etyka ewolucyjna
Etykę, uważaną za domenę filozofii i religii, przez całe wieki pojmowano jako NAUKĘ, w obrębie

której w rozstrzyganie dylematów moralnych wprzęgnięty jest rozum. Emocje zaś jawiły się

jako czynnik raczej zaciemniający sytuację, utrudniający podjęcie racjonalnej decyzji (dlatego
lepiej wygnać poetów z miasta, jak sugerował Platon)14. Powyższy schemat wpisuje się w sposób

myślenia o człowieku obecny w tradycji europejskiego filozofowania od czasów starożytnych,
a mocno potwierdzony przez Kartezjusza i jego ideę res extensa i res cogitans.

Zanegował to Karol Darwin, który uchyliwszy transcendentne pochodzenie moralności,

wprowadził uznane za niezwykle niebezpieczne stwierdzenie, iż rozwijała się ona na drodze
ewolucji (zasugerował tym samym niepokojące podobieństwo człowieka do zwierząt) i związana jest ze stanowiącym motor rozwoju procesem adaptacji15. Takie postawienie sprawy zre-

wolucjonizowało myślenie o aksjologii, wywołując lawinę sprzeciwów. Stanowiło jedocześnie
ożywczy ferment w europejskiej tradycji myślenia o moralności. O kolejnych pracach dotyczą-

cych etyki, których autorzy wyraźnie inspirowali się Darwinem, wspomina w wydanych tuż po
wojnie Podstawach nauki o moralności Maria Ossowska16 – wymieniając powstałe na przełomie

znanej kategorii ontologicznej nie osiągnął replikacyjnego sukcesu, a więc nie przystawał do tła skojarzeniowego.
13
Homera Simpsona lekceważyć nie należy. Bryluje w rankingach popularności organizowanych przez brytyjskie i amerykańskie pisma poświęcone telewizyjnej kulturze popularnej, zaś w głosowaniu internetowym
zorganizowanym w 2003 r. przez telewizję BBC, uznany został za największego Amerykanina wszechczasów, dyskredytując m.in. Abrahama Lincolna i Martina Luthera Kinga. Za: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2985728.
stm (dostęp 05.08.2015).
14
Temat ten rozwija N. Carroll, Filozofia sztuki masowej, przeł. M.Przylipiak, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
Zob. także: A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa. U źródeł współczesnych badań nad językiem, Biblioteka Więzi, Warszawa 1984.
15
Zob. K. Darwin, 4. I 5. rozdział O pochodzeniu człowieka, pierwsze wydanie 1871. Więcej na ten temat pisze
m.in. Francois Euvé, jezuita, biolog i teolog podkreślając, iż wizja Darwinowska zachwiała fundamentalnymi dla
filozofii europejskiej filarami myślenia: „Przypadkowość procesu ewolucyjnego kontrastuje zaraz z deterministyczną wizją nauki klasycznej i z religijną wizją świata prowadzonego przez życzliwą Opatrzność.” F. Euvé, Darwin
i chrześcijaństwo, przeł. K. Chodacki, WAM, Kraków 2010, s. 124.
16
M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, PWN, Warszawa 1947.
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wieków publikacje K. Letorneau17, A. Sutherlanda18, E. Westermarcka 19, L.T. Hobhouse’a20.

Nie chciałabym w tym miejscu szczegółowo omawiać burzliwej historii etyki ewolucyjnej.

Przedstawił ją Jacek Lejman w opublikowanej w 1999 r. książce poświęconej Desmondowi
Morrisowi21. Wyczerpujący opis odnajdziemy również w wydanej w 2010 roku rozprawie

Mariusza Weissa, w całości poświęconej etyce ewolucyjnej, a w zasadzie będącej jej krytyką,
dokonaną z punktu widzenia metodologii wypracowanej przez nauki filozoficzne22.

Nie bez przyczyny zwracam w tym miejscu uwagę na daty wydania wymienionych publikacji:

mamy bowiem do czynienia z dziedziną rozwijającą się tak dynamicznie, iż każdy kolejny rok
przynosi nowe, istotne prace. Pojawia się także wiele tekstów o charakterze popularnym. Można

śmiało zaryzykować stwierdzenie, że obecnie znajdujemy się w przełomowym momencie zmiany paradygmatu, po którym etyka niewątpliwie będzie zmuszona do daleko idących przeobra-

żeń. Jest to wynikiem coraz śmielszej eksploracji ludzkiego mózgu i rozwoju kognitywistyki.
Od lat 90. XX w. prowadzone są przez neurobiologów badania tzw. neuronów lustrzanych23,
neuronów von Economo i ewolucyjnie starych mechanizmów neuronalnych, na których oparte

są reakcje emocjonalne24. Wciąż powstają prace z kręgu psychologii ewolucyjnej i socjobiologii25, w nowy sposób naświetlające kwestie kształtowania się wyborów moralnych. Problemy

etyczne poruszane są także przez filozofów, kulturoznawców, etologów26 i religioznawców, zaś
perspektywa ewolucyjna coraz śmielej bywa brana pod uwagę i przez teologów27.

Dynamicznie zmienia się też recepcja tego typu publikacji, co poświadcza moja wielolet-

nia praktyka wykładowcy akademickiego. Cała rzesza młodych odbiorców problemów etyki
chętniej sięga do łatwo dostępnej na YouTube konferencji TED28, niż do tradycyjnego nośnika,

jakim jest książka. Odbiorcy ci nie obawiają się mieszania dyscyplin, nie obchodzą ich niuanse metodologiczne i nie hamują obawy natury religijnej. Powoduje to istny wysyp publikacji

o charakterze popularnonaukowym, z których część jest cennym upowszechnianiem tego typu
idei, pisanym w lekkim tonie nierzadko przez autorów dzieł stricte naukowych29, część jednak
działalnością wtórną, bazującą na modnym temacie.

K. Letorneau, L’evolution de la morale, 1887.
2 tomy The Origin and Growth of the Moral Instinct, 1898.
19
E. Westermarck, The origin and Development of Moral Ideas, London 1906; tegoż, Ethial Relativity, London 1908.
20
L.T. Hobhouse, Morals in Evolution, London 1906.
21
J. Lejman, Biologiczna etyka normatywna. W: tegoż, Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia
współczesna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
22
M. Weiss, Etyka a ewolucja. Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
23
Giacomo Rizolatti, Vittorio Gallese, Giuseppe di Pellegrino.
24
Michael Gazzaniga, Antonio Damasio, także Nico Frijda i Joseph LeDoux. Z publikacji w języku polskim należy
wymienić książkę P. Churchland Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności? Kraków 2013.
25
Publikacje Davida Bussa, Roberta Wrighta, Matta Ridley’a i in. Z polskich autorów zajmuje się tym np. Andrzej
Łukasik, Ewolucyjna psychologia umysłu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 150–188.
26
Publikacje prymatologa Fransa de Waala.
27
Warto tu przytoczyć stanowisko zajmowane przez bpa Andrzeja Siezieniewskiego: Stwórca i ewolucja stworzenia, Warszawa 2011, który sytuuje ideę ewolucji jako niesprzeczną z Pismem Świętym w całym ciągu teologicznych
interpretacji poszczególnych etapów rozwoju człowieka.
28
Wykłady na konferencjach TED mają bardzo zróżnicowaną tematykę. Można wśród nich odnaleźć wiele
przykładów cennych prezentacji nawiązujących do ewolucjonizmu. Por. https://www.ted.com/talks/jonathan_haidt_on_the_moral_mind?language=pl -(dostęp 20.08.15) - Jonathan Haidt przedstawia główne tezy swojej książki
Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? przeł. A. Nowak-Młynikowa, Smak Słowa, Sopot 2014.
29
Np. publikacje Robina Dunbara, czy, w Polsce, Jerzego Vetulaniego. Publikacja polskiego przekładu kolejnej
książki na ten temat też zazwyczaj poprzedzona jest publikacjami rozmów z autorem (autorką) książki, zamieszczonymi w tygodnikach opiniotwórczych.
17
18
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Katalizatorem rozwoju etyki ewolucyjnej jest również paląca potrzeba uregulowania nowego

typu problemów etycznych, z którymi przyszło się zmagać „mieszkańcom współczesności”
– myślę tu zwłaszcza o bioetyce30 (problem eutanazji, przeszczepów, hodowania komórek macierzystych, ingerencji genetycznej i in.).

Mem–etyka
W świetle wspomnianej etyki ewolucyjnej przywołany przeze mnie na wstępie obrazek z życia
Homera Simpsona można rozumieć w sposób zgoła odmienny, niż sugerowałam dotychczas.
Być może jest to bowiem przedstawienie człowieka jako pola bitwy rywalizujących ze sobą

idei, areny sporu, w którym Homer Simpson w istocie nie dokonuje samodzielnego wyboru.

Byłaby to na wskroś memetyczna koncepcja odpowiadająca teorii Richarda Dawkinsa, Susan
Blackmore, a dalej i innych memetyków, zgodnie z którą człowiek to wehikuł chcących się ko-

piować, samolubnych replikatorów kulturowych, „maszyna memowa”31. Podobnie, choć może

nie tak deterministycznie postrzega to i etyka ewolucyjna, która zaprzecza, jakoby wybory mo-

ralne człowieka dokonywane były po uprzednim intelektualnym rozważeniu rozmaitych opcji.
Intelektualne mogą być jedynie ich justyfikacje, omówienia i uzasadnienia. Wybory moralne
są bowiem podejmowane niejako bez udziału naszej woli i świadomości; stanowią trwały ele-

ment naturalnego wyposażenia człowieka, co mocno podkreślają wszyscy autorzy kręgu etyki
ewolucyjnej. Michael Ruse twierdzi, iż:

badania międzykulturowe i rozwojowe wskazują na to, że ludzkie opinie moralne są zakorzenione w biologii równie mocno, jak w kulturze. (…) Mogę sam zdecydować, czy mam ukraść czy nie, jednak nie
mogę sam zdecydować, czy kradzież jest słuszna, czy niesłuszna 32.

Podobną myśl odnajdujemy u Wrighta:
Wyobrażamy sobie na ogół, że wydajemy sądy, a potem odpowiednio się zachowujemy, że to „my”
decydujemy, kto jest życzliwy, po czym się z nim zaprzyjaźniamy (…). „My” dochodzimy do wniosku,
co jest prawdziwe i do tego się stosujemy. (…) Jeśli jednak psychologia ewolucyjna jest na właściwym
tropie, cały ten obraz należałoby wywrócić na drugą stronę. Wierzymy w to, co każe nam się zachowywać w sposób sprzyjający przekazaniu naszych genów następnemu pokoleniu. Dotyczy to moralności,
wartości człowieka a nawet prawdy obiektywnej.33

Decydujące dla procesu dokonywania wyborów moralnych są emocje. Coraz częściej pisze

się o wspólnocie i humanitaryzmie wszystkich naczelnych. U Fransa de Waala pojawia się na-

wet termin znany skądinąd z memetyki – zakażenie: „Gdy stan emocjonalny jednego osobnika
30
Warren Thomas Reich, The Word ‘Bioethics’: The Struggle Over Its Earliest Meanings”, Kennedy Institute
of Ethics Journal, Volume 5, Number 1, March 1995, pp. 19-34. Dostępne na stronie: http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/kennedy_institute_of_ethics_journal/v005/5.1.reich.pdf (dostęp
05.08.2015).
31
Por. S. Blackmore, Maszyna memowa. przeł. N.Radomski, Rebis, Poznań 2002. Por. też: https://vimeo.
com/33839126 dostęp 30.09.2015.
32
Za: M. Weiss, Etyka a ewolucja..., s. 91.
33
R. Wright, Moralne zwierzę, przeł. H. Jankowska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, s. 299.
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wpływa na powstanie takiego samego lub bardzo podobnego stanu u innego osobnika, mówimy
o »zakażeniu emocjonalnym«”34 Polski uczony, Jerzy Vetulani pisze:

Badacze małp człekokształtnych zgodnie twierdzą, ż prowadzą one intensywne życie społeczne
kierowane przez takie emocje, jak empatia, gniew, wdzięczność, zazdrość, radość, miłość, a nawet poczucie sprawiedliwości. I wszystko to pod nieobecność rozumowania. Tak zapewne żyli też nasi wspólni
przodkowie. W ewolucji człowieka rozwinęła się zdolność rozumowania abstrakcyjnego i została ona
wprzęgnięta w proces podejmowania decyzji moralnych. Ale rozumowanie skomplikowało nam rozwiązywanie dylematów moralnych – znikły proste rozwiązania czysto emocjonalne.35

Ponadto, badania Marca Hausera36 wykazały, iż ludzie niezależnie od płci, rasy, kultury, czy

nawet przekonań religijnych bądź ich braku (porównywano ateistów i osoby wierzące) po-

dobnie rozwiązują dylematy moralne, odmiennie je jednak tłumacząc. Racjonalizacje owych
wyborów są wtórne, budowane w oparciu o własną kulturę i doświadczenia. Dosadnie wyraża
to Matt Ridley:

Podobnie jak Kopernik i Darwin37, Williams i Hamilton [twórcy koncepcji altruizmu krewniaczego
u zwierząt – przyp. A.S.] zadali upokarzający cios ludzkiej pysze. Nie dość, że człowiek jest tylko jeszcze
jednym zwierzęciem, to jest ona także zabawką jednorazowego użytku i narzędziem komitetu genów,
mających na oku własną korzyść38.

W ten sposób etyka ewolucyjna pozbawia (w pewnym sensie!39) człowieka wolnej woli. To za-

gadnienie, nazwane przez Mariusza Weissa kontrowersją DWWO (determinizmu, wolnej woli

i odpowiedzialności moralnej)40 budzi wiele zastrzeżeń i pozostaje w centrum zainteresowania
nie tylko osób zajmujących się nim bezpośrednio.

Nie brak stanowisk mocno krytycznych wobec etyki ewolucyjnej. Luc Ferry w napisanej

razem z neurobiologiem, Jeanem – Didierem Vincentem książce Co to jest człowiek? 41 wska-

zuje na niezwykle doniosłe konsekwencje, jakie przyniosłoby wyparcie etyki deontologicznej.
Pozbawienie człowieka wolnej woli, uznanej za jedną z cech konstytutywnych człowieczeństwa
w ogóle, usunęłoby przecież także kategorie zasługi i winy, etykę zastąpiłaby etologia zaś społeczeństwo utraciłoby istotne mechanizmy kontroli prawnej.42

Wydaje się, że memetyka mogłaby w kształtowaniu wizji człowieka iść jeszcze dalej, bo prze-

cież racjonalizacja intuicyjnych wyborów moralnych, ich uzasadnianie i interpretacja musi
F. de Waal, Małpy i filozofowie: skąd pochodzi moralność? przeł. B. Brożek, M. Furman, Copernicus Center Press,
Kraków 2013, s. 49–50. De Waal powołuje się tu na pracę: E. Hatfield, J.T. Cacioppo, R.L. Rapson, Emotional Contagion.
„Current Directions in Psychological Science” 1993, nr 2, s. 96–99.
35
J. Vetulani, Lustrzana moralność. W: „Polityka”, nr 10 (2644), 8 marca 2008, s. 74–75.
36
M. Hauser, Moral Minds: How Nature Desinged our universalserse of right and wrong, Harvard University
Press, 2006.
37
Można tu dodać również Freuda.
38
M. Ridley, O pochodzeniu cnoty, przeł. M.Koraszewska, Rebis, Poznań 2000, s. 30.
39
Wolność ma tu charakter negatywny, jest to możliwość powiedzenia „nie”.
40
M. Weiss, Ewolucja a etyka..., s. 61 i n.
41
L. Ferry, J.D. Vincent, Co to jest człowiek? przeł. M. Milewska, Warszawa 2003.
42
Już obecnie na salach sądowych w Stanach Zjednoczonych pojawiają się skany mózgu oskarżonych o poważne przestępstwa osób, zdejmując z nich odpowiedzialność za popełnione czyny.
34
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z konieczności bazować na memach. Ich nosiciel to rozumny sługa43. Dlatego osoby pragnące

poważnie zajmować się tą nową, ale jakże obiecującą dyscypliną winny, w moim przekona-

niu, z najwyższą uwagą przypatrywać się burzliwej dyskusji, toczonej pomiędzy zwolennikami
i przeciwnikami etyki ewolucyjnej, w której centrum znajdują się zagadnienia dotyczące właśnie
determinizmu.

Na anioła i diabła, stojących na ramionach Homera można zatem spojrzeć z dwu odręb-

nych perspektyw. Z jednej będą się jawić jako niesłyszalny głos naszej zwierzęcej natury, którą

dzielimy z innymi naczelnymi, z drugiej – jako hipostazy tego, co wbudowane jest w proces
racjonalizowania, tłumaczenia i wprzęgania w rozmaite teorie etyczne. W tym zwłaszcza etykę
chrześcijańską i mozaistyczną.

Obraz człowieka jak gdyby ubezwłasnowolnionego w dokonywaniu czynów podlegających

ocenom etycznym, wielokrotnie uwikłanego w ewolucyjnie wyłonione i grające w swą własną

grę o przeżycie memy, nie musi nas jednak nadmiernie niepokoić. Nie musimy się też zbytnio
przejmować tym, że nasze przekonania nie dają się całkiem swobodnie kształtować, bo są
zakotwiczone w biologicznych imperatywach przetrwania i reprodukcji. Jak wskazują badania

wspomnianych wcześniej już autorów: etologa Fransa de Waala, czy neurofilozofki Patricii S.
Churchland, powinniśmy zaufać „moralności naszego mózgu”. Niepodważalne jest też nie tylko

istnienie kulturowo zmiennych, zracjonalizowanych i, zazwyczaj, zsakralizowanych kodeksów
moralnych, lecz także bezsporny jest fakt wtórnej racjonalizacji wyborów moralnych budo-

wanej w oparciu o własną kulturę i nie tylko – także rodzinę, inwentarz zinternalizowanych,
przeczytanych książek, obejrzanych filmów, odbytych rozmów i przemyśleń.

Ilustracja 2: Kadr z filmu „Nowe szaty króla”, Disney, źródło: http://auction.howardlowery.com/Bidding.
taf?_function=detail&Auction_uid1=3069170 Dostęp 30.09.15

43
D. Dennett, Odczarowanie..., s. 225–226. Por. A. Szybowska, Religia jako zjawisko kulturowe w filozofii Daniela
C.Dennetta. Koncepcja memetyczna. „Studia Kulturowe” 2010, nr 1, s. 125–136.
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Ilustracja 3: Kadr z filmu „Król Lew”.
Źródło: https://fabfitfoodfun.files.wordpress.com/2012/10/torn.png Dostęp 30.09.15

Ilustracja 4: Kadr z animowanego filmu „Ultimate Spiderman”.
Źródło: https://www.pinterest.com/pin/413205334537479174/ Dostęp 30.09.15
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Ilustracja 5: Kadr z serialu „The Flinstones”.
Źródło: http://jmledwellwrites.com/category/writing-life/page/2/ Dostęp 30.09.15
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Władimir Putin
– anioł i demon cyberkultury

Streszczenie
Autorka dokonuje przeglądu tzw. runetu, czyli stron internetowych w domenie .ru, by odpowiedzieć na
pytanie, jak memy internetowe kształtują wizerunek Władimira Putina. Tym samym udowadnia, że humorystyczne obrazki są istotnym narzędziem manipulacji medialnej. Na podstawie jej wybranego wycinka,
artykuł ukazuje mechanizmy jakimi rządzi się cyberkultura.

Słowa-klucze
mem internetowy, runet, Putin, cyberkultura

Vladimir Putin – an Angel and a Devil of cyberculture
Summary
The author reviews „runet”, the websites in „.ru” domain in aim to answer the question how the internet
memes create the image of Wladimir Putin. She proves that those humoristic pictures are important tool
of manipulation in media. Basing on this example, article shows the mechanisms of cyberculture.

Keywords
internet meme, runet, Putin, cyberculture

Współczesna cyberkultura, szczególnie w jej społecznościowym wymiarze, jest determino-

wana przez memy internetowe. W postaci tekstów, obrazków, filmików, piosenek itd. rozprze-

strzeniają się one w sieci, zdobywając popularność wśród internautów. Lakoniczna forma,

atrakcyjny sposób prezentacji treści i szybkość szerzenia się powodują, że te jednostki informacji
kulturowej mają dziś ogromny wpływ na umysły odbiorców1. Gwałtownie rozprzestrzeniające

1
Więcej o memach internetowych M.Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu,
Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011, s. 57–75; A.Walkiewicz, Czym są memy internetowe? Rozważania z perspek-
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się memy internetowe już dawno wyszły poza ramy rozrywki i wkroczyły do niemal wszystkich

sfer, które wyznaczają nasze rozumienie świata. Pozornie prymitywne i zabawowe mają one
ogromny potencjał kształtowania światopoglądu i opinii na temat konkretnych elementów rze-

czywistości. Chciałabym to wykazać na przykładzie rosyjskich, ukraińskich, polskich, czeskich

i anglojęzycznych memów internetowych związanych z jedną z najbardziej kontrowersyjnych
i znanych postaci świata polityki, Władimira Putina. Jej miejsce w zbiorowej wyobraźni (choć
nie tylko), doskonale obrazuje niżej zamieszczony mem internetowy:

Fot. 1: „Wszystkie memy należą do mnie!” [dostęp online:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114871,17736088,Tych_memow_z_Putinem_mozesz_
juz_w_Rosji_nie_zobaczyc__Zakaz,,16.html z dnia 11.04. 2015]

Memy internetowe są częścią tzw. e-folkloru, ponieważ sam internet w coraz większym

zakresie staje się tworem „ludowej” wyobraźni, nasyconej multimedialnymi narracjami, które –
podobnie jak w folklorze tradycyjnym – mają zbiorowego autora2. Folklor sieciowy, jak nazwali
go rosyjscy badacze A.S. Kargin i A.B. Kostina, przejawia strukturalne podobieństwo z folklorem

tradycyjnym, między innymi dotyczy to anonimowości, kolektywności, wielowariantowości
i tradycyjności, ale jednocześnie otwarty jest na treści płynące z kultury popularnej. Sieciowa

internekstualność i interaktywność powodują wyzwolenie aktywności samych użytkowników,
którzy współtworzą społecznościowy wymiar nowych mediów3. W ten sposób internet staje się
swoistą „areną”4, na której ujawnia się zbiorowa wyobraźnia i inteligencja, ponieważ właśnie

„sieciowe tłumy”5, według definicji Piotra Zawojskiego, w decydujący sposób określają jego charakter. Folklorystyczna aktywność twórcza wzmacnia siłę wspólnoty wirtualnej - użytkownicy

czują potrzebę współdziałania w procesie obiegu interesujących ich treści, a także poszukiwania nowych własnych wersji czy interpretacji zdarzeń, ponieważ to mocno integruje i speł-

nia jedną z podstawowych, według Levinsona, funkcję nowych nowych mediów – budowanie
i podtrzymywanie relacji między użytkownikami6.

tywy memetycznej, „Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny ” 2012, nr 14, s. 49–69; W. Kołowiecki, Memy internetowe
jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 21.
2
W. Burszta, A. Pomieciński, E-folklor, „Kultura popularna” 2012, nr 3 (33), s. 5.
3
А.С. Каргин, А.В. Костина, Социальная группа и субкультура: проблемы генезиса и аспекты функционирования, в: Фольклор малых социальных групп: традиции и современность, ред. Каргин А.С.,
Москва 2008. с. 15.
4
J. Hajduk-Nijakowska, Folklorystyczny nerw internetu. Wspólnotowa przestrzeń emocji i wyobraźni. „Kultura
popularna” 2012, nr 3 (33), s. 14.
5
P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltext, Warszawa 2010, s. 32.
6
P. Levinson, Nowe, nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 174.
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Perspektywa memetyczna, którą przyjmuję w refleksjach nad (oczywiście wybraną dla ce-

lów badawczych) zawartością cyberprzestrzeni7, wymaga rozumienia memów jako jednostek
dziedziczności kulturowej, a więc zgodnie z rozstrzygnięciami Dawkinsa8. Stosując w tym miej-

scu uprawniony przez szereg badań i ustaleń memetyków9 skrót, można przyjąć, iż cyberkultura, jako odmiana/rodzaj/mutacja kultury, zmierza w kierunku, który wskazują jej memy,

wygrywające w procesie doboru kulturowego z memami mniej atrakcyjnymi. Upraszczając
w ten sposób, należy jednak zdawać sobie sprawę, że o procesie tego doboru, zgodnie zresztą

z założeniami darwinizmu, stanowią bardzo różne, często niejawne, czynniki środowiskowe.
W moim przekonaniu, w przypadku rozpatrywanej tu cyberkultury politycznej, należy do nich

na przykład anonimowość twórców/nosicieli treści, szerzących się w internecie. Nie pozwala
ona na uzyskanie informacji o autorstwie (zidentyfikowanie nadawcy), co sprawia, że treści te

mogą być wprowadzane tyleż spontanicznie i – rzec można – testowane bezinteresownie, ile
wprowadzane celowo, przez osoby/instytucje/ ideologicznie i finansowo zaangażowane w wy-

wieranie wpływu społecznego wszelkimi dostępnymi sposobami, w celu skłonienia założonych
nosicieli do określonych zachowań przez zaszczepienia w nich pożądanych przekonań10.

W tym przypadku mamy do czynienia z inżynierami memetycznymi, czyli kimś, kto „świa-

domie wymyśla memy, tworzy ich konfiguracje i syntezuje je z zamiarem wpływania na ludzkie zachowania”11. Jak zaznacza Andrzej Stępnik, działania związane z inżynerią memetyczną

wydają się obecne w większości obszarów kultury, jeśli nie we wszystkich12. Wśród nich bez

wątpienia są polityka, propaganda i PR. Stanisław Masłowski zwraca uwagę, że mem posługuje

się swoimi nosicielami wyłącznie do realizacji własnych celów, podobnie osoba posługująca się

manipulacją realizuje wyłącznie własne cele, odbierając jednostkom czy grupom możliwość
wpływu na ten stan rzeczy13.

Warto tu zwrócić uwagę na zmianę ról uczestników kultury, które nie ograniczają się je-

dynie do bycia biernym konsumentem i aktywnym twórcą, kształtującym i przetwarzającym

kulturowe treści i formy, jak to było kiedyś. Cyberkultura opiera się o nową klasę transmiterów,
którzy jedynie przekazują sobie nawzajem memy internetowe14. W związku z tym decyzja użytkownika o transmisji memu do innych nosicieli jest ważną częścią procesu selekcji memetycz-

nej. „Zadaniem” memów jest skłonić do rozpowszechniania jak największą ilość internautów,
ponieważ decyduje to o ich przeżywalności. Inżynierzy memetyczni doskonale rozumieją ten

mechanizm, mogą więc wykorzystywać emotywne albo kognitywne skłonności nosicieli me-

mów, wpływać na ich psychoewolucyjnie uwarunkowane „czułe punkty”, co pozwala skutecz-

nie oddziaływać na odbiorców, którzy mają aktywnie transmitować korzystne dla inżynierów
memy internetowe.

Przebadane zostały szczegółowo portale rosyjskie, czeskie, ukraińskie, polskie i anglojęzyczne.
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
9
Zob. Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, WSZOP,
Katowice 2009.
10
Więcej o tym: Andrzej Stępnik, Inżyneria memetyczna. Próba dookreślenia i oceny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt
memtyczny” 2014, nr 15, s. 77–80.
11
Infosfera…, s. 235.
12
A. Stępnik, Inżyneria memetyczna..., s. 80.
13
S. Masłowski, Inżyneria memetyczna wobec komunikacji reklamowej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”
2014, nr 15, s. 106.
14
M. Kamińska, Niecne memy…, s. 62–63.
7
8
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Korzystając z trafnej metafory autora Technopolu..., jak uczniowie czarnoksiężnika jesteśmy

zalewani przez informację, z którą nie możemy sobie poradzić. Informacja stała się czymś
w rodzaju śmieci i w czasach „triumfu techniki nad kulturą” nie potrafi udzielić odpowiedzi na
najbardziej podstawowe pytania15. Nadmiar informacji, między innymi memów internetowych,
przesycenie nimi odbiorców, a także faktor anonimowości powodują, że wydaje się prawie
niemożliwe ustalić, w jakiej mierze memy są produktem e-folkloru, czyli twórczością samych

użytkowników internetu, a w jakiej są tworzone i sterowane przez inżynierów memetycznych.
Ważną rolę jednak odgrywa tutaj kwestia aktywności użytkowników. Przyjmując założenie, że

internet jest przestrzenią, współtworzoną i sterowaną przez samych internautów, należy pamiętać, że według badań socjologicznych w 2014 w Polsce jedynie 26% użytkowników regularnie

kreuje i publikuje informację16, w Rosji to około 35%17. Przy czym badania wykazały, że tylko
w popularnej sieci socjalnej VK pojawia się około 32 mln. jednostek informacyjnych (średnio)

na dobę, z czego wynika, że każdy aktywny użytkownik miałby publikować po kilka memów
internetowych codziennie. Z tychże badań wiemy, że liczba ta nie odpowiada ogłoszonej ak-

tywności respondentów. Możemy więc założyć, że istnieją tacy użytkownicy, którzy wykazują

się nadmierną aktywnością, tworząc kilka albo nawet kilkanaście memów dziennie. Oczywiście
muszą mieć do tego swoją motywację.

Jak wskazuje Piotr Grochowski, dla powstawania e-folkloru niezbędną jest tzw. „sytuacja

wykonawcza”18, czyli szeroko rozumiane miejsce, w którym mem internetowy został umieszczony. Najczęściej są to strony rozrywkowe, które publikują kilkadziesięć memów interneto-

wych dziennie, by zachęcić użytkowników do ich odwiedzania. Istnieją jednak liczne grupy
w sieciach socjalnych, które również walczą o status najbardziej „lubianych” i odwiedzanych,

a więc zmuszone są do aktywnego kreowania i udostępniania memów. Możemy zatem założyć,
że „zawodowi” kreatorzy memów mogą być na różne sposoby zaangażowani i korzystać ze środ-

ków inżynerii memetycznej w celu manipulacji odbiorcami, szczególnie zaś liczbą odwiedzin.

Jak twierdzi autor rosyjskiej antologii e-folkloru Aleksandr Gagin, memy internetowe są na tyle
popularne, że oczywistym jest ich wykorzystanie do celów komercyjnych19.

Choć teza, że przewaga memów pozytywnych na rosyjskich portalach może być efektem

istotnej, sterowanej politycznie aktywności inżynierów memetycznych, a wizerunki krytyczne

są produktem e-folkloru, brzmi dość naiwnie, spróbujmy przyjrzeć się materiałowi zebranemu
tu właśnie na najpopularniejszych rosyjskich, ukraińskich, polskich, czeskich i angielskojęzycz-

nych stronach internetowych, prezentujących postać Władimira Putina z różnych punktów
widzenia. Dzięki temu będziemy mogli się przekonać w ogóle, z jakim materiałem mamy do

czynienia i jakie wnioski on narzuca. Być może pozwoli nam też to przypuścić, jaka ich część
jest sterowana przez inżynierów memetycznych, a jaka jest „naturalnym” e-folklorem? Memy
polskie, czeskie i anglojęzyczne jako mniej zaangażowane, przynajmniej z założenia, tworzą
tu kontekst porównawczy.

Zacznijmy od przyjrzenia się alternatywnym encyklopediom internetowym, w humorystycz-

ny sposób przedstawiającym przeróżne zagadnienia współczesności. Na rosyjskojęzycznej
N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Muza, Warszawa 2004, s. 89.
Dostęp online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF z dnia 20.11.2015
17
Dostęp online: http://habrahabr.ru/company/palitrumlab/blog/230701/ z dnia 20.11.2015
18
P. Grochowski, Folklorysta w sieci. Prolegomena do badań folkloru internetowego, w: Netlor: Wiedza cyfrowych
tubylców, red. tegoż, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 10.
19
Пятниццо. Антология фольклора рунета, ред. А. Гагин, Москва 2007.
15
16

Władimir Putin – anioł i demon cyberkultury

127

stronie lurkmore.to od razu napotykamy szereg określeń, prowokującyh rozbieżne interpretacje
zajmującej nas tu postaci Władimira Putina.

Fot. 2: Hasło „Putin” w „satyrycznej Wikipedii” [dostęp online: 11.04.2015 http://lurkmore.to/%D0%9F%
D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD z dnia 11.04.2015 ]

Określa się go jako Pierwszy po Bogu, wierzący oficer KGB, zbawiciel narodu, którym towa-

rzyszą para-definicje, typu: oś obrotu samowoli i korupcji, (Führer), główny oszust i złodziej20.

Fot. 4: Obraz z Putinem w Nonsensopedii
[dostęp online: http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Plik:Putin3.JPG z dnia 11.04.2015 ]
20
Первый после Бога , верующий офицер КГБ, спаситель нации, точка опоры произвола и коррупции,
стерхфюрер, главный жулик и вор
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Przez dłuższy czas w runecie21 krążył mem Путин-краб, który również znalazł swoje miejsce

w konstruujacym się obrazie Putina.

Fot. 5, 6: Memy „Putin-krab” [dostęp online: http://pikabu.ru/story/putinkrab_2_279882, http://trendology.ru/pochemu-putin-krab/ z dnia 11.04.2015]

Mem powstał i zyskał popularność po ukazaniu się w roku 2008 w wiadomościach wy-

wiadu z Putinem, któremu towarzyszył błąd w cytacie wypowiedzi Putina: „Мне не стыдно

перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента
Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал как раб /как краб/ на галерах, с утра

до ночи и делал это с полной отдачей сил. (Nie wstydzę się przed obywatelami, którzy głosowali na mnie, po raz drugi obierając mnie na stanowisko prezydenta Rosji. Przez całe te osiem

lat harowałem jak jak rab [ros. niewolnik]) /jak krab/ na galerach, od rana do nocy, i robiłem to
z pełnym poświęceniem.)” [ВВП, 14 lutego 2008].

Fot. 7: Mem „Putin-krab” [dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=HO2BfqJ8S1Q z dnia 11.04.2015]

Od tej pory Putin w obiegu cyberkulturowym był regularnie przedstawiany ze szczypcami,

a internauci wykazali się dużą aktwnością w wytwarzaniu tekstów e-folkloru, wykorzystujących
21

„ Ru.net” to popularna w całej Rosji wyszukiwarka google.ru.
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motyw skorupiaka. Poniżej jeszcze jeden mem internetowy, obrazujący skutki i komizm sytuacji, wynikłej z tego przejęzyczenia. Przed ekranem monitora rzesza analityków usiłuje odpowiedzieć na zagadkę bio-polityczną:

Fot. 8: Dlaczego Putin krab? Ciekawe zapytanie
dostęp online: http://old.rk.karelia.ru/blog/pochemu-putin-krab/ z dnia 11.04.2015]

Kolejne przezwisko/wcielenie prezydenta Rosji, które na długo zapamiętali internauci, to

Putin-Kurlyk. Jest to transkrypcja dźwięku, który wydają żurawie. Znany z przeróżnych aktyw-

ności ekologicznych i sportów wyczynowych, a przynajmniej tak prezentowany w oficjalnych
mediach, swego czasu Putin zaczął być przedstawiany przez użytkowników sieci jako przewodnik stada żurawi, ukazujący im kierunek odlotu za pomocą lotni.

Fot. 9: Jestem Putinem i nie chcę o niczym decydować. Chcę kurlyk-kurlyk.
Fot. 10: Cytaty wielkich ludzi. „Kurly, kurly”. W.W. Putin.
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Fot. 11: To od razu rozdzielimy role: Ja – Alfa-żuraw!
[dostęp online: http://www.mem-it.ru/2012/09/blog-post_3120.html , http://vk.com/wall26103858_62196, http://radonezhskij.livejournal.com/63518.html z dnia 11.04.2015]

Powyższe putinowskie memy mogą nie być zrozumiałe dla użytkowników sieci, nie zazna-

jomionych z realiami Rosji. Odwołują się bowiem do samca Alfa (to akurat jest jasne dla więk-

szości zaznajomionych z nową biologią). Na symboliczność tej roli Putina-przywódcy wskazuje
również komentarz, którego udzielił prezydent Rosji na konferencji prasowej, transmitowanej
na kanale RT. Dotyczył on pytania dziennikarza co do faktu, że nie wszystkie żurawie odleciały

za swoim liderem, na co Władimir Putin odpowiedział, że nie odleciały tylko słabe, i nawet
one nie miały wyboru, więc odleciały za drugim razem [dostęp online https://www.youtube.

com/watch?v=Yp6J1KO9R4I z dnia 11.04.2015]. Memy te sięgają także ku zmitologizowanym
obrazom22 – wielkim narracjom Rosji radzieckiej, których wieloznaczność najpewniej jest czy-

telna tylko w określonej puli memowej. Jak aktywnie zainfekował on wyobraźnię rosyjskich
internautów pokazują poniższe jego warianty:

Lecą Żurawie (ros. Летят журавли) – dramat produkcji ZSRR z 1957 r., zrealizowany na podstawie sztuki
Wiktora Rozowa, nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1958 r. Akcja filmu rozgrywa się
w Moskwie przed i w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Film jest jedynym pełnometrażowym filmem radzieckim,
który otrzymał główną nagrodę festiwalu w Cannes. Jako ciekawostkę można podać także fakt, iż tytuł filmu po
francusku, włosku i hiszpańsku różni się znacznie od od pierwowzoru (Kiedy przelatują bociany). Przyczyną tego
jest fakt, że tytuł przełożony wprost na język francuski mógłby być zrozumiany zupełnie inaczej. Słowo żuraw,
grue, w slangu oznaczało bowiem także prostytutkę, natomiast lecieć, voler - kraść. Dlatego na festiwalu film
wystawiono pod innym tytułem francuskim, którego kalką są tytuły w innych językach. https://pl.wikipedia.org/
wiki/Lec%C4%85_%C5%BCurawie
22
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Fot. 12: W.W. Putin wiedzie stynkę na tarło

Fot. 13: Mem z Putinem na rekinie
[dostęp online: http://www.vasilkov.info/forum/lofiversion/index.php/t10041.html , http://pavel-sviridov.livejournal.com/85995.html z dnia 11.04.2015]

Warto zwrócić uwagę, że chociaż podobne memy internetowe w ten sposób wyśmiewają

pozapolityczną działalność prezydenta, na większości z nich wyraźnie podkreślona jest jego

męskość. Mimo że jest przedstawiony w komicznych sytuacjach, sprawia wrażenie silnego,
zdecydowanego mężczyzny, co nie może nie wpływać na jego ogólny wizerunek jako przy-

wódcy . Z tym wiąże się częste przedstawianie tej postaci jako wszechwładnego władcy – cara.

Pojawia się ono zarówno w ukraińskiej inciklopedii.org jak i polskiej nonsensopedii.wikia.com.

Przekaz jest, oczywiście, przesycony drwiną i sarkazmem, ale być może i lękiem przed impe-

rialistycznymi skołonnościami „byłego i przyszłego premiera cara Rosji”, „dożywotniego Cara
Wszechrosji Wszechrusi”.

Na popularnym wideohostingu YouTube.com pojawiają się również filmiki ze zmontowanych

zdjęć Putina z podkładem muzycznym carskiego hymnu Rosji „Boże, zachowaj Cara!” (ros.
Боже, царя храни!).
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Fot. 14, 15, 16: Memy z Putinem w postaci cara [dostęp online: http://kresy24.pl/41967/mocarskiemu
-putinowi-za-mocarska-rosje/car-putin/, http://inciklopedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1
%96%D0%BD ,http://vk.com/club62261843 z dnia 11.04.2015].

Fot. 17: Mem z Putinem

[dostęp online: https://www.youtube.com/watch?v=h442_wk2P28 z dnia 11.04.2015].
Obraz cara może wywoływać u odbiorcy różne skojarzenia, zarówno pozytywne, np. zdecy-

dowana potęga władcy imperium, resentyment, jak i negatywne, np. niedemokratyczność, de-

spotyczność i surowość. W każdym przypadku, bez względu na intencję twórcy memów, jest to

obraz osoby, którą darzy się szacunkiem, ponieważ ma władzę. Nawet więc memy internetowe,
stworzone w celu wyśmiania Władimira Putina, mogą mieć podświadomy wpływ na odbiorców,

stwarzając wizerunek wielkiego polityka. Oczywiście, nie można wykluczać możliwości, że taki
właśnie jest cel inżynierów memetycznych, którzy z podobnych środków korzystają.

Czeska necyklopedie.wikia.com natomiast doszukuje się analogii Putina z inną historycz-

ną postacią – Grigorijem Rasputinym, charakteryzowanym jako „vnuk mystika, divotvůrce,
známého sukničkáře a opilce Grigorije Jefimoviče Rasputina (...) známého pod přezdívkou
šílený mnich „wnuk mistyka, cudotwórcy, znanego kobieciarza i pijaka Grigorija Jefimowicza
Rasputina, znanego pod przezwiskiem «szalony mnich»”23 [dostęp online: http://necyklopedie.
wikia.com/wiki/Putin z dnia 11.04.2015].

23
„Vnuk mystika, divotvůrce, známého sukničkáře a opilce Grigorije Jefimoviče Rasputina […] známého pod
přezdívkou šílený mnich”.
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Fot. 18: Rasputin z wyprostowanym palcem środkowym24.
[dostęp online: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Putin z dnia 11.04.2015]

W związku z podobieństwem nazwisk Putin – Rasputin powstało sporo memów opartych

na grze słownej, ale i sugestiach związku między rolą obu postaci w dziejach Rosji, a być może
i związkach charakterologicznych.

Fot. 19: Rasputin. Dwaputin.

Fot. 20: Rasputin. Dwa Putin

[dostęp online: http://sokrovennik.ru/rasputin-i-putin-%E2%80%93-chto-ix-svyazyvaet, http://chestertonandfriends.blogspot.cz/2014/08/putin-rasputin-sure-as-shootin-clerihew.html z dnia 11.04.2015]

Agresywna polityka Putina, zwłaszcza po rozpoczęciu w roku 2013 konfliktu rosyjsko-ukra-

ińskiego wywołała napływ memów o jeszcze bardziej wyrazistym ładunku emocji i przekształ-

cających imię prezydenta Rosji w Adolf Putin, Nowy Hitler. Najpopularniejszym stało się Putler
– czyli produkt połączenia nazwisk Hitler + Putin.

24

Rasputin se vztyčeným prostředníčkem
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Fot. 21: Putler Kaput! Fot. 22: Adolf Putin; Fot. 23: Mem z Putinem w postaci Hitlera [dostęp online:
http://www.ipnews.in.ua/index.php , http://mendelkreus.livejournal.com/8266.html z dnia 11.04.2015]

Fot. 24: Wladolf Putler. Rejhs Furer Rasistskiej Pederacji
[dostęp online: http://www.ipukr.com/?p=30421 , http://dallasmorningviewsblog.dallasnews.
com/2014/03/putin-is-putler-to-parts-of-eastern-europe.html/ z dnia 11.04.2015]

Fot. 25: Stop Putler. Sanctions now!
[dostęp online: http://emilis.info/2014/palaikyk-ukraina/ z dnia 11.04.2015]

Władimir Putin – anioł i demon cyberkultury

135

Obowiązkowym elementem ikonicznym tych memów jest powszechnie rozpoznawalna

grzywka na bok i mały wąsik, dorysowywane do portretów Putina. Są to jednoznacznie kojarzone z Hitlerem, powszechnie znane i aktywnie wykorzystywane symbole w popkulturze.

Warto zauważyć, że podobnie jak w innych przedstawieniach (cara, Rasputina), utożsamia się
go z osobami uznanymi za zbrodniarzy, które swego czasu posiadały jednak wielką polityczną

moc i wywarły istotny wpływ na rozwój historii. Podobny sposób wyrażania agresji kojarzy się
z dziecięcą karykaturą, kiedy dorysowywane są do zdjęć i obrazków osób nielubianych rogi,
wąsy, ogon, zęby itd. Jednak element anonimowości w cyberprzestrzeni, co w pewnym sensie oznacza też możliwość publikowania jakichkolwiek treści bez negatywnych konsekwencji,

pozwala udostępniać i szerzyć podobne memy, w odróżnieniu od karykatur w życiu realnym.
Znajdująca w ten sposób ujście agresja może również służyć jako mocny faktor łączenia grupy
przeciwko wspólnemu wrogowi, konsolidować ją i stymulować do twórczości. Ponieważ każdy
użytkownik chce być akceptowany w tym czy innym gronie internautów, jest to pewien sposób
zademonstrowania „po jakiej jest się stronie”, czyli wyrazić swoją pozycję (w tym przypadku

polityczną) i przez szerzenie (ewentualnie tworzenie) podobnych memów otrzymać uznanie
grupy i poczucie przynależności.

Sytuacja, która wydarzyła się na Ukrainie w związku z interwencją wojsk rosyjskich na jej

terytorium i aneksją Krymu, wzbudziła prawdziwą nienawiść internautów do osoby Władimira
Putina, co bezpośrednio prezentuje najbardziej rozpowszechnione w roku 2014 pejoratywne
przezwisko – huilo.

Fot. 26: Keep calm and Putin Huilo
[dostęp online: http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/keep-calm-and-putin-huilo/ z dnia 11.04.2015].

Zwraca uwagę fakt, że określenie to charakterystyczne jest między innymi dla memów ro-

syjskich, a rosyjski lurkmore.to posiada osobną stronę z wymienionym hasłem. Towarzyszą mu
jednak również komentarze pełne ironii i kpin z „hohlów” (Ukraińców).
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Fot. 27: Putin huilo.

Fot. 28: La-la-la-la-la-la.

[dostęp online: http://risovach.ru/kartinka/5387695 ,
http://vk.com/putin_huylo2014 z dnia 11.04.2015].

Przydomek „huilo” pochodzi z pieśni oburzonych kibiców Charkova, ułożonej po wejściu

Krymu do składu Rosji. Jak przystało na folklor stadionowy, jej tekst jest bardzo prymitywny:
Путин хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! (Putin huilo! La-la-la-la-la-la-la-la!).

Fot. 29: Ukraińscy kibice na stadionie śpiewają „Putin huilo” [dostęp online: https://www.youtube.com/
watch?v=mF5bhz87CZs&index=10&list=RDBU4c_zP9JrQ z dnia 11.04.2015].

Jednak już w ciągu kilku dni była śpiewana niemal wszędzie, od Ukrainy po Europę i Amerykę.

Fot. 30: Mem z Putinem Fot. 31: Putin Huylo La la la la la la [dostęp online: http://www.putinhuylo.info ,
https://twitter.com/darthputinkgb/status/477383032195006464 z dnia 11.04.2015]
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Fot. 32: Those ukrainians keep posting more huylo memes! [dostęp online http://www.arrse.co.uk/community/threads/chronicles-of-war-in-ukraine.213582/page-117 z dnia 11.04.2015]

Odpowiedni artykuł, wraz z zapisem nutowym „utworu”, pojawił się też w biblii internautów –

Wikipedii i jest przetłumaczony na 27 języków świata (między innymi na angielski, ukraiński i czeski).

Fot. 33: Hasło „Putin khuilo” w Wikipedii Fot. 34: Nuty do piosenki „Putin huilo” w ukaińskiej Wikipedii
[data dostępu 11.04.2015 - http://en.wikipedia.org/wiki/Putin_khuilo! , http://uk.wikipedia.org/wiki/]

Latem roku 2014 doszło do kompromitacji politycznej związanej z wymienioną pieśnią kibi-

ców. Minister Ukrainy do Spraw Zagranicznych Andrij Deszczyca zaśpiewał Putin huilo! razem

z demonstrantami pod budynkiem ministerstwa, co zarejestrowano na You Tube [dostęp online
11.04.2015 - https://www.youtube.com/watch?v=M0N3RKD_e5o ] i skwitowano podpisem:

Fot. 35: Putin huilo. Przed chwilą ministr oświadczył to, na co czekała cała Ukraina.

Tetiana Kamyshanova

138

Sprawa zdobyła światowy rozgłos, a polityk został oskarżony o nieprofesjonalne zachowanie.

Oczekiwane przeprosiny zaproponowali sami internauci:

Fot. 36: Putin nie h*ilo? A to przepraszam.... [–dostęp online: http://heroiamslava.org , http://censor.
net.ua/news/290133/medvedev_nazval_deschitsu_neadekvatom_a_lavrov_zayavil_chto_obschatsya_s_
nim_bolshe_ne_o_chem z dnia 11.04.2015]

Mem „Putin huilo” został także wykorzystany przez jeden z największych ukraińskich ka-

nałów telewizyjnych „1+1” .W wieczornym bloku wiadomości pokazano sfałszowane wideo
- zwiastun nowego sezonu serialu The Simpsons

Fot. 37: Putin bohater zwiastunu serialu The Simpsons [dostęp online: https://www.youtube.com/
watch?v=AYGdSlrpxIw z dnia 11.04.2015]

Wyemitowany obraz przedstawia nagiego Putina na koniu z napisem „Jazda konna na

Krymie”, a jeden z bohaterów serialu, Bart Simpson, pisze na szkolnej tablicy Putin-huylo. Jak

widzimy, zostały w tym przypadku wykorzystane środki inżynerii memetycznej, które zaowo-

cowały dużym ożywieniem wśród internautów, ponieważ przez dłuższy czas afery nie wykryto.
Wykorzystanie memów internetowych przez nawet tak poważne media, jak jeden z głównych
państwowych kanałów telewizyjnych świadczy, iż mają one naprawdę ogromną sprawność

wykorzystywania różnych wektorów w celu zarażania milionów umysłów i wielką zdolność
dopasowywania się do struktur kognitywnych swych nosicieli, szczególnie w sytuacjach zagrożenia, co dobrze potwierdza tezy Bjarneskansa, Gronnevika i Sandberga25.

25

Zob. H. Bjarneskans, B. Gronnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów, w: Infosfera…, s. 65–90.
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W lipcu roku 2014 aktywiści z Odessy nadali nawet nazwę Putin-Huilo! ciału niebieskiemu.

Fot. 38: Certificate „Putin Huilo!” [dostęp online: https://twitter.com/fake_midrf/status/485758162180788224 z dnia 11.04.2015 ]

Wiadomość ta spowodowała kolejny wysiew, nieco zmutowanych memów „huila” z „gwiaz-

dą” w tle. Ale i tym razem stykamy się z ciekawym zjawiskiem swoistej heroizacji krytykowanej
postaci. W gwiezdnych memach Władimir Putin nie jest utożsamiany z niczym, co by budziło

negatywne skojarzenia; przeciwnie – jest przedstawiony jako celebryta w holywoodzkiej Alei
Gwiazd lub człowiek z satysfakcją odnotowujący swą kosmiczna sławę.

Fot. 39: Teraz o Putinie-huile wiedzą i w kosmosie!

Fot. 40: Putin

[dostęp online http://prikolnovosti.com/putin-xujlo-teper-v-kosmose/ ,http://od.vgorode.ua/news/
sobytyia/228105-astronomy-ofytsyalno-nazvaly-zvezdu-putyn-khilo z dnia 11.04.2015]

Kolejną falę putinowskich memów internetowych wzbudziły informacje o zestrzeleniu nad

Ukrainą 17 lipca 2014 roku Boeinga 777 malezyjskich linii lotniczych. Mimo iż, przynajmniej początkowo, sprawcy nie byli znani (według najpowszechniejszej wersji tragicznych wydarzeń, dopuścili
się tego ukraińscy separatyści uzbrojeni w rosyjskie rakiety), Internet zareagowal jednoznacznie:
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Fot. 41: Putin. The blood on his hands. Fot. 42: This is my newest! Fot. 43: Mem z Putinem na temat zestrzelonego Boeinga 777 [–dostęp online: http://www.reflex.cz/galerie/zpravy/47228/?foto=0 ,
http://www.reflex.cz/galerie/zpravy/47228/?foto=2 , http://www.cagle.com/2014/07/flight-17-and-putin/ z dnia 11.04.2015]

Fot. 44: Murdered bu Russia [dostęp online: http://blogs.denverpost.com/opinion/2014/07/21/cartoons-day-vladimir-putin-flight-17/43216/4/ , http://risovach.ru/kartinka/6773475 , http://risovach.ru/
kartinka/6383854 , http://kratko-news.com/2014/07/24/putin-dal-prikaz-sbit-malajzijskij-samolet-mn17-namerenno/ z dnia 11.04.2015 ]

Podano przy okazji interpretację przyczyn tego aktu, przedstawiając obok siebie karykatury

dwóch znaczących postaci polityki światowej – Putina i Obamy.

Fot. 45: More sanctions. Sue me.
[dostęp online: http://www.freerepublic.com/focus/news/3182972/posts z dnia 11.04.2015].
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Mimo że memy internetowe mają przede wszystkim funkcje ludyczne, trudno nie dostrze-

gać, że powstają również w związku z tak tragicznymi wydarzeniami jak wojna czy katastrofa
samolotowa. Jak zaznacza badaczka e-folkloru Janina Hajduk-Nijakowska, podobne dowcipy

katastroficzne (disaster jokes) mogą pełnić funkcję terapeutyczną, ponieważ „oswajają” tragicz-

ny wymiar współczesnego świata, prowadząc w stronę absurdu, co jest znanym „zabiegiem”
folkloru tradycyjnego26. Ujawniają też zainteresowanie i niepokój internautów, a wprowadza-

ne celowo spekulują na panice i strachu, które wydarzenia te wśród internautów powodują.

Ponieważ są to emocje bardzo intensywne, zmuszają użytkowników do zwrócenia uwagi na
mem, pomagają w zainfekowaniu przyszłego nosiciela i zmuszają go do rozprzestrzenienia
memu. Jak podkreślano wcześniej, treść memu nie zawsze ma znaczenie pierwszoplanowe,
najważniejsze, żeby został zauważony i zainfekował jak najwięcej użytkowników.

Fot. 46: Obama grozi Putinowi: Putin uważaj bo na szczycie

Fot. 47: Sprawdzanie efektu sankcji.

G7 CHCEMY ci sankcję wprowadzić? Putin dzwoni do Obamy
– Barack nigdy się tak nie uśmiałem!!!
[dostęp online: http://demotywatory.pl/4312207/Obama-grozi-Putinowi---Putin-uwazaj-bo-na-szczycieG7-CHCEMY-ci-sankcje-wprowadzic- , http://demotivatorium.ru/demotivators/tags z dnia 11.04.2015]

Lwia część memów internetowych, dotyczących sankcji, zarówno rosyjskich jak i polskich,

czeskich, angielskich ośmiesza ich konsekwencje. W sposób ironiczny pokazują one bezradność
polityki światowej wobec siły Rosji.

Fot. 48: Ostrzegam, że usunę Pana
ze znajomych na Fejsbuku
26
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Fot. 49: Chcecie izolować Rosję? A taśmy izolacyjnej nie zabraknie?

Fot. 50: Obama: I’ve placed the stiﬀest sanctions on Russia.
Putin will be hurt politically. Putin: Obamacare?

Fot. 51: -Demokrację widzisz? –Nie. –A ona jest.
–A ty sankcje widzisz? –Tak. –A ich nie ma.
[dostęp

online:

http://www.lolmania.pl/

lol/2376/ameryka-zaostrza-sankcje-wobec-putina.html, http://ruspravda.info/Snyatie-sanktsiy-lovushka-dlya-Putina-8658.html;

http://

www.palba.cz/viewtopic.php?f=5&t=23&start=3800;http://ruspravda.info/Rossiya-sanktsiii-Putin-4995.html z dnia 11.04.2015]
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Zwróćmy uwagę, że jednoznacznie krytykujące Putina memy, prezentują go jednak jako

silnego mężczyznę o atletycznym, obnażonym torsie, przyodzianego w wojskowe spodnie,

podczas gdy prezydent Stanów Zjednoczonych, z zapadniętą klatka piersiową, małpimi uszami
i w stroju yuppies, jawi się przy nim jako nie budzący strachu słabeusz. Tendencja do takich
przedstawień dotyczy nie tylko memów rosyjskojęzycznych; w polskich i czeskich memach
prezydent Rosji również prezentuje się jako chytrzejszy i silniejszy niż Barack Obama.

Na płaszczyźnie memów, polegających na konflikcie opyzycji, często spotkać można popular-

ne w cyberprzestrzeni zjawisko trollingu. Polega ono na prowokacji przez stworzenie fikcyjnych
postaci w internecie i/albo szerzenie przez nich opinnii, niekoniecznie zgodnych z rzeczywistymi

poglądami ich autorów. Celem trolla jest sprowokować jak największą ilość niedoświadczonych
użytkowników do gorącej dyskusji. Troll może celowo szerzyć memy o kontrowersyjnych treściach

w gronie osób o odmiennych poglądach, żeby spowodować konflikt. Ustala się w ten sposób
pewna hierarchia użytkowników, w której Ci, co prowokacji nie wykryli, okazują się na samym

dole i nazywani są nubami. Kłótnia przyciąga wielu internautów, wyśmiewających „nowych”,
niedoświadczonych użytkowników i chętnych do udziału w konflikcie. W tym przypadku mem, na

podstawie którego trolling został zrealizowany, zarówno jak i ewentualni inżynierzy memetyczni,

którzy go stworzyli, dużo zyskują – przekazując go sobie nawzajem, użytkownicy, świadomie albo
nie, koncentrują się na jego zawartości, która wpływa na ich świadomość.

Niedawno internet obiegła wiadomość o tym, że podobne memy w Rosji zostaną zakazane.

Rosyjski urząd nadzorujący media zakazał tworzenia i publikowania memów wykorzystują-

cych zdjęcia znanych osób. Roskomnadzor27 zabronił również tworzenia fikcyjnych profili osób
publicznych na portalach społecznościowych, o czym powiadomiły między innymi: gazeta

The Washington Post28 czeski serwis informacyjny iDnes.cz29 Także na profilu Roskomnadzoru

na portalu społecznościowym Vkontakte.com pojawił się odpowiedni wpis30 Polska Gazeta.pl
i ukraiński portal patrioty.org.ua podjęły próbę pewnej prowokacji, przedstawiając tę wiadomość wyłącznie na przykładach memów z Władimirem Putinem.

Fot. 52: Nie oddam Cię nikomu, moja Rosjo.

Fot. 53: Mem z Putinem

[dostęp online: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114871,17736088,Tych_memow_z_Putinem_mozesz_juz_w_Rosji_nie_zobaczyc,,1.html?utm_source=facebook.
com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta , http://patrioty.org.ua/nelzya-smeyatsya-nad-putinim-u-rf-zaboronili-memi-na-politichnih-diyachiv/ z dnia 11.04.2015]
Roskomnadzor – państwowa agencja nadzoru telekomunikacyjnego.
Dostęp online: http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/04/10/russia-just-made-a
-ton-of-internet-memes-illegal/ z dnia 11.04.2015.
29
Dostęp online: http://technet.idnes.cz/zakaz-memu-v-rusku-0nm-sw_internet.aspx?c=A150414_172432_
sw_internet_mla z dnia 11.04.2015.
30
Dostęp online: https://vk.com/wall-76229642_37568 z dnia 11.04.2015.
27

28
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Stanowią one dość jasną interpretację wspomnianego zakazu, czego dowodzą również na-

główki artykułów, w rodzaju: Tych memów z Putinem możesz już w Rosji nie zobaczyć albo Nie
można się nabijać z Putina: w Rosji zakazano memów na polityków31. Chociaż informacja, jako-

by zakaz dotyczył jedynie Putina, nie znajduje potwierdzenia w żadnych oficjalnych źródłach,
ale obejmuje wszelkie znane osobistości, to sądząc choćby po wskazanym wyżej materiale
źródłowym, tych innych osobistości raczej nie dotyczy.

Podsumowując można stwierdzić, że memy internetowe stanowią dzisiaj istotną siłę kreacji

obrazów świata. Zdobią artykuły w prestiżowych wydaniach prasowych, wypełniają portale spo-

łecznościowe i strony internetowe o przeróżnych profilach, ponieważ są „zaraźliwe” i przyciągają
czytelników. Tradycyjne długie artykuły gazetowe przekształcają się w cyberprzestrzeni w coraz

krótsze kawałki tekstu, mające raczej formę messenga, bogato zdobione obrazkami, których skuteczne działanie na odbiorcę zależy od tego, jak bardzo przyciąga uwagę. Użytkownicy sieci so-

cjalnych, śledząc aktualności, coraz rzadziej czytają wiadomości w internetowych wersjach gazet
i magazynów – dowiadują się o najnowszych wydarzeniach w świecie właśnie z memów, które
w efektowny sposób tę informację prezentują. Atrajcyjność i lakoniczność czyni z memów wspa-

niały środek dla tradycyjnych mediów, zarówno jak i idealne narzędzie dla inżynierów memetycznych, którzy przedstawiają fakty w zmodyfikowany, korzystny dla siebie sposób. W ogromnym
napływie informacji, który otacza każdego użytkownika, internauci często nie mają czasu i ochoty
doszukiwać się prawdy, a więc łatwo wierzą temu, co przedstawiają im memy.

Jak zaznacza autor podręcznika z PR-u i mendżmentu komunikacyjnego Aleksandr Krylow,

każde odniesienie do obiektu politycznego, niezależnie od treści jednostki informacyjnej, może
być korzystne, ponieważ przynajmniej przypomina odbiorcom o jego istnieniu32. Wiedząc
o tym, inżynierzy memetyczni mogą wykorzystywać popularny wśród internautów sposób

przekazywania informacji do dyskretnej manipulacji. Oczywiście nie mamy dowodów na to,
że w produkcji niektórych memów „putinowskich” maczali palce specjaliści. Udało się nam

jednak zaobserwować, że memy internetowe, które z założenia moglibyśmy uważać za nie-

korzystne dla wizerunku polityka, a więc odrzucić pomysł o zaangażowaniu w jego tworzeniu

inżynierów memetycznych, nie są tak jednoznaczne. W związku z sytuacją polityczną postać
Władimira Putina w całym świecie jest odbierana raczej negatywnie, ale upewniliśmy się, że

niemal zawsze te memy internetowe zawierają w sobie elementy podkreślające dominację, mę-

skość, siłę autorytetu politycznego prezydenta. Pod wpływem stereotypu o „cenzurze” w Rosji

mogliśmy zakładać, że memy rosyjskojęzyczne będą przedstawiać Władimira Putina wyłącznie

w najlepszym świetle. Miało to miejsce jedynie w kwestii „rywalizacji” prezydenta Rosji i Baraca
Obamy, w której Putin zdecydowanie wygrywał. Ciekawym jednak było znalezienie podobnych
memów na polskich i czeskich stronach, które ogólnie wykazywały negatywne nastawienie
do postaci Władimira Putina. Szereg kolejnych niezbieżności w wizerunku prezydenta Rosji,
wskazujących na jego potęgę i autorytet, bez względu na ironiczność i sarkastyczność samych

memów, prowadzi do wniosku, że część z nich może być wynikiem pracy inżynierów memetycz-

nych. Jednoznaczny obraz Władimira Putina jako „wcielenia zła” prezentują jedynie ukraińskie
media. Jest to zrozumiałe ze względu na konflikt wojskowy na terytorium Ukrainy. Jednak taki

jednoznaczny wizerunek, przedstawiany w memach internetowych także może wskazywać na
Нельзя смеяться над Путиным;: у РФ заборонили меми на політичних діячів.
А.Н. Крылов. Основы коммуникационного менеджмента и паблик рилейшнз: Пособие для тренингов,
самоконтроля, практических и семинарских занятий. Москва, 2007.
31
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korzystanie ze środków inżynierii memetycznej przez ukraińskie media, ponieważ pewna część

Ukraińców, zwłaszcza na wschodzie państwa, czuje swoją przynależność do Rosji i wspiera
politykę Władimira Putina. Natomiast brak odzwierciedlenia tych poglądów w popularnych
memach intenetowych może wskazywać, że ich rozprzestrzenienie jest niekorzystne dla polityki

Ukrainy. Powodem również może być pewna „moda na ukraińskość”, która panuje w internecie i przejawia się w umieszczaniu zdjęć profilowych z flagą ukraińską, kreowanie obrazków

„prawdziwych ukraińców” na popularnych serwisach, publikowanie zdjęć w „wyszywankach”
– strojach tradycyjnych, udostępnianie informacji o tragicznych wydarzeniach na Wschodzie,

między innymi dotyczy to publikowania memów, wykazujących nienawiść do Putina. Brak
oficjalnych socjologicznych danych o ilości podtrzymujących politykę Rosji obywateli Ukrainy
nie pozwala ustalić, czy taka asymetria w memach internetowych przedstawiających Władimira
Putina jest spowodowana poglądami politycznymi, chęcią przynależności do „większości” czy
działaniem inżynierów memetycznych.

Bez względu na zakaz tworzenia i rozprzestrzeniania memów, wykorzystujących zdjęcia

osób publicznych bez ich zgody, błyskawicznie się one mnożą. Sprzyja temu specyficzność
cyberprzestrzeni, gdzie każdy użytkownik jest aktywnym, anonimowym twórcą kultury nie

tylko przez kreowanie, ale też przez odbieranie i szerzenie memów, zostawiających po sobie

liczne kopie. Można więc przypuszczać, że utopijna idea zakazu miała inny cel, który, możliwe,
został zrealizowany przez aktywne szerzenie tego memu, ponieważ, jak się przekonaliśmy,

bezpośrednia jego treść nie jest główną bronią inżynierów memetycznych. W żadnym przy-

padku memów internetowych, otaczających każdego, kto ma dostęp do internetu, nie warto

lekceważyć. Potrafią manipulować naszą świadomością i narzucać wizje świata, o których sami
siebie nigdy byśmy nie podejrzewali.
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Big data w perspektywie memetycznej

Streszczenie1
W artykule postawione zostaje pytanie o adekwatność opisów i wyjaśnień memetycznych do fenomenu big
data. Takie ujęcie rzuca nowe światło zarówno na zjawisko big data, jak i na memetykę pretendującą do roli
adekwatnej i zupełnej teorii kultury. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zostaje przedstawione,
czym jest big data i jakie niesie za sobą konsekwencje. Druga zawiera dociekania, na ile memetyczne opisy
i wyjaśnienia kultury stosują się do big data. Podsumowanie stanowi odpowiedź na postawione w tekście
pytania.

Słowa-klucze
big data, memetyka, mem, kultura, teoria kultury

Big data from the memetic point of view
Summary
The article puts a question about the adequacy of memetic descriptions and explanations to the phenomenon of big data. This view throws light on big data and the memetics as an adequate and complete theory
of culture. The article consists of three parts. In the first part I present the phenomenon of big data and its
consequences. The second is discussion about the applications of memetic descriptions and explanations
to big data. The summary contains the answers to posed questions.
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1
Ze względu na występowanie w literaturze polskojęzycznej zwrotu angielskiego i brak kanonicznych tłumaczeń na polski zdecydowałem się na pozostawienie zwrotu big data w oryginalnej wersji.
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Big data to fenomen wnikliwie ostatnio analizowany i komentowany zarówno w publika-

cjach specjalistycznych, jak i w tych przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców. Najwięcej
miejsca poświęca się zastosowaniom big data, zwracając szczególną uwagę na ich potencjał
biznesowy. Dyskutuje się kwestie prawne i etyczne związane z gromadzeniem i przetwarzaniem

danych, a także z przewidywaniem na ich podstawie ludzkich zachowań. Spory związane z big
data sięgają jednak też na grunt metodologii i filozofii nauki.

Niniejszy artykuł nie będzie stanowił omówienia wszystkich aspektów i kwestii związanych

z tym zjawiskiem, lecz jedynie tych, które są niezbędne do realizacji stawianego celu, którym
jest odpowiedź na pytanie o stosowalność opisów i wyjaśnień memetycznych do big data.
Zbadam, czy memetyka jest w stanie rzucić nowe światło na omawiany fenomen, oraz czy
big data zmusza do uzupełnienia czy nawet rewizji niektórych założeń i twierdzeń memetyki.

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przybliżę, czym jest big data i jakie niesie za

sobą istotne konsekwencje. W drugiej zbadam, na ile memetyczne opisy i wyjaśnienia kultury

stosują się do big data. Na koniec zastanowię się, czy powinniśmy zmodyfikować memetykę
i jeśli tak, to w jakich aspektach i w jakim stopniu.

Czym jest big data?
Big data wiąże się z błyskawicznym przetwarzaniem ogromnych ilości danych, zbieranych

często w różnych sytuacjach i za pomocą odmiennych narzędzi, zapisanych na różnych nośni-

kach i w różnych formatach. Dane te analizowane są w celu wychwycenia korelacji, wzorców
i trendów, pomocnych m.in. w prognozowaniu zjawisk i tendencji (np. rozprzestrzeniania się

epidemii – Google Flu, czy inflacji – PriceStats), ale też ludzkich zachowań, preferencji i nawyków (np. zachowań konsumenckich czy preferencji czytelniczych – Amazon).

Viktor Mayer-Schönberger i Kenneth Cukier zwracają uwagę na wieloznaczność wyrażenia

big data2. Sami proponują niezbyt precyzyjną definicję:

Obecnie myśli się o zagadnieniu big data – i takie podejście jest prezentowane w niniejszej książce –
następująco: uważa się, że termin ten obejmuje to, co może być zrealizowane w dużej skali, a nie może
być wykonane w małej, w celu zyskania nowej wiedzy lub stworzenia nowej wartości w sposób, który
zmieni rynki, organizacje, relacje między rządami a obywatelami itp.3

Takie dookreślenie jest – według mnie – za szerokie, ponieważ działania realizowalne tylko w dużej
skali w celu zyskania nowej wiedzy lub stworzenia nowej wartości wcale nie muszą wiązać się

z analizą wielkiej ilości danych, a więc z tym, co standardowo rozumie się pod pojęciem big data.

Przykładem tego mogą być protesty społeczne zmierzające do zmiany władzy (jak chociażby na

Ukrainie czy podczas tzw. Arabskiej Wiosny). Mamy tu do czynienia z działaniami, które mogą
osiągnąć swój cel wyłącznie przy dużej skali protestów, przyczyniają się one do stworzenia nowej
wartości i zmieniają relacje między rządem a obywatelami, natomiast nie wiążą się z przetwarzaniem wielkiej ilości danych w celu wydobycia z nich korelacji i wzorców. Nie powinno się
ich zatem zaliczać do big data, choć zdają się spełniać definicję Mayer-Schönbergera i Cukiera.

2
V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, przeł.
M. Głatki, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2014, s. 19.
3
Tamże, s. 20.
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Trafniejszą definicję przedstawia ekspert z firmy Gartner4 – Doug Laney. Charakteryzuje on

big data poprzez trzy V – ogromną wielkość [volume] zbiorów danych, dużą prędkość [velocity]

ich przetwarzania (ze szczególnym naciskiem na przetwarzanie w czasie rzeczywistym) oraz
wielką różnorodność [variety] danych, zapisanych na różnych nośnikach, w różnych formatach5. Doskonałym przykładem działania big data jest personalizacja reklam na podstawie

danych zebranych z portali społecznościowych, odwiedzanych przez użytkownika stron, polubień, pozostawionych wpisów i komentarzy. Jest to pokaźny zbiór danych, przechowywanych

w różnych formatach i na różnych serwerach, poddanych błyskawicznej analizie w celu wy-

dobycia preferencji, zainteresowań, pragnień, potrzeb, nawyków, a także statusu konsumenta.
Mayer-Schönberger i Cukier dostrzegają rewolucyjny potencjał tkwiący w big data:

Pojawienie się zjawiska big data stanowi ważny krok w ludzkim dążeniu do skwantyfikowania i zrozumienia świata. Większość fenomenów, które nigdy wcześniej nie mogły być zmierzone, gromadzone,
przeanalizowane i udostępnione, staje się przeliczalnymi danymi. Korzystanie z dużych ilości danych
zamiast małych porcji i akceptowanie niedokładnych informacji otwierają drzwi do nowych poziomów
poznania. Sprawia to, że społeczeństwo zrezygnuje z preferowanego wcześniej poszukiwania przyczynowości na rzecz korzyści płynących z korelacji.6

Autorzy wskazują na trzy zmiany, jakie wiążą się z rozwojem big data7. Pierwsza dotyczy

możliwości efektywnego analizowania ogromnych zbiorów danych, bez konieczności ograniczania się do mniejszych zbiorów (np. do stosowania metody próby losowej). Dzięki temu

jesteśmy w stanie wydobyć interesujące korelacje niemożliwe do uzyskania dawniej stosowanymi metodami.

Druga zmiana związana jest z tym, że przy korzystaniu z odpowiednio dużych zbiorów da-

nych nie musimy, jak przy wcześniejszych metodach (np. losowej próby), martwić się o dokład-

ność i uporządkowanie danych. Jest bowiem tak, że występujące gdzieniegdzie niedokładności
są pomijalne w obliczu ogromnej ilości danych, nie wpływają na uzyskany wynik, a także nie

przeszkadzają w wykrywaniu korelacji i trendów8. Omawiane niedokładności mogą mieć różne
pochodzenie; Mayer-Schönberger i Cukier wymieniają następujące9:
- wzrost liczby błędów postępujący wraz ze wzrostem ilości danych;
- łączenie niepasujących do siebie informacji;

- niekonsekwentne, odmienne sposoby formatowania danych;
- niedokładności biorące się z przetwarzania danych.

Trzeba zaznaczyć, że nieuporządkowanie nie jest konstytutywną cechą big data, lecz bie-

rze się z niedoskonałości naszych narzędzi używanych do mierzenia, zapisywania i analizy
danych – istnieje zatem szansa, że wraz z rozwojem technologii nieuporządkowanie danych

Dawniej META Group.
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (stan na 30 kwietnia 2015 r.). W niektórych publikacjach dodaje się kolejne dwa
V: veracity, czyli wiarygodność, prawdziwość danych, oraz value, czyli ich wartość dla użytkownika. J. Dygaszewicz,
Big data w statystyce publicznej, w: Internet. Publiczne bazy danych i big data, red. G. Szpor, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2014, s. 51.
6
V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big data…, s. 34.
7
Tamże, s. 28–30, 35–36.
8
Tamże, s. 61–62.
9
Por. tamże, s. 53.
4
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zostanie zmniejszone, a może nawet całkowicie wyeliminowane10. Nie oznacza to jednak, iż
do tego czasu powinniśmy poprzestać na analizowaniu niewielkich zbiorów zawierających

dokładne dane11. Zdaniem Mayer-Schönbergera i Cukiera, powinniśmy wyjść poza nawykowe
ograniczenia i zacząć wykorzystywać potęgę big data:

Społeczeństwo przystało na dwa niejawne kompromisy, które tak wrosły w naszą naturę, że traktujemy je jako naturalną kolej rzeczy. Po pierwsze, zakładamy, że nie możemy wykorzystywać dużo większej
liczby danych, więc tego nie robimy. Jednak ograniczenie to staje się coraz mniej istotne, ponieważ
powoli uświadamiamy sobie, jak wiele możemy zyskać, używając wielkości zbliżających się do N = całość. Drugi kompromis dotyczy jakości informacji. W epoce małych ilości danych położenie nacisku na
dokładność było racjonalnym zachowaniem, bo kiedy zbiera się niewielką liczbę informacji, muszą być
one jak najdokładniejsze. W wielu przypadkach reguła ta dalej ma zastosowanie, ale w innych rygorystyczna precyzja jest mniej ważna niż błyskawiczne otrzymanie wyniku z zakresu jakiegoś zagadnienia
lub szybkie rozpoznanie pojawiających się trendów12.

I wreszcie trzecia zmiana wiąże się z przeniesieniem nacisku z szukania związków przy-

czynowo-skutkowych na wyszukiwanie korelacji. Choć skłonność do odnajdywania relacji
kauzalnych jest dla człowieka naturalna, to powinna być powściągana z kilku powodów13. Po

pierwsze, wspomniana skłonność często prowadzi na manowce, czego najlepszym przykładem jest powszechność błędu post hoc ergo propter hoc14. Po drugie, twierdzenia o istnieniu
związków przyczynowych są o wiele trudniejsze do uzasadnienia niż twierdzenia o istnieniu

korelacji. Po trzecie, skoncentrowanie się na badaniu korelacji może sporo wnieść do poszuki-

wań relacji przyczynowych. I wreszcie po czwarte, zbytni nacisk na przyczynowość nie zawsze
jest pożądany z tego względu, że zaciemnia obraz sytuacji. Autorzy ilustrują to w następujący
sposób: analiza korelacji pokazała, że pomarańczowe samochody psuły się o połowę rzadziej
od średniej, jednakże mimo powstania wielu hipotez przyczynowych tłumaczących tę zależność

nie udało się ustalić, która jest adekwatna, co wszak nie przekreśliło korzyści biorących się
z poznania owej korelacji15. I choć analiza korelacji nie zastąpi całkowicie szukania związków
przyczynowo-skutkowych16, to właśnie na nią zostanie w przyszłości położony nacisk: „Nie

Por. tamże, s. 62.
Tym bardziej, że ideał polegający na dysponowaniu wszystkimi możliwymi danymi o największym możliwym
stopniu dokładności jest nieziszczalny. Jak bowiem realistycznie zauważają Mayer-Schönberger i Cukier: „Ilości
danych, które będziemy w stanie zgromadzić i przetworzyć zawsze będą niewielką częścią wszystkich informacji
istniejących we wszechświecie […] Ponieważ nigdy nie będziemy mieli dokładnych informacji, nasze przewidywania zawsze będą obarczone błędem. Nie oznacza to, że będą złe, będą po prostu niekompletne. Nie unieważnia
to jednak wiedzy, którą poznajemy dzięki big data”. Tamże, s. 258.
12
Tamże, s. 71.
13
Tamże, s. 90–96.
14
Inaczej błąd fałszywej przyczyny. Polega na wyciągnięciu błędnego wniosku o powiązaniu przyczynowym
dwóch zjawisk z faktu, że jedno zjawisko wystąpiło czy występuje po drugim.
15
Tamże, s. 94–95.
16
Mayer-Schönberger i Cukier są mniej radykalni niż inni piewcy big data. Chris Anderson stwierdził, że tradycyjny model odkrycia naukowego, sprowadzający się do sformułowania hipotezy i jej empirycznego przetestowania, zostanie zastąpiony przez analizę danych, która sama nie będzie potrzebowała teorii. Ch. Anderson, The
End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, “Wired” 2008. Mayer-Schönberger i Cukier
słusznie wskazują na absurdalność takiego ujęcia, ponieważ sama analiza big data opiera się na teoriach matematycznych, statystycznych i informatycznych, a ram pojęciowych i teorii potrzebujemy już na etapie selekcji
danych, nie mówiąc o ich analizie i interpretacji wyników. V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big data…, s. 100–101.
10
11
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zrezygnowaliśmy z szukania przyczynowości, ale spadła ona z piedestału głównego źródła po-

znania. Big data jest turbodoładowaniem dla analizy nieszukającej związków przyczynowych,

które tak często zastępuje badanie przyczynowości”17.

Kolejnym interesującym fenomenem związanym z big data jest tendencja do gromadzenia

danych, co autorzy określają mianem danetyzacji.

Danetyzacja oznacza zbieranie informacji o wszystkim – wliczając w to kwestie, o których nigdy nie
myśleliśmy jak o źródłach danych, takie jak miejsce przebywania konkretnej osoby, wibracje silnika czy
naprężenia występujące w moście i przetworzenie ich w określony format w celu skwantyfikowania.18

Autorzy przedstawiają później zresztą nieco inne rozumienie tego pojęcia, traktując danetyza-

cję jako przedstawienie czegoś w skwantyfikowanej formie, czyli takiej, którą można zestawić
w tabelach i przeanalizować19. Trzeba przy tym pamiętać, że danetyzacja nie rozpoczęła się

wraz z cyfryzacją, lecz jest od niej wcześniejsza, choć trzeba przyznać, że cyfryzacja bardzo
mocno napędziła danetyzację20. Wystarczy przyjrzeć się szacunkom Martina Hilberta21. Jego
zdaniem, w 2007 r. zgromadzono 300 eksabajtów22 danych, z tego jedynie 7% było zapisane
w formie analogowej. Szacunki na 2013 r. wskazują już na 1200 eksabajtów, z czego jedynie 2%
znajdowało się w formie analogowej23.

Danetyzacja postępuje dlatego, że wszelkie dane stały się wartościowe. Ich wartość nie tkwi

jedynie w obecnym czy nawet planowym wykorzystaniu, ale jest funkcją wszelkich zastosowań
przeszłych, obecnych i przyszłych24. Dane, które dzisiaj wydają się bezwartościowe, jutro mogą
znaleźć zastosowanie i odegrać kluczową rolę. Z tego względu coraz bardziej widoczna jest ten-

dencja do gromadzenia danych „na zapas”, do późniejszego wykorzystania lub udostępnienia
(najczęściej odpłatnego) podmiotom, które będą umiały je zagospodarować. Ma to tym większy
sens, że koszty gromadzenia i przechowywania danych sukcesywnie się zmniejszają.

Nasza epoka – piszą Mayer-Schönberger i Cukier – różni się tym, że wiele wewnętrznych ograniczeń związanych z gromadzeniem danych przestało istnieć. Technologia osiągnęła punkt, w którym duże ilości informacji
mogą być tanio wychwycone i zapisane. Dane często mogą być zbierane pasywnie25, bez dużego wysiłku, ci zaś,
o których informacje są gromadzone, często nie mają świadomości, że są podmiotem takich działań. Ponieważ

Tamże, s. 96.
Tamże, s. 31.
19
Tamże, s. 109.
20
Tamże, s. 103–118.
21
M. Hilbert, P. Lopez, The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information,
“Science” 2011, nr 4, s. 60–65; M. Hilbert, P. Lopez, How to Measure the World’s Technological Capacity to
Communicate, Store and Compute Information, “International Journal of Communication” 2012, s. 1042–1045.
22
1 eksabajt = 1 miliard gigabajtów.
23
V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, Big data…, s. 24.
24
Tamże, s. 135–141.
25
Dotyczy to szczególnie tzw. danych resztkowych, czyli śladów powstałych w wyniku ludzkiej aktywności.
W świecie realnym takimi danymi są np. informacje o lokalizacji człowieka, zmianach jego parametrów fizjologicznych (monitorowane przez urządzenia wyposażone w GPS i odpowiednie czujniki), w Internecie są to odwiedzane
strony, miejsca kliknięć i ruchy myszki itp. Zbieranie takich danych odbywa się automatycznie przez przeznaczone
do tego urządzenia i programy. Tamże, s. 149–154.
17
18
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koszt przechowywania informacji spadł bardzo mocno, łatwiej usprawiedliwić [to] zachowanie, niż pozbyć się
danych. Wszystko to sprawia, że dużo więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej jest dostępniejszych i tańszych26.

Danetyzacja przyczyniła się zresztą do powstania nowych dyscyplin badawczych. Świetnym

tego przykładem jest kulturomika, będąca odpowiedzią na prace Google’a nad zdanetyzowaniem każdej dostępnej książki, badająca ludzkie zachowania i kulturowe trendy przy pomocy
statystycznej analizy tekstów27.

Big data a memetyczne opisy i wyjaśnienia kultury
Po ogólnym przedstawieniu fenomenu big data warto zbadać, na ile opisy i wyjaśnienia

w kategoriach memetycznych dają się zastosować do omawianego zjawiska. W dalszej ko-

lejności, o ile memetyka nie poradzi sobie z tym zadaniem, trzeba będzie rozstrzygnąć, czy
memetyka jako teoria wymaga odpowiedniej korekty. Innym możliwym rozwiązaniem jest
uznanie, że big data, a przynajmniej niektóre jego elementy czy aspekty, nie należą do przedmiotu zainteresowań memetyki. W obu wypadkach istnieje spora szansa, że dowiemy się czegoś
nowego zarówno o big data, jak i o samej memetyce.

Na wstępie wypada wyraźnie zaznaczyć, że wśród memetyków można zaobserwować róż-

nice związane z rozumieniem memów i ich roli w kulturze. Z tego względu niezwykle trudno
jest wyznaczyć memetyczny „standard” w opisie i wyjaśnianiu kultury. Mimo tego postaram
się taki „standard” zrekonstruować, posiłkując się twierdzeniami przedstawicieli memetyki.

Twierdzeniem łączącym memetyków jest uznanie memu za podstawową jednostkę przekazu

kulturowego28, a zarazem za pewną porcję informacji29 – analogicznie do genu, który stanowi
podstawową jednostkę przekazu informacji biologicznej. W wypadku memu najczęściej jest

to informacja analogowa, czasami podkreśla się jej semantyczny charakter30. Zdaniem prekur-

sora memetyki, memy – podobnie zresztą jak geny – należą do replikatorów, czyli cechują się
długowiecznością (jako memy-typy, a niekoniecznie jako poszczególne egzemplarze), płodnością, czyli łatwością rozprzestrzeniania się, a także względną wiernością kopiowania31. Jako
replikatory są „samolubne”, czyli „dążą” do przetrwania przez wytworzenie jak największej
liczby swoich kopii32. Nie jest to łatwe, gdyż zasoby ich pierwotnego środowiska – ludzkich

Tamże, s. 136.
Tamże, s. 116.
28
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 244.
29
Tamże, s. 176. R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony, przeł. J. Gliwicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003,
s. 146. R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997, s. 29. H. Bjarneskans, B. Grǿnnevik,
A. Sandberg, Cykl życiowy memów, w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. D. WężowiczZiółkowska, WSZOP, Katowice 2009, s. 67. F. Heylighen, Memetyka, w: Infosfera..., Katowice 2009, s. 27.
30
Czynią to Nowak i Borkowski: W. Borkowski, A. Nowak, Wpływ społeczny – alternatywny model rozprzestrzeniania się memów, w: Infosfera..., Katowice 2009, s. 176.
31
R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 246–247.
32
Cudzysłów nie jest tu przypadkowy, mamy tu bowiem do czynienia z metaforami, będącymi użytecznymi skrótami. Przykłady rozwinięć czy parafraz tego typu skrótów: S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł.
N. Radomski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, s. 28–29. H. Bjarneskans, B. Grǿnnevik, A. Sandberg, Cykl
życiowy memów..., s. 69–70.
26
27
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i zwierzęcych mózgów (resp. umysłów)33 – są ograniczone, a przez to memy zmuszone są do

konkurowania. Konkurencja zmusza je do tworzenia większych całości – mempleksów – czyli
zbiorów „mutacyjnie wspomagających się, stowarzyszonych memów, koewoluujących w relacji symbiotycznej”34. U podstaw konkurowania memów leży to, że wywierają one wpływ na

zachowania swoich nosicieli35. Ze względu na ten wpływ – nazywany femotypowym lub socjo-

typowym36 – memy i mempleksy stają się mniej lub bardziej atrakcyjne dla nosicieli, z czym
powiązana jest liczba ich kopii na pierwotnych nośnikach, jakimi są mózgi czy też umysły,

a także na wtórnych nośnikach, takich jak czasopisma, książki, dokumenty, dzieła sztuki, nośniki cyfrowe (dyski, twarde dyski, pendrive’y itp.).

Warto przy tym podkreślić, że między memami a powodowanymi przez nie zachowaniami

nie zachodzi relacja jedno-jednoznaczna. Dany mem może wywoływać odmienne zachowania
u różnych nosicieli, a nawet u tego samego nosiciela w różnych momentach czy sytuacjach, z kolei

dane zachowanie może być efektem działania różnych memów. To wskazuje na niejednoznaczne
skutki informacji memetycznej i ich zależność od wielu czynników: od obecności innych memów,
poprzez cechy danego nosiciela, aż po właściwości sytuacji, w jakiej nosiciel się znajduje.

Kolejne powszechnie uznane w memetyce twierdzenie głosi, że memy przekazywane są na

drodze niegenetycznej. Istnieją wyraźne różnice w stanowiskach poszczególnych memetyków
co do charakteru tego przekazu. Richard Dawkins i Susan Blackmore podkreślają, że memy

rozprzestrzeniają się przez naśladownictwo37. Jest to ujęcie dość wąskie. Inni memetycy uznają,
że transmisja memów przebiega na drodze szeroko pojętego uczenia się lub też – jeszcze szerzej
– w dowolny, niegenetyczny sposób (tak twierdzą np. Nowak i Borkowski38).

Przejdźmy do charakterystyki big data za pomocą kategorii memetycznych, koncentru-

jąc się przy tym na porównaniu memów i danych. W przypadku big data mamy do czynie-

nia z danymi, które – w myśl hierarchii DIKW39 – należy odróżniać od informacji. Według

Jona Michaela Dunna, tylko zarejestrowane i zinterpretowane przez kogoś dane stanowią
informację40. Peter Drucker uważa z kolei, że informacje to „dane przedstawione w jakimś

33
Memetycy różnią się szczegółowością, z jaką charakteryzują pierwotne nośniki czy też pierwotne środowisko memów. Niektórzy wskazują na struktury mózgowe (R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony, s. 146. W. Borkowski,
A. Nowak, Wpływ społeczny…, s. 176; S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 79), inni na umysły (R. Brodie, Wirus
umysłu..., s. 29), jeszcze inni na ich składniki np. pamięć semantyczną i odpowiadające jej korelaty neuronalne
(E.O. Wilson, Konsiliencja, przeł. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 206). Z kolei wtórnymi nośnikami mogą
być fale akustyczne (mowa, melodie, dźwięki itp.), ruchy ciała, czasopisma, książki, dzieła sztuki, urządzenia
magazynujące informacje w rozmaitych formatach itp.
34
Infosfera..., s. 237.
35
R. Brodie, Wirus umysłu, s. 29; H. Bjarneskans, B. Grǿnnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów..., s. 67.
36
Infosfera…, s. 229–243.
37
R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 244; S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 79.
38
W. Borkowski, A. Nowak, Wpływ społeczny…, s. 176.
39
Hierarchia DIKW wzięła nazwę od pierwszych liter słów: dane [Data], informacje [Information], wiedza
[Knowledge] i mądrość [Wisdom]. Mimo tego, że nie ma zgody co do definicji poszczególnych elementów hierarchii
DIKW, wielu jej zwolenników przyjmuje istnienie następujących zależności między nimi:
nieprawdą jest, że każda dana lub zbiór danych stanowi informację
nie jest tak, że każda informacja stanowi wiedzę;
również nieprawdą jest, że każdy zasób wiedzy stanowi mądrość.
40
J.M. Dunn, Information in Computer Science, w: Philosophy of Information, red. P. Adriaans, J. van Benthem,
Elsevier, Amsterdam, Oxford 2008, s. 582.
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kontekście i w związku z jakimś celem”41. Natomiast Dariusz Jemielniak pisze: „[…] wiedza

to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania. Przez informacje
rozumieć będziemy uporządkowane dane, natomiast dane traktować będziemy jako pozbawione kontekstu ciągi znaków”42. Na tej samej stronie autor ujmuje relacje między ele-

mentami DIKW za pomocą następującego schematu: znaki + składnia → dane + kontekst
→ informacje + struktura → wiedza. Wszystkie te ujęcia podkreślają fakt, iż nie każda dana,
a nawet zbiór danych stanowi informację. Z tego względu memy – jako jednostki informacji

– mogą nie obejmować przynajmniej niektórych zbiorów danych wchodzących w skład big

data. Dodatkowo trzeba podkreślić, że informacja memetyczna ma charakter w większości
analogowy i semantyczny. W opozycji do tego dane wykorzystywane w analizie big data mają
charakter cyfrowy i są przetwarzane na poziomie syntaktycznym43.

Następne różnice są równie uderzające. W wypadku informacji memetycznej mamy do czy-

nienia z przekazem od mózgu (resp. umysłu) do mózgu (resp. umysłu), najczęściej przy wykorzystaniu wtórnych (nieneurologicznych) nośników memów, z kolei transmisja danych odbywa się

od maszyny do maszyny bez pośrednictwa ludzkiego mózgu. Ze względu na swój ogrom dane
wykorzystywane w analizie big data nie trafiają do mózgu użytkownika, choć zdarza się, że same

wyniki analizy już tak. Przyjrzyjmy się dwóm przykładom wykorzystania big data. W pierwszym
klient banku składa elektronicznie wniosek o przyznanie kredytu. Komputerowy algorytm,

posiłkując się danymi z wielu źródeł, szacuje ryzyko kredytowe, decyduje o przyznaniu kre-

dytu i jego kosztach. Na żadnym etapie przetwarzania dane nie trafiają do ludzkiego mózgu.
Ani twórca algorytmu, ani jego użytkownik nie zapoznają się z przetwarzanymi danymi, lecz

ewentualnie z wynikami analizy. W kolejnym przypadku nawet wyniki nie trafiają do ludzkiego
mózgu. Wyobraźmy sobie inteligentny system ogrzewania domu, który na podstawie analizy

zachowań lokatorów, przeprowadzanych pomiarów (temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i parametrów fizjologicznych mieszkańców), czy też ich aktywności w Internecie,
odpowiednio dostosowuje temperaturę. Wyniki analiz w postaci zmian temperatury najczęściej

nie są rejestrowane przez lokatorów, nie mówiąc już o tym, że dane wykorzystywane przez
system nie trafiają do niczyjego mózgu.

Zastąpienie przekazu informacji od mózgu do mózgu przekazem od maszyny do maszyny

skutkuje zmianą samego sposobu transmisji. Memy przekazywane są na drodze niegenetycznej, co konkretyzuje się, wskazując na uczenie się (szerzej) lub naśladownictwo (węziej) jako

41
P.F. Drucker, Nadchodzi nowa organizacja, w: Zarządzanie wiedzą, red. P.F. Drucker, przeł. M. Witkowska,
Helion, Gliwice 2006, s. 11.
42
D. Jemielniak, Rozdział 1, w: Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, wyd. 2, Oficyna A Wolters
Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 24.
43
Należy tu doprecyzować, co rozumie się pod określeniami syntaktyczny i semantyczny. Wielu informatyków
posługuje się słabszym pojęciem semantyczności, stąd nie jest dla nich problemem uznanie, że przynajmniej
niektóre komputerowe analizy danych mają charakter semantyczny. W niniejszym tekście posługujemy się mocniejszym, filozoficznym rozumieniem semantyczności, które wiąże się z intencjonalnością, czyli z własnością
umysłu, dzięki której skierowany jest on na przedmioty i stany rzeczy niezależnie istniejącego świata, oraz dzięki
której stany umysłu dotyczą tychże przedmiotów i stanów rzeczy. Por. J.R. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie,
przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2010, s. 176. Zdaniem Searle’a, istnieją silne racje za tym, że komputer nie dysponuje intencjonalnością i działa wyłącznie na poziomie syntaktycznym, a nie semantycznym jak umysł ludzki.
Por. J.R. Searle, Umysł, mózg i nauka, przeł. J. Bobryk, PWN, Warszawa 1995. Komputery operując na symbolach
i nie odnosząc ich do niczego poza nimi, same nie są intencjonalne, gdyż intencjonalność zapewnia z jednej strony
programista, a z drugiej użytkownik programu.
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sposób przekazu. W wypadku transmisji danych między maszynami trudno mówić, że maszyny

naśladują inne maszyny, czy też że jedne się od drugich uczą44. O przekazie danych daje się
powiedzieć tylko tyle, że ma on charakter niegenetyczny, jednak jest to zbyt szeroka kategoria,
by doszukiwać się istotnych podobieństw w sposobie transmisji memów i danych.

Kolejna różnica dotyczy zasobów środowiska. Pierwotnym środowiskiem memów są mózgi

(resp. umysły), a ponieważ zasoby tego środowiska (struktury neuronalne) są ograniczone,

memy zmuszone są do konkurencji o te zasoby. Inaczej sprawa ma się z danymi – tendencja

do gromadzenia wszystkich danych „na zapas”, a także zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania
i przechowywania sprawiają, że konkurencja jest wyraźnie ograniczona. Jak już wspomniałem,
wartość danych w kontekście big data nie ogranicza się wyłącznie do planowanych zastosowań,

lecz jest funkcją wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych użyć. Ponieważ nie możemy
przewidzieć wszystkich przyszłych zastosowań danych, nie jesteśmy w stanie oszacować ich

wartości. To powoduje, że wszystkie dane są potencjalnie wartościowe i warte gromadzenia.
Dane nie muszą zatem rywalizować o miejsce w magazynach, gdyż archiwizuje się je bez wyjątku z myślą o potencjalnych zastosowaniach.

Rywalizacja memów opiera się na różnicach w ich „atrakcyjności” dla nosicieli, zależnych

od powodowanych przez nie efektów femotypowych czy socjotypowych. Memy i memplek-

sy skłaniają swoich nosicieli do określonych zachowań, które mogą być mniej lub bardziej

korzystne w danym środowisku, w odniesieniu do pewnych sytuacji. Posiadane przeze mnie
przekonania i postawy, mające w sobie komponent memetyczny, bezpośrednio motywują mnie

do podjęcia pewnych działań, do zaniechania innych, czy wreszcie do działania w określony
sposób. W przypadku danych ich wpływ jest o wiele bardziej pośredni na człowieka. Ilustracją

tego niech będzie komputerowy system sterowania pojazdem. System ten zbiera dane z różnych

czujników i na tej podstawie wyznacza kierunek i prędkość jazdy. Dane wpływają więc bezpośrednio na zachowanie pojazdu, a pośrednio na pasażerów i innych użytkowników drogi. Ważną

różnicę daje się też dostrzec w odniesieniu do kwestii jednoznaczności skutków informacji.

Wspomnieliśmy, że relacja między memami a powodowanymi przez nie zachowaniami jest
wielo-wieloznaczna. Z kolei w odniesieniu do big data możemy uznać, że skutki danych – tzn.
wyniki ich analizy – są jednoznacznie wyznaczone przez zastosowane algorytmy45.

Wszystkie wymienione różnice sprawiają, że „standardowy” sposób memetycznego opisu

kultury słabo przystaje do zjawiska big data. Podsumowaniem owych różnic jest poniższa tabela.
44
Co prawda, w informatyce mówi się o uczeniu sieci neuronowych. Sieci neuronowe to programowe lub sprzętowe symulatory modeli matematycznych, opisujących działanie sieci neuronowych, składające się z wielu wzajemnie połączonych (połączeniom przypisane są wagi) sztucznych neuronów, ułożonych w warstwy (wejściową,
obliczeniową, wyjściową). Jedną z wielu istotnych cech sieci jest zdolność do uczenia, przy czym uczenie się sieci
to „wymuszenie na niej określonego reagowania na zadane sygnały wejściowe” J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch,
Sztuczne sieci neuronowe, PWN, Warszawa 1996, s. 57. Wyróżnia się uczenie z nadzorem (z nauczycielem), podczas
którego nauczyciel prezentuje właściwą odpowiedź na dane wejściowe, dzięki czemu sieć koryguje wagi połączeń
synaptycznych, oraz uczenie bez nadzoru (bez nauczyciela), gdzie sieć nie otrzymuje właściwych odpowiedzi, lecz
musi sama do nich dojść. Por. K. Ficoń, Sztuczna inteligencja nie tylko dla humanistów, BEL Studio, Warszawa
2013, s. 134–172; R.A. Kosiński, Sztuczne sieci neuronowe, WNT, Warszawa 2014. Tak rozumiane uczenie znacznie
różni się od sposobu, w jaki przekazywane są memy.
45
Rezultaty działania programów komputerowych są wyznaczone przez zastosowane algorytmy i dane wejściowe. O niektórych algorytmach – np. genetycznych – mówimy, że są randomizowane, ponieważ dobierają
dane wejściowe w sposób losowy (w wypadku algorytmów genetycznych najczęściej losowo tworzy się populację
początkową). K. Ficoń, Sztuczna inteligencja..., s. 176–226.
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Kryterium porównania

Memy w ujęciu memetyki

Big data

Elementy łańcuch przekazu

Przekaz od mózgu do mózgu

Przekaz od urządzenia
do urządzenia

Charakterystyka
informacyjna

Informacja głównie analogowa,
aspekt semantyczny

Dane w postaci cyfrowej,
aspekt syntaktyczny

Rodzaj przekazu

Przekaz na drodze niegenetycznej /uczenia się
naśladownictwa

Przekaz nie związany
z uczeniem się (raczej)
czy naśladownictwem

Środowisko

Ograniczone zasoby środowiska
(rywalizacja o reprezentację
w strukturach neuronalnych
mózgu)

Prawie nieograniczone
(w pewnym zakresie) możliwości przechowywania danych

Efekt behawioralny

Wpływ na ludzkie zachowania

Ewentualny, pośredni wpływ
na ludzkie zachowania

Jednoznaczność efektu
behawioralnego

Niejednoznaczne skutki
informacji

Skutki informacji wyznaczone
przez algorytmy

Aspekt kulturowy

Memy jako nośniki przekazu
kulturowego

Część danych nie kwalifikuje
się jako elementy przekazu
kulturowego

Tabela 1: Porównanie memów i big data (opracowanie własne)

Zostaje nam analiza konsekwencji nieadekwatności narzędzi memetycznych do opisu i wyjaśnienia fenomenu big data.

Podsumowanie
Skontrastowanie memetycznego obrazu kultury z fenomenem big data pokazało, jak wiele

różnic dzieli memy od przechowywanych i przetwarzanych danych. Stawia to pytania o zupeł-

ność i adekwatność memetyki jako ogólnej teorii kultury, a także o miejsce big data w kulturze.

Bez wątpienia, bardzo wiele przechowywanych na cyfrowych nośnikach danych, a nawet ich
zbiorów nie kwalifikuje się do nazwania ich memami46. Co prowadzi do konkluzji, że memetyka
jest niekompletna lub że dane te nie wchodzą w skład kultury, a przez to nie stanowią przed-

miotu zainteresowania memetyki. W przypadku pierwszej odpowiedzi możemy zgodzić się na

niezupełność memetyki jako ogólnej teorii kultury, bądź starać się poprawić memetykę. Taka
poprawa może przybrać postać rozszerzenia pojęcia memu lub uzupełnienia memetyki o nowy

replikator. To ostatnie czyni Blackmore, wprowadzając trzeci replikator – technologiczny mem,
czyli tem47 – który mógłby spróbować objąć swym zasięgiem big data. Jest to, moim zdaniem,

46
W sprawie definicji memu: A. Stępnik, Memetyczny zwrot w badaniach nad kulturą. O definicji memu w kontekście roli memetyki jako ogólnej teorii kultury (w druku).
47
Blackmore najpierw używała słowa teme (liczba mnoga: temes), by zastąpić je łatwiej wymawialnym treme
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o wiele lepsze rozwiązanie niż rozszerzenie zakresu słowa „mem”, które i bez tego typu operacji
budzi spore wątpliwości.

Bardziej właściwe wydaje mi się wyraźne rozgraniczenie przedmiotu memetyki, jakim

jest kultura, od przynajmniej niektórych zbiorów danych, mając w pamięci, iż nie każdy zbiór

danych stanowi informację, a do tego nie każda informacja ma charakter kulturowy. Przy takim
ujęciu fakt, że niektóre zbiory danych nie dają się wyrazić w kategoriach memetycznych nie

musi przekreślać pretensji memetyki do ujmowania całości kultury. Choć nie uważam tych
pretensji za możliwe do realizacji. Ale zupełnie z innych względów niż z powodu big data.
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The Selfish Selfies

Streszczenie
Artykuł omawia zjawisko selfie-manii w kontekście dokonań i ustaleń memetyki, nauki o samolubnych
replikatorach, zainicjowanej przez prace Richarda Dawkisa. Tezę, że rejestrowana aktualnie mania jest
przejawem aktywności wirusów umysłu, obojętnych na przeżycie propagujących je nosicieli, uzasadnia
teoriami odnoszącymi to zjawisko do the thought contagion i presji wywieranej na rozwój mediów/nowych
technologii – wektorów wspomagających replikację samolubnych memów. Przedstawia diagnozę selfizmu,
odnosząc się do memetycznych koncepcji infekcji i proponuje drogi unikania zgubnych zarażeń, poprzez
upowszechnianie wiedzy memetycznej.

Słowa-klucze
selfie, wirus umysłu, zarażenie, media, memetyka

The Selfish Selfies
Summary
The article focuses on the phenomenon of the selfie-mania in the context of the findings of memetics,
science based on the idea of the selfish replicator, originating in the works of Richard Dawkins. Thesis that
the current selfie-mania is symptomatic of the activity of viruses of mind, unconcerned with the survival of
their carriers, is explained with the help of theories referring it to the idea of the thought contagion and the
pressure on the expansion and development of media and new technologies - vectors helping to replicate
the selfish memes. The article oﬀers a diagnosis of the selfie-mania relaying on the memetical concept of infection and proposes ways of avoiding the harmful infections by raising awareness of memetics knowledge.
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selfie, thought contagion, infection, media, memetics
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Pośród licznych zachowań naśladowczych, które zwykliśmy najczęściej nazywać modą,

zatem terminem, który w istocie niczego nie wyjaśnia, choć zdaje się satysfakcjonować
wszystkich, dziś zdecydowanie wyróżnia się Selfie – mania. Jej przedmiot doczekał się nawet
swej definicji w ogólnodostępnych encyklopediach internetowych, takich jak Wiki, gdzie
jest dookreślany jako:

rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie
aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie
(w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze. Selfie są związane z mediami społecznościowymi
(Facebook, Twitter, Instagram), ponieważ tam najczęściej są umieszczane. Selfie może przedstawiać
również grupę osób, znajdujących się w centrum ustawienia, gdzie jedna z nich robi zdjęcie. Takie selfie
nazywane są jako „grupowe selfie”1

Chociaż wikipedyczne definicje naznaczone są w nauce (zwłaszcza tradycyjnej humanistyce)

anatemą, wydaje się, że akurat powyższa trafnie wyjaśnia, czym jest selfie, szczególnie komuś,
kto o nim nic jeszcze nie wie, acz niewiedzących jest zdecydowanie mniej niż wiedzących, a na-

wet osobiście praktykujących. Co nie pozostaje bez związku z zagadnieniem, jakie zamierzam
tu podjąć, wraz z propozycją jego pogłębionego rozumienia w kontekście memetycznym. Autor
hasła w Wiki podaje także genezę selfie, trafnie łącząc ją z rozwojem sztuki fotograficznych autoportretów, sprowokowanej pojawieniem się przenośnego aparatu – Kodak Brownie w 1900

roku i prawdopodobną najwcześniejszą selfie, wykonaną przez nastoletnią księżnę Anastazję
Nikołajewną2, która jako jedna z pierwszych nastolatek na świecie (dysponujących ongiś tak

nowoczesnym sprzętem), zrobiła sobie zdjęcie z pomocą lustra, aby wysłać je do przyjaciela3.
Uzupełnia także, iż najwcześniejsze użycie słowa z selfie można odnaleźć w 2002 roku. Tempo

szerzenia się słowa selfie, wraz z wyjaśnieniem, iż sufiks „-ie” to zdrobnienie pierwotnej formy
„self-y”, zyskujący większą popularność w uzusie językowym użytkowników tego terminu, do-

brze obrazuje schemat zamieszczony przez „The Guardian” w 2013 roku, kiedy to selfie zostało
ogłoszone słowem roku przez program badań językowych Oxford Dictionaries. Znajdujemy tu
również wpis na forum ABC Online, w którym po raz pierwszy ów termin się pojawił.

Przyjmując zatem, że wiemy, czym jest selfie, a nawet znamy jego techniczne i językowe źró-

dło, spróbuję skupić się na tych jego wymiarach, które dotąd nie zostały rozpoznane, a – w moim

przekonaniu – rozpoznania wymagają, bo dotyczą istoty kwestii, jakimi para się memetyka, ale
i – szerzej – antropologia społeczna.

Obserwatorzy tego zjawiska (a przyznać trzeba, że nie umknęło ono uwagi nie tylko progra-

mom Oxford Dictionaries, czy wytrawnym badaczom kultury współczesnej4), a szczególnie zaś

wyczuleni na nowości dziennikarze w swoich doniesieniach o szerzeniu się selfie, często mówią
o nim, zgodnie zresztą z poetyką mediów, w kategoriach sensacji, newsów, eksponujących

https://pl.wikipedia.org/wiki/Selfie, dostęp 05.10.2015
Anastazja Nikołajewna Romanowa, ur. 18 czerwca 1901 w Peterhofie, zm. 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu)
– wielka księżna Rosji, najmłodsza córka cara Mikołaja II, ostatniego władcy Imperium Rosyjskiego, i jego żony
Aleksandry Fiodorowny https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome=-instant&ion1=&espv2=&ie=UTF8-#qanastazja%20niko%C5%82ajewna%20romanowa%20rodze%C5%84stwo
3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Selfie, dostęp 05.10.2015
4
Zob. np. P. Grochowski, „Sweet focia” jako gatunek foto-folkloru i formuła komunikacyjna, „Kultura Współczesna”
2014 nr 2, czy http://malakulturawspolczesna.org/category/selfie-102014/ w całości poświęcony selfie.
1
2
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Fot. 1: Selfie promotion… grafika ukazuje wzrost liczby użyć słowa selfie w 2013 r. Źródło: Oxford
Dictionaries Oxford English Dictionaries5

sytuacje graniczne – zagrożenie, śmierć, utratę twarzy w skandalu – zawsze gwarantujących zainteresowanie czytelnika. I tak na portalach Wirtualnej Polski, Interii, Gazety, Onetu znajdujemy,
co rusz, doniesienia o kolejnych ofiarach „selfizmu”[termin własny autora], a więc informacje

o śmierci autoportrecisty, tak pochłoniętego pragnieniem uwiecznienia własnej osoby w nie-

zwykłych/ekstremalnych/zadziwiających okolicznościach (chciałoby się dodać „przyrody”), że
przy tej sposobności tracącego życie. Dziennikarka WP, Amanda Siwek informuje na przykład:
Jak wynika z relacji świadków, mężczyzna usiłował zrobić sobie zdjęcie podczas lotu z mostu do Wisły.
Wskoczył do rzeki, ale nie udało mu się złapać wiosła przepływającej obok łódki i utonął. Szukał lepszego ujęcia, znalazł śmierć. Ratownicy przeszukiwali koryto rzeki na odcinku pomiędzy mostami
Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim kilka dni, zanim udało im się znaleźć ciało6

W jej artykule można znaleźć również inne przykłady selfizmu:
23-letnia Sylwia, podczas zwiedzania Sewilli, robiąc kolejne selfie, spadła z bulwaru na kamienisty brzeg
rzeki. Stała tyłem, wyciągała rękę, chciała ująć i siebie, i słynny most. Nie zauważyła kamiennego murku, potknęła się i spadła ze skarpy. Doznała rozległych obrażeń głowy i zmarła w szpitalu. Swego czasu
głośna była także historia polskiej pary, która spacerowała brzegiem klifu na przylądku Cabo da Roca
w Portugalii. Osierociła dwójkę dzieci. – Wszystko wskazuje na to, że rodzice chcieli zrobić sobie zdjęcie
na skraju przepaści – mówił wówczas kpt. Pinto Moreira z portugalskiej policji morskiej.7

I może jeszcze jeden przykład:
Ksenia robiła sobie zdjęcia, balansując na trapie zawieszonym na dużej wysokości. Rosjanka straciła
równowagę i spadła. Zginęła na miejscu. Nikolaj myślał, że zdjęcie zrobione podczas jazdy motocyklem
http://www.theguardian.com/books/2013/nov/19/selfie-word-of-the-year-oed-olinguito-twerk
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Niebezpieczne-selfie-Nie-zdajemy-sobie-sprawy-z-powaznych-konsekwencji-tej-mody,wid,17788855,wiadomosc.html [dostęp 10.10.2015]
7
Tamże.
5
6

164

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

będzie świetnym profilowym. Chwilę później zderzył się czołowo z autem. Dwóch chłopaków z Moskwy
zginęło, pozując do zdjęcia z odbezpieczonym granatem. Granat wybuchł szybciej niż zadziałała migawka aparatu. Z kolei kilka dni temu 14-latka z Moskwy zginęła, bo chciała sobie zrobić selfie na dachu
cysterny.8

Danych dotyczących tragicznych śmierci podczas wykonywania super-fotki z myślą o zawie-

szeniu jej na Facebooku, Twitterze, Instagramie, przybywa9. „Jak podały rosyjskie media, w tym
roku [2015 – D.W.Z.] już 10 obywateli tego kraju zginęło robiąc sobie zdjęcie z ręki smartfonem,
a ponad 100 osób odniosło obrażenia. W związku z tym, rząd w Moskwie rozpoczął kampanię
społeczną „bezpieczne selfie”10. Aczkolwiek kampania społeczna to jeszcze nie ogłoszenie stanu

zagrożenia epidemicznego, także ona jest dowodem budzącego niepokój wzrostu zachowań
ryzykownych dla zdrowia i życia posiadaczy podręcznych aparatów fotograficznych z funkcją

auto oraz osób znajdujących się w ich pobliżu. A jak wynika z coraz to nowych doniesień, bywają one również niebezpieczne dla cennych obiektów sztuki i architektury.11 Nasuwający się

wniosek, że selfie-mania opanowała nieomal każdego, kto posiada narzędzie wykonywania

takich fotografii, należy w tym miejscu uzupełnić o informację dodatkową – obecnie każdy
wprowadzany do obiegu smartfon posiada opcję „selfie/autoportret”, zachęcającą i ułatwiającą
ich wykonywanie12. I chociaż studia nad management policy producentów takich urządzeń
nie należą tu do głównego nurtu rozważań, trudno nie dostrzec, że do upowszechnienia się

/rozpowszechniania się selfie-mani znacząco przykładają się twórcy nowoczesnych techno-

logii telekomunikacyjnych, czy szerzej – po prostu producenci nowych mediów. Zagadnienie
zawarte w pytaniu, czy szybko reagują na popyt, czy też go tworzą, pozostawiam chwilowo bez
odpowiedzi, ale najpewniej wkrótce przyjdzie nam do niego powrócić.

Wspomniana wyżej Amanda Siwek, w swoim nie tak powierzchownym, jakby się przypusz-

czało z racji miejsca publikacji, tekście o selfie, o przyczyny jego popularności pytała polskich
specjalistów z różnych dziedzin. I uzyskała następujące wyjaśnienia:

Socjolog internetu, dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że to z powodu naszego
poszukiwania akceptacji w internecie. - Dużo osób wykorzystuje zdjęcia umieszczane na serwisach
społecznościowych jako narzędzie budowania własnego wizerunku – mówi ekspert. Jego słowa potwierdza dr hab. Mirosław Pęczak, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego: „Jest taka grupa, która na okrągło
wrzuca swoje zdjęcia. Wśród młodych użytkowników to, ile ma się lajków pod zdjęciem od znajomych,
jest swoistym dowodem na popularność, znakiem prestiżu.[…] Profesor Henryk Domański z Polskiej
Akademii Nauk także zwraca uwagę na różnicę pokoleniową. - To głównie młodzi ludzie, dla których
Tamże.
http://www.corriere.it/salute/15_settembre_24/se-selfie-uccidono-piu-squali-6625f102-62af-11e5-95fc-7c4133631b69.shtml
10
http://www.rmf.fm/magazyn/news,550,zabojcze-selfie-rosjanie-przestrzegaja-przed-konsekwencjami-robienia-sobie-zdjec-z-reki.html [dostęp 11.10.2015] Informacje także w „Corriera della Sera” z września 2014, gdzie
fotografia rosyjskiej broszury, ostrzegającej o niebezpieczeństwie selfie w różnych miejscach
11
„Corriere della Sera”z marca 2014 roku podała, iż za sprawą nastolatka, który chciał zrobić sobie selfie,
zniszczeniu uległa cenna kopia antycznej rzeźby „Pijany Satyr”, znajdująca się w Akademii Sztuk Pięknych Brera
w Mediolanie http://podroze.onet.pl/aktualnosci/chcial-zrobic-fotke-selfie-zniszczyl-rzezbe-satyra-w-akademii-sztuk-pieknych-brera-w/7bmrw.
12
Ba, posiada także aplikację Snapcat - Photo app for cats, która pozwala na wykonywanie selfi przez naszego
kota! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapcat.app&hl=pl Podaję dzięki uprzejmości Emilii
Wieczorkowskiej, redaktor tematycznej tego numeru „Tekstów z Ulicy”.
8
9
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internet jest naturalnym narzędziem komunikacji, zamieszczają zdjęciowe autoportrety – komentuje
socjolog PAN. […] Prof. Robert Cieślak, kulturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazuje na
jeszcze jedną przyczynę mody na autoportrety. – Fenomen selfie jest próbą zachowania siebie. Wygląda
na to, że często robimy sobie zdjęcie, bo chcemy niejako przezwyciężyć śmierć – dodaje ekspert z UW.
Czasami jednak zamiast oszukać śmierć, sami ją na siebie sprowadzamy13

W żadnym z nich, zauważmy, nie znajdziemy interpretacji, o jaką zjawisko to wręcz się prosi,

czyli interpretacji memetycznej. Oczywiście, nie jest ona obowiązkowa, ale postaram się wy-

kazać, że może być zdecydowanie bardzo przydatna. Patrząc też z memetycznej perspektywy,
warto nadmienić, iż istotę zjawiska, o które pytała ekspertów, najtrafniej uchwyciła właśnie
sama autorka artykułu, pośród danych ze świata i wskazanych wyżej opinii naukowców po-

mieszczając własny komentarz, który zresztą doskonale może posłużyć jako podtytuł kolejnej
partii proponowanych tu namysłów nad selfie-manią.

„Mimo że my kochamy »zdjęcia z rąsi«, one nas – niekoniecznie”14.
Powyższemu sformułowaniu można zarzucić dokładnie to samo, co zarzucano już Richardowi
Dawkinsowi odnośnie zastosowania terminu the selfish (samolubny) w odniesieniu do genu

i memu w znanej pracy The Selfish Gene z 1976 r.15, a mianowicie nieuzasadnioną personifikację
obiektu, który nie posiada uczuć ani woli 16. Jak jednak pokazało minione czterdziestolecie roz-

woju biologii i memetyki, aktualnie „nadużycie” Dawkinsa zostało zaakceptowane, szczególnie
dzięki zrozumieniu, iż samolubność replikatorów (genu i memu) to nic innego, jak ich nastawienie na autoreplikację, wynikającą z darwinowskich mechanizmów życia, pojmowanego jako

walka o zasoby i przetrwanie w zmieniającym się środowisku. W podstawowych założeniach
memetyki – nauki o życiu informacji kulturowej, przyjmującej rozstrzygnięcia ewolucjoni-

styczne za obowiązujące także dla memów, definiowanych w Oxford English Dictionary jako
„Element kultury, który można uważać za przekazywany drogą niegenetyczną, szczególnie

przez naśladownictwo”17, założenie o samolubnej autoreplikacyjności memów jest równie
istotne, jak w całej biologii ewolucyjnej18. Pozwala też mówić memetykom, że memy „chcą się

replikować”, a dobro ich nosiciela/wehikułu nie jest „ich celem”. Przeciwnie, jeśli unicestwienie
nosiciela przełoży się na replikacyjny sukces jakiejś jednostki przekazu kulturowego, jak określa
memy sam Dawkins19, droga ta z pewnością zostanie wykorzystana z konsekwencją i przemyślnością, z jaką błonkoskrzydłe z rodziny Sphecidae wykorzystują sparaliżowane lub zabite owady

do karmienia swych larw, a motyliczka wątrobowa doprowadza do śmierci mrówki w trzewiach
13
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Niebezpieczne-selfie-Nie-zdajemy-sobie-sprawy-z-powaznych-konsekwencji-tej-mody,wid,17788855,wiadomosc.html [dostęp 10.10.2015].
14
Tamże.
15
R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press 1976 [wyd. polskie: R. Dawkins, Samolubny
gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996].
16
Więcej na temat tej krytyki m. in. w D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym
dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.
17
Oxford English Dictionary 1992.
18
Na temat zasadności stosowalności praw ewolucji do kultury z perspektywy memetyki zob. D. WężowiczZiółkowska, Antropologia a „darwinizm kosmiczny”. Pytania o zmianę paradygmatu, „Zeszyty Etnologii
Wrocławskiej”, 2015 nr 1.
19
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266.
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bydła, by osiągnąć postać dojrzałą do rozrodu20. Założenie o samolubności memów pozostaje

zresztą w zgodzie z pierwszymi ustaleniami Dawkinsa, a za nim na przykład Susan Blackmore,
czy Richarda Brodie21. Uznając prawa ewolucji replikatorów, memetycy potwierdzają również

długowieczność, wierność i płodność (warunek konieczny i wystarczający) tych jednostek oraz
ich zdolność do powoływania do życia swych socjotypów – partii, kościołów, klubów, szkół itp.,
analogicznych do fenotypów jako ekspresji genów. Przyjmują też, że najskuteczniejszą dro-

gą replikacji memów nie jest stara, utrwalona w przyrodzie ścieżka transferu pokoleniowego
„z ojca na syna”, ale bardziej innowacyjna, a stosowana m.in. przez wirusy, metoda szerzenia się

przez zarażanie. Zamiast, jak geny, pracochłonnie budować powolne maszyny reprodukcyjne
(osobniki zdolne do rozmnażania, czyli powielania genotypu), memy – niczym wirus wście-

klizny – szerzą się najskuteczniej dzięki szybkim w czasie „ukąszeniom” licznych nosicieli. To

skłoniło nawet większość memetyków, w tym Dawkinsa, do określania memów jako wirusów
umysłu i mówienia o epidemiach/modach/maniach jako efektach socjotypowych takiej właśnie aktywności samolubnych memów22.

W kategoriach wirusa umysłu i prowokowanych przez niego epidemii, analizuje też na przykład

zachowania społeczne, rejestrowane na świecie po śmierci Lady Diany w 1997 r., zorientowany

memetycznie, światowej sławy psycholog społeczny Paul Marsden. W artykule „Wirus kraksy”
i śmierć Diany. Memetyka jako nowy paradygmat rozumienia zachowań zbiorowych stwierdza on:
Możemy zrozumieć naszą reakcję na śmierć Diany bez odwoływania się do zdradliwego pojęcia jaźni,
jeżeli zrozumiemy, że zostaliśmy zarażeni wirusem, wirusem umysłu. Fenomen ten może być wyjaśniony
jako zarażenie, masowa epidemia, która w błyskawicznym tempie objęła całą masę mózgów. Wirtualny
wirus przejął urządzenia kopiujące w naszych mózgach, aby skopiować się w mózgach innych zarażonych w procesie komunikacji. W ten sposób wieść o śmierci Diany rozprzestrzeniła się za pomocą
globalnej wersji „głuchego telefonu”23.

Jak widać, nie odwołuje się on ani do pokoleniowych uzależnień od mediów społecznościo-

wych, ani do, ponoć tylko ludzkich, fundamentalnych problemów śmierci i zapomnienia.
Wskazuje natomiast na rozstrzygnięcia memetyki i zauważa:

Memetycy przekonują, że zamiast poszukiwać jakichś tajemniczych przyczyn naszych zachowań w wewnętrznych stanach umysłu należy skupić się na tym, jaką informację przenosimy poprzez nasze działania.
Dlaczego niektóre memy są bardziej zaraźliwe niż inne? Dlaczego ludzie zarażają się memem, który każe
im rzucić się z przepaści w dół? […]. Zamiast pytać, dlaczego ci i ci wierzą w pewną ideę lub też dlaczego
zachowują się w określony sposób (np. po śmierci Diany), memetycy pytają, co jest takiego w danych
działaniach, co powoduje, że inni je naśladują i w jaki sposób rozprzestrzenia się taka infekcja.24

20
Na temat strategii uśmiercania nosiciela w celu przeżycia zob. http://pej.cz/6-najstraszniejszych-i-najlepiej
-przystosowanych-pasozytow-swiata-a3304
21
Zob. R. Dawkins, Samolubny gen…; S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002;
R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997.
22
R. Brodie, Wirus umysłu…
23
P. Marsden, „Wirus kraksy” i śmierć Diany. Memetyka jako nowy paradygmat rozumienia zachowań zbiorowych, w: Infosfera…s. 135.
24
Tamże, s. 139.
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Zgodnie z takim rozpoznaniem, stanowiącym tylko drobny przykład memetycznych interpre-

tacji manii, ogarniających od czasu do czasu różne społeczeństwa ( a zaliczyć do nich należy

również werteryzm, hitleryzm, islamizm, katolicyzm, regionalizm itp.) omawiany tu „selfizm”
można zdiagnozować jako przejaw wzmożonej aktywności samolubnego memu selfie, ataku-

jącego w postępie geometrycznym (epidemicznym) miliony umysłów podatnych na wirusa,
przypadkowo (jak to w ewolucji), acz skutecznie zasianego w 2002 roku przez nieco wstawio-

nego, młodego Australijczyka, który spadając ze schodów niechcący wykonał swój autoportret
„z rąsi” i wysłał go znajomym z wyjaśnieniem, że była to selfy-wpadka. Aby jednak dobrze

zrozumieć tę gorączkę umysłów, jaka niewątpliwie towarzyszy selfie-maniakom, tracącym ży-

cie na torach kolejowych, w odmętach Wisły, na urwiskach Cabo da Roca, w wybuchających
cysternach, podczas błyskawicznych sesji z rewolwerem, bulterierem, czy granatem, trzeba
poznać istotę i metody działania takich wirusów.

Zaraźliwe wzorce informacji albo jak to działa?
Warunki replikacji jednostek imitacji kulturowej, infekujących ludzkie umysły, badane są przez
memetyków od 1976 r., kiedy to Dawkins opublikował pierwszą wersję swego The Selfish Gene.
Doprowadziły one do ustalenia specyfiki ich wirusowego działania, potwierdzając wyjściowe

założenie o mimetycznym charakterze przekazu kulturowego. Było ono zresztą formułowane

już w XIX stuleciu przez tak wybitnych badaczy życia społecznego, jak Gabriel Tarde, który na-

śladownictwo uważał za podstawowy mechanizm, obecny wśród wszystkich zwierząt społecz-

nych. Uznawał też, iż działania ludzkie są kopiami, czy wręcz „interpsychicznymi fotografiami”,
których powtarzanie zmienia to, co jednostkowe, w to, co społeczne.25 Według niego to właśnie

powtarzalność aktów indywidualnych prowadzi do regularności, opisywanej przez socjologów

jako „społeczeństwo”. Jeśli dodać do tego odkrycie neuronów lustrzanych w mózgach ssaków,
odpowiedzialnych za czynności imitacyjne 26, argumentacja memetyków o naśladowczym
charakterze praktyk kulturowych wydaje się zyskiwać kolejne ważkie potwierdzenia. Stosując

modele matematyczne i symulacje komputerowe fizyk Aaron Lynch wykazał na przykład, że
transfer idei mimetycznych, które określa mianem thought contagion (zarazek myślowy), ma

zawsze charakter epidemiczny, a jego specyfika tkwi w tym, iż bez względu na to, jakie –A [nie
A] będzie się przeciwstawiało temu zarazkowi (oznaczonemu jako A), ostatecznym efektem
kontaktu i tak będzie jego multiplikacja, co Lynch zapisuje: A+~A⇒2A.27 Zarazki myślowe, to

jednostki homogeniczne („sameforming” event), których funkcją jest swoista samopropagacja
przez prowokowanie neuronalnych „powodów” powtórzenia „tego samego”, wywołanie homogenicznych przedmiotów abstrakcji pamięciowych w innych pamięciach. Tak pojmowany

zarazek myśli to ekwiwalent terminu homoderivative memory item, najczęściej jednak nazywany przez memetyków wirusem umysłu.

Przyjmując, że drogą „zarażania” właściwą wirusom umysłu jest naśladownictwo, w napi-

sanym w 1990 roku Memetic Lexicon inny badacz – Glenn Grant, dookreślił je dodatkowo jako

25
Zob. G. Tarde, Les lois de l’imitation, Paris, Éditions Kimé, 1993. Niedoceniane miejsce Tarde’a w memetyce
jest tu tylko sygnalizowane; zostanie omówione gdzie indziej, wymaga bowiem bardziej szczegółowej analizy.
26
Zob. np. D. Koreniecka, Czy mamy wolna wolę? Neurony lustrzane a wolna wola, „Neurokogniwistyka
w patologii i zdrowiu”, 2009 -2011. Materiały z konferencji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0020/47432/NK_2011_033-035.pdf [data dostępu: 14.10.2015]
27
A. Lynch, Thought Contagion as Abstract Evolution, „Journal of Ideas”, 1991, T. 2, No 1.
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zaraźliwy wzorzec informacji, replikujący się poprzez infekowanie ludzkich umysłów i zmieniający ich zachowanie w celu swej dalszej propagacji28. Wszelkie slogany, powiedzonka, melodie,

ikony, wynalazki, o ile sprawiają, że ktoś je powiela, są zaraźliwym wzorcem informacji, przy
czym samo zakodowanie w umyśle nosiciela opiera się właśnie na infekcji. Może mieć ona
charakter aktywny bądź nieaktywny. Jeśli nosiciel (the host) nie objawia skłonności do transmi-

towania takiej informacji, mamy do czynienia z infekcją nieaktywną. Jeśli jednak odczuwa on
przymus transmitowania memu na innych ludzi, infekcja jest aktywna. Jak zauważają meme-

tycy, transmisja może przebiegać poza świadomością nosiciela, nie zdającego sobie sprawy
z bycia zarażanym, jak to najczęściej dzieje się w przypadku grypy, czy choćby tylko kataru.

W celu lepszego zrozumienia całego procesu, badacze odróżniają wyraźnie nosiciela memu od
medium, czyli środka transportu wirusa umysłu, nazywając go wektorem (vector)29.

W związku ze sposobami działania takich wirusów mówi się także o istnieniu memetycznej

strategii zarażania („replication strategy”, „infection strategy”), opartej na różnorakich sposo-

bach prowokowania zarażenia w kolejnym nosicielu, co – w istocie – przekłada się na analizę
morfologii zaraźliwego wzorca informacji. Składają się na nią: the hook (hak), związany z po-

budzeniem/uaktywnianiem emocji towarzyszących infekowaniu, niekoniecznie zawartych
bezpośrednio w samej informacji, ale z sytuacją, w jakiej zarażenie się dokonuje, the bait –
obietnica nagrody/pożytku dla nosiciela (na przykład obietnica zbawienia dla wierzących,

podziwu dla najlepszych, zachwytu dla najpiękniejszych), a dalej the vaccine – wszczepienie

oraz the threat. Ten ostatni element struktury anatomicznej wirusa, to nic innego, jak groźba,
odstraszająca przed odrzuceniem zarażającego nas właśnie memu. Najogólniej, interpretując
ustalenia memetyków, jest to groźba bycia poza nawiasem określonej wspólnoty umysłów,

w której zajmowało się dotychczas bezpieczne miejsce. Może ona być formułowana eksplicite
w postaci zakazu i obrazu kary (np. kto nie wierzy, pójdzie do piekła) albo w ukrytym przesła-

niu, sprawnie wychwytywanym przez nasze społeczne instynkty (nie istniejesz bez facebooka).
Replikację wydatnie przyspiesza tzw. immuno-depressant, obniżający odporność na atak. Szok
kulturowy, stres izolacyjny, dezorientacja społeczna i przestrzenna, wyczerpanie emocjonalne, samotność, utrata bliskich, domu, pracy, pozostawanie pod wpływem narkotyków, ale też

autorytetów – wszystko to wzmaga podatność umysłu na infekcję memetyczną i bywa wyko-

rzystywane w tzw. reklamie. szeptanej, wrogiej propagandzie, rekrutacji w szeregi sekty, grupy
przestępczej czy sieci społecznościowej. Do mniej groźnych, a zarażających z niezwykłą siłą całe

populacje, należą także tzw. earworm – łatwo wpadające w ucho słówka, dźwięki, melodie, szla-

giery, powiedzonka, które szerzą się błyskawicznie, ale też często szybko zanikają. Podobnie jak

hak i przynęta, mogą one stanowić jednak ważną składową memów, które z kolei budują mem
-kompleksy (u Dawkinsa: koadaptacyjny kompleks memów, u Blackmore: mempleks), czyli
asystujące sobie, symbiotyczne układy memów, mówiąc obrazowo - grających w jednym klubie.

Określa się je także mianem ko-memów. Tak więc mempleks (tu można wyliczyć style artystyczne, paradygmaty, religie, języki, ideologie itd.) to zespół stowarzyszonych wzorców zaraźliwej

informacji, które wspierają się wzajemnie, zapobiegając napływowi treści konkurencyjnych,

które mogłyby doprowadzić do dekonstrukcji i rozbicia danego socjotypu. Na przykład, kon-

kurencyjnym wobec założycielskiego memu chrystianizmu, mówiącego o zmartwychwstaniu
28
Zob. G. Grant, Leksykon memetyczny, przeł. J. Polakowska, D. Wężowicz-Ziółkowska, „Teksty z Ulicy. Zeszyt
memetyczny” 2005, nr 9.
29
Tamże, s. 76.
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Jezusa, jest pochodzący z innego mempleksu dowód nieodwracalności śmierci. Obniżenie
odporności na zaraźliwe memy wiąże się z osłabieniem umysłowego systemu immunologicz-

nego, na co wpływają właśnie wyliczone wyżej czynniki zewnętrzne, sprzyjające zarażeniu.

Do jej podwyższenia przyczynia się natomiast pełna inkorporacja danego mempleksu, która

czyni nas „impregnowanymi” na nowe i rozpoznawane jako obce, treści. Buduje ona zamknięte
umysły ludzi i grup, skłonnych do obrony i ataku w imię „swoich” idei. Co pozwala wniosko-

wać, iż łatwo ulegający myślowym zarazkom ludzie to ci, którzy nie posiadają ( a raczej nie są
w posiadaniu) jakiegoś głęboko zakotwiczonego, stabilnego mempleksu, a ich umysły to pole

walki konkurujących o neuronalne zasoby memów. Znalezienie się/ bycie w egzystencjalnie
trudnej, niestabilnej sytuacji, dodatkowo sprzyja infekcji.

Memoboty, memoidy i media
Osobniki znajdujące się pod tak silnym wpływem jakichś memów, że własne, biologiczne przetrwanie postrzegają jako nieistotne, określane są przez memetyków mianem memoidów. To
wszelkiego typu terroryści, kamikadze, ninja, opanowani chęcią wzniesienia się na szczyt swej

socjotypicznej hierarchii poprzez absolutne utożsamienie się z ideą, jakiej szerzeniu służą. Ich,
najczęściej spektakularna śmierć, jest jednym ze świetniejszych sposobów replikacji wirusów
umysłu. Doskonały przykład z dziejów kultur ludzkich stanowią tu męczennicy różnych wy-

znań, osobistą śmiercią poświadczający „prawdziwość” wzorca zaraźliwej informacji, przez
którą zostali opanowani. Ci zaś, którzy prawie całą swoją aktywność życiową poświęcają na

upowszechnianie jakiegoś mempleksu (uczeni, błędni rycerze, alpiniści, misjonarze, jogini itd.)

to w nomenklaturze memetycznej - memoboty. Nie tracąc życia na oczach ogółu często tracą je
realizując swe misyjne zadania. Niejednokrotnie rezygnują też z prokreacji (naturalnej ścieżki
powielenia własnej informacji genotypowej) lub znacznie ją ograniczają na rzecz głoszenia/

udowodnienia/szerzenia idei, która nimi zawładnęła. Zdobywają dla niej uczniów i naśladow-

ców, a z punktu widzenia replikacji wirusa, nie ma nic lepszego jak kolejne rzesze szerzących go
nosicieli. Śmierć pojedynczego osobnika, to w tej perspektywie niewielka strata, może zaś oka-

zać się bardzo zyskowna, jeśli towarzyszyć jej będą świadkowie, niosący nowinę dalej – w czasie
i przestrzeni. Najlepiej zaś, aby świadków było nie tylko (na przykład) dwunastu, ale tysiące.

Memy (o ile nie przynależą do mempleksu nakazującego mnożenie się jak ziarna piasku,

jak ma to miejsce w wielkich religiach świata) jako homoderivative memory item, nie potrafią

jednak zbudować dodatkowych nosicieli. W przekonaniu większości memetyków, potrafią za
to sprowokować pojawianie się coraz to sprawniejszych wektorów – narzędzi swego rozprze-

strzeniania. Tu najskuteczniejszy okazuje się mem postępu technologicznego, którego bait

(przynęta/obietnica), moim zdaniem, odwołuje się głównie do biologicznych predyspozycji
jego ludzkich nosicieli, czyli do naszego upodobania do wypoczynku i zabawy, które notabene
przejawiają i inne zwierzęta30, co potwierdza instynktowy i ewolucyjnie przydatny charakter

tych skłonności. Koło zamiast pieszej wędrówki, druk zamiast manuskryptu, przekręcenie po-

krętła zamiast rozpalania ogniska, wiadomości ze świata bez oczekiwania nadejścia herolda,
koncert w Filharmonii Wiedeńskiej bez wychodzenia z domu… Przykłady można by mnożyć.

30
Zob. np. K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, przeł. A.D. Tauszyńska, PIW, Warszawa 1986 lub F. de Waal, Bonobo
i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, przeł. K. Kornas, Copernicus Center Press, Kraków 2014,
ale także J. Huizinga, R. Dunbar i in.

170

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Kolejne media wszakże to nie tylko nasza wygoda i przyjemność. Dzięki nim wystarczy jeden

zainfekowany osobnik, aby wykrzykując przez megafon zarazić wirusem nazizmu tysiące umy-

słów albo wbijając rozpędzony samolot w ściany właściwie wybranej budowli zasiać strach

i nienawiść w milionach ludzi, obserwujących zdarzenie dzięki medium jeszcze szybszemu niż

sam ten samolot. Szybka i dokładna replikacja wirusa, wywołującego zmiany w zachowaniu
jego nosicieli, prowadzące do utrwalenia i rozpowszechnienia wirusa – oto sprzężenie zwrot-

ne, gwarantujące ewolucyjny sukces thought contagion. Jak słusznie zauważają Robert Wright,

George B. Dyson, John Gray, Ed Davis (bynajmniej nie memetycy), ewolucja maszyn to jeden
z przejawów presji chcących się replikować memów.31 Pytanie zatem, czy do upowszechnienia
się memów znacząco przykładają się producenci mediów znajduje tu swoją ewolucjonistycz-

ną wykładnię. Reagują oni na popyt, prowokowany przez naśladownictwo, równocześnie go
tworząc, poprzez wypuszczanie na rynek coraz to sprawniejszych wektorów, zapewniających

coraz szybszą replikację zaraźliwych wzorców informacji. Presja wywierana przez te wzorce

działa niczym dobór naturalny – eliminuje mniej skuteczne media (i producentów) na rzecz

lepiej przystosowanych do warunków szerzenia się informacji. Zgodnie z regułą Czerwonej
Królowej32, aby stać w miejscu, muszą oni biec coraz szybciej, oferując coraz lepsze rozwiąza-

nia technologiczne. Odpowiedzią na nie jest coraz wyższa gęstość informacji, wymuszająca
pojawianie się zdolnych jej sprostać mediów. Wyścig trwa, a najwięcej zyskują na nim kolejne

populacje memów. Jak dalekowzrocznie konkludują ów proces wspomniani wyżej badacze, jeśli

skuteczniejszą ścieżką replikacji niż z mózgu żywego wehikułu przez medium do kolejnych no-

sicieli i mediów, okaże się kiedyś transfer przez „sztuczne mózgi”, to wygrają one z człowiekiem
w ewolucyjnym wyścigu ku nieśmiertelności.33

Świadomość miejsca mediów/narzędzi/technologii w procesie ewolucji memetycznej to

także świadomość coraz podrzędniejszej roli człowieka w szerzeniu się zarazków umysłu. Dzięki
swym wektorom, takim jak np. internet, memy replikują się i zagnieżdżają w pamięci maszyn.

Omijając nasze mózgi, tworzą globalny, samozwrotny i samonapędzajcy się, samolubny hi-

per-mempleks.34 Ochronę przed taką, samorzutnie infekującą urządzenia informacją mają
zapewnić rożnego typu firewalle. A co z naszymi umysłami? Wydaje się, że im nie zapewni

ochrony żadna zewnętrzna „zapora ogniowa”, cenzura czy zakaz, ponieważ wraz z kolejnymi

etapami ewolucji człowieka i ewolucji informacji nasze umysły stały się na nią bardzo podatne,
a podatność tę wzmagają/wspierają nowe, coraz tańsze technologie - wektory replikacji memów. Pewną szansę dają natomiast kontr-mempleksy, czy – inaczej mówiąc – konkurencyjne

wobec szerzącego się przez stulecia wirusa postępu technologicznego, przejawiającego się

w powszechnej dziś chorobie „mediafilii” [termin DWZ] stowarzyszone zespoły innych me-

mów. W konkretnym, rozważanym tu przypadku selfie-manii na przykład sceptycyzmu sto-

warzyszonego z introwertyzmem, coraz silniej rugowanymi w kulturze współczesnej na rzecz
ekstrawertycznego ekshibicjonizmu i „intuicyjnego” interfejsu, z którego może korzystać nawet

Na ten temat zob: D. Wężowicz-Ziółkowska, Zwrot memetyczny w badaniach kulturowych. Próba syntezy
i prognozy, w: W krainie metarefleksji. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu,
red. J. Barański, M.Golonka-Czajkowska, A Niedźwiedź, Kraków 2015, s.117–128.
32
Zob. M. Ridley, Czerwona Królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej, przeł. J J. Bujarski, A. Milos, Rebis, Poznań 2001.
33
D. Wężowicz-Ziółkowska, Zwrot memetyczny w badaniach kulturowych… s. 120 i n.
34
Zdaniem Susan Blackmore w nasze myślenie o ewolucji kulturowej warto wprowadzić hipotezę dodatkowego,
trzeciego replikatora - „temu”, który napędza aktualnie rozwój technologii. Przekształcając człowieka z maszyny
memowej w maszynę temową, zmierza on do swego ewolucyjnego sukcesu, opanowując nasze mózgi i czyniąc
zależnymi od maszyn. Zob. http://www.ted.com/talks/susan_blackmore_on_memes_and_temes/[ dostęp 20.12.2015].
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kot. Najlepszym wszakże sposobem uodpornienia na zarażenie się mediafilią zdaje się jednak

wiedza o samolubnych memach, działająca jak szczepionka, zapobiegająca gwałtownej, a cza-

sem śmiertelnej chorobie. To najwyraźniej jej brak zbiera żniwo pośród selfie-maniaków, ofiar

„niepowtarzalnego” autoportretu „z rąsi”, który – niestety – nie jest niczym innym niż tylko
powtórzonym w milionach egzemplarzy tego samego – samolubnego memu selfie.
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Demonologie nowoczesności.
O Czarnej Mszy Johna Graya

Idea, wedle której „zachodnia demokracja liberalna” jest
„momentem wieńczącym ideologiczną ewolucję rodzaju
ludzkiego” jest wyznaniem wiary w eschatologię. To dziwne, iż
fakt ten nie zwrócił niczyjej uwagi1

Czarna Msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii2 Johna Graya jest alternatywnym kluczem

do zrozumienia filozoficznych korzeni współczesnych trendów polityczno-gospodarczych.
W owej solidnej intelektualnie, a zarazem niemal eksperymentalnej wędrówce poprzez trendy

ideologiczne liberalnej demokracji, Gray rozprawia się z najnowszymi mitologiami zachodniego

świata. Technika, której ten brytyjski historyk idei i politolog używa dla przedstawienia tezy

o istotnej roli apokaliptycznego myślenia w paradygmatach nowoczesności, oscyluje pomiędzy
analizą dyskursywną i krytyką filozoficzną. Dla czytelników, którym znana jest krytyka huma-

nizmu dokonana przez autora w Słomianych Psach,3 Czarna Msza będzie zaskoczeniem, gdyż

jest ona do pewnego stopnia zerwaniem ze stylem syntez socjologicznych (w stylu Baumana
czy Baudrillarda), praktykowanym wcześniej przez Graya. Tu jego głównym założeniem nie
jest synteza, lecz właśnie krytyczna analiza tekstów źródłowych zapładniających współczesne
narracje. Zgodnie z towarzyszącą mu konsekwentnie od lat dziewięćdziesiątych myślą przewod-

nią, podważającą postrzeganie oświecenia jako paradygmatu zrywającego z chrześcijaństwem,
w Czarnej Mszy Gray nie proponuje jednak krytyki oświecenia per se. W przeciwieństwie do
Theodora Adorno, skupia się na analizie dychotomii pomiędzy „ciemnymi wiekami” (w wyda-

niu europejskim, rosyjskim czy islamistycznym) a obsesyjnym sekularyzmem nowoczesności.
Dostrzegając zalety laickiej wizji świata, która uruchomiła przecież propozycję humanizmu

J. Gray, Black Mass. Apocalyptic Religion and the Death of Utopia, Penguin Books London, 2008, s. 175.
Wydana po raz pierwszy w 2007 roku przez Allen Lane, podwydawnictwo Penguin Book poświęcone książkom
zawierającym oryginalne, autorskie i zaangażowane teorie. Rok później ukazało się nowe wydanie Penguin Books,
na podstawie którego napisana jest poniższa recenzja (EP).
3
J. Gray, Słomiane Psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, przeł. C. Cieśliński, Wyd. Książka i Wiedza,
Warszawa 2003.
1
2
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jako uniwersalnego paradygmatu, wolnego od przesądów myślenia apokaliptycznego, Gray zdeklarowany ateista, mimo głośnych sporów z ateistami z kręgu Trzeciej Kultury - dokonuje
tu jej dekonstrukcji i demitologizacji.

Melioryzm jako utopijna inżynieria społeczna
Dominujące mity świata zachodniego są historycznymi
narracjami, i popularnie wierzy się, że stanowią naturalną
ludzką potrzebę. Istoty ludzkie są narratorami […] nie mogącymi
osiągnąć spełnienia w świecie, który nie przypomina opowieści4

Przedmiotem krytyki filozoficznej w Czarnej Mszy jest progresywna wizja chrześcijańskiego

millenaryzmu, który odrodził się w postaci oświeceniowego kultu lepszego świata, a następnie –

zgodnie z przekonaniem Graya – powrócił jako obsesyjny sekularyzm totalitarny i wolnorynko-

wy. Gray zauważa, iż „rola oświecenia w dwudziestowiecznym terrorze pozostaje ciemną plamą
w zachodniej mentalności.”5 Zbrodnie hitlerowskie, stalinowskie, zbrodnie islamistów i ame-

rykańskie zbrodnie na Bliskim Wschodzie zdają się w powszechnym mniemaniu pochodzić
spoza kręgu okcydentalnego świata. Mimo ewidentnie europejskich źródeł ideologii zbrodnie
te fundujących, wśród których odnaleźć można intelektualną spuściznę Voltaire’a, jakobi-

nów, Locke’a oraz późniejszych myślicieli zainspirowanych ich ideami (Marksa, Nietzschego,
Comte’a i Spencera), powszechnie sądzi się, że ludobójstwa, terroryzm i zbrodnie wojenne

ostatnich stu lat zostały dokonane w całkowitej izolacji od zachodniej tradycji filozoficznej.
Tymczasem, dowodzi Gray, istnieją znaczące ideologiczne powiązania między przemocą do-

konaną w erze nowoczesności, a fundamentalnymi dla zachodniej myśli metanarracjami, m.
in. chrześcijaństwem i oświeceniem. Nazistowskie obozy koncentracyjne i stalinowskie obozy

pracy mają precedens w ludobójczych technikach kolonialnej Europy.6 Islamizm, powszech-

nie uważany za ideologiczną kontynuację islamu, wywodzi się od marksizmu-leninizmu (ten
zaś, jak argumentuje Gray, jest bezpośrednio zainspirowany myślicielami oświeceniowymi).7

Amerykański neoliberalizm, uosabiający idee melioryzmu i uniwersalizmu, rozprzestrzenia
się współcześnie za pomocą zbrojnych interwencji noszących znamiona kolonizacji gospodarczej. Neoliberalizm ufundowany jest na myśli Locke’a i Spencera8 oraz promowany przez

Tamże, s. 288.
Tamże, s 50.
6
„Techniki represji stosowane przez Bolszewików czerpały z praktyk zachodnich, nie zaś w tradycji caratu.
W tworzeniu obozów podążali oni za europejskim wzorem kolonialnym. Obozy koncentracyjne były wykorzystywane w Hiszpanii, by stłumić powstania na kolonialnej Kubie pod koniec XIX wieku i w Afryce Południowej
przez Brytyjczyków podczas wojny burskiej. Mniej więcej w tym samym czasie zostały one założone w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, podczas ludobójstwa dokonanego na plemieniu Herero przez niemieckich
administratorów”, tamże, s. 67.
7
Sayyid Qutb, nestor islamizmu, był egipskim intelektualistą zainspirowanym Nietzschem i Leninem.
Męczennictwo w islamie, zapoczątkowane przez reżim Chomeiniego, było ideologicznie ufundowane na
Heideggerowskiej koncepcji wyboru egzystencjalnego. „Ruchy islamistyczne rozumieją przemoc jako sposób na
stworzenie nowego świata i w tym rozumieniu są one tożsame z nowoczesnym Zachodem, nie zaś ze średniowieczną przeszłością,” tamże, s. 97–98.
8
Znakomita krytyka dzieła Spencera zaproponowana przez Graya wskazuje na linearyzm spencerowskiej wizji
ewolucji społecznej w opozycji do historii i doboru naturalnego jako pozbawionych określonego kierunku czy też
4
5
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neo-konserwatystów zainspirowanych filozofią polityczną Leo Straussa jako ostateczny szczebel rozwoju ludzkości. 9

Kontrowersyjny charakter Czarnej Mszy określa pewna totalność krytyki liberalnej demo-

kracji i chrześcijaństwa, które jako dominujące metanarracje współczesności posiadają prze-

wagę w postaci legitymizacji, czyniącą myśl Graya wciąż dosyć niszową. Autor zaczyna swą
analizę od hitleryzmu, kończąc na islamizmie, systematycznie badając oświeceniowe źródła,

które służyły za inspirację głównym ideologom nowoczesnych dyktatur. ”Utopijna inżynieria

społeczna”, jak określił leninizm i trockizm Karl Popper,10 wywodzi się z oświeceniowej wiary
w melioryzm. Utopijny melioryzm jest natomiast bezpośrednią konsekwencją religijnego myślenia apokaliptycznego. Z jednej strony oparte jest ono na demonologicznej wizji zła, które

musi zostać pokonane, z drugiej zaś na przekonaniu, iż dla ewolucji gatunku ludzkiego i osią-

gnięcia wyższego szczebla rozwoju konieczna jest rewolucyjna, uniwersalna wizja świata. Gray

argumentuje, iż globalna krucjata liberalnej demokracji, polegająca w równym stopniu na
amerykańskim fundamentalizmie religijnym i na przekonaniu o wyższości amerykańskiego
sytemu gospodarczo-społecznego, jest naturalną kontynuacją tej tradycji.

Uzbrojeni Misjonarze
W latach osiemdziesiątych John Gray poświęcił część swej pracy intelektualnej dziełu amerykańskiego ekonomisty F.A. Hayka. Początkowo zafascynowany ideami wolnorynkowych

możliwości rozkwitu wolności indywidualnej (którą to koncepcję, pod wpływem myśli Isaiaha

Berlina, już w swej wczesnej karierze naukowej Gray uznał za centralną), dekadę później stał się
jednym z najgłośniejszych krytyków neoliberalizmu. Być może to dlatego jedna z najbardziej

fascynujących analiz myśli społecznej na kartach Czarnej Mszy dotyczy właśnie źródeł, rozwoju

oraz konsekwencji ekonomicznej teorii Hayka, która według Graya zainspirowała kolejny etap
apokaliptycznego uniwersalizmu: liberalną demokrację.

Główne nurty ideologiczne, takie jak nowoczesność i liberalna demokracja, na których

oparte są społeczeństwa należące do kręgu tzw. zachodniej cywilizacji, utożsamiane są przez

większość z siłą rozumu, sekularyzacją i powszechną obietnicą dobrobytu. Jednak zdaniem
Graya stanowią one w istocie kolejny przejaw religijnego myślenia eschatologicznego. Kłopot

ze współczesnym neoliberalizmem, podobnie jak nazizmem i komunizmem, będącymi swego
rodzaju świecką religią, polega na ideologicznym zakorzenieniu w oświeceniu, „racjonalnej

religii” opartej na eschatologicznej wierze w możliwość stworzenia nowej, lepszej ludzkości.
Ponieważ zaś amerykańska wersja demokracji liberalnej jest projektem dążącym do uniwer-

salnej ewolucji społeczeństw, Gray postrzega ją jako naturalną kontynuację religijnych ruchów
millenarystycznych opartych na idei apokalipsy. Wychodząc od wnikliwej analizy wpływu de-

cepcjonizmu Leo Straussa (byłego hitlerowca, który zrobił po wojnie oszałamiającą karierę aka-

demicką po obu stronach Atlantyku), wskazuje na ogromną rolę, jaką w polityce zagranicznej
Stanów Zjednoczonych odgrywają paranoja i nieufność. Jako metadysukurs, demonologiczna

celu. Patrz: tamże, s. 124–125.
9
„Neoliberałowie wierzą, że najważniejszym warunkiem ludzkiej wolności jest wolny rynek. Rola rządu musi
być ściśle ograniczona. Demokracja jest pożądanym systemem, ale może być ograniczona by chronić interesy
rynku […]. W globalnym systemie wolnorynkowym wojna i tyrania zanikną. Ludzkość wzniesie się do nieznanych
dotąd wyżyn”, tamże, s. 120.
10
Tamże, s. 74.
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teoria ukrytych znaczeń i widmo zagrożenia stanowiła rdzeń prowadzonej w stylu fundamentalistycznej krucjaty polityki zagranicznej Goerge’a W. Busha. W efekcie, posłużyła ona legity-

mizacji wojny o surowce naturalne w Iraku (2003-2010), która paradoksalnie obaliła jedyny

sekularny i nowoczesny system społeczno-polityczny na Bliskim Wschodzie, tj. reżim Saddama
Hussaina. John Gray argumentuje, że narzucanie gospodarki liberalnej, które autor określa

jako kolejny utopijny projekt inżynierii społecznej, nosi znamiona kolonizacji i zamiast jej
zapobiegać prowadzi do proliferacji przemocy na wielką skalę. Kraje Bliskiego Wschodu „ni-

gdy nie staną się klonami żadnego zachodniego systemu politycznego i idea, że ‘nowy Bliski
Wschód’ biorący za polityczny model Stany Zjednoczone wkrótce zaistnieje jest fantazją”11.
W swoich prognozach politycznych dotyczących Bliskiego Wschodu i w krytyce nowego ateizmu

w końcowej części Czarnej Mszy Gray stylistycznie powraca do Słomianych Psów. Konstatuje, że
oficjalne cele polityki międzynarodowej: walka z terroryzmem i zaprowadzanie demokracji libe-

ralnej wbrew woli populacji, są wewnętrznie sprzeczne i słabo maskują znany nam doskonale
z historii kolonialnej mechanizm misji cywilizacyjnej. W toczącej się nadal historii przemocy

kolonialnej, która współcześnie produkuje humanitarne narracje usprawiedliwiające inwa-

zje i rozkradanie surowców naturalnych, istnieje jednak – jego zdaniem - nutka optymizmu.
Niepowodzenia neokolonialnych konfliktów (Francji w Algierii, USA i Francji w Wietnamie,
Rosji i USA w Afganistanie...), jak stwierdza, wykazują „niemoc zachodnich okupantów w nie
-zachodnich krajach, która widoczna była przez cały poprzedni wiek. Amerykańska porażka
w Iraku jest tylko najświeższym przykładem tej niemocy.”12

John Gray a Trzecia Kultura
Przedstawione wyżej, a przekonująco uargumentowane idee Johna Graya, pozostają w sprzeczno-

ści z pojmowaniem projektu humanistycznego, przyjętym przez takich badaczy z kręgu Trzeciej

Kultury, jak Richard Dawkins, Daniel Dennett czy Matt Ridley, a przede wszystkim Steven Pinker,
którego teorii zanikania przemocy Gray jest zaciętym krytykiem. Cała dyskusja na temat rozbież-

ności dyskursów dotyczących przyszłości religii i zasięgu teorii ewolucji rozgorzała w 2008 roku,
kiedy to Gray na łamach „The Guardian”w eseju zatytułowanym Ateizm urojony podjął polemikę nie tylko z „ewangelizującym ateizmem” Dawkinsa, Dennetta i innych, lecz i z memetyką

jako ideologicznym metadyskursem. Krytykuje w nim Dawkinsa, Hitchensa, Dennetta, Amisa

i Pullmana za powrót do “ewangelickiego stylu głoszenia ateizmu, nieobecnego od czasów wik-

toriańskich” (demonizacja religii, język kazań, teologiczny dyskurs).13 Obserwując głośne wy-

powiedzi Dennetta i Dawkinsa, formułowane pod adresem chrześcijan i muzułmanów, po raz
kolejny, tym razem w Czarnej Mszy zauważa, iż kult prawdy w wersji głoszonej przez czołowych
memetyków ma wiele wspólnego z religią. I stawia następującą diagnozę:

Dawkins i Dennett są zaangażowanymi oponentami chrześcijaństwa. Lecz ich ateizm i hu-

manizm są tylko wersjami chrześcijańskich idei. Jako obrońca Darwinizmu, Dawkins jest
zwolennikiem poglądu, iż ludzie podobnie jak inne gatunki zwierzęce są „maszynami genowymi” rządzonymi przez prawa doboru naturalnego. Dodaje on jednak, że tylko ludzie mogą

Tamże, s. 209.
Tamże, s. 232.
13
J. Gray, Atheist Delusion, “The Guardian”, 15 March 2008: http://www.theguardian.com/books/2008/mar/15/
society
11
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przeciwstawić się tym prawom: ‘my jako jedyni na świecie, możemy stawić czoła tyranii samolubnych replikatorów.’ W owej afirmacji ludzkiej wyjątkowości, Dawkins opiera się na chrześcijańskim światopoglądzie.14

Analiza dyskursu memetyków prowadzi Graya do postawienia im zarzutu o rozprzestrzenia-

nie wirusa, który ich zdaniem jest „lepszy dla ludzkości”. Tym sposobem, argumentuje, wizja religii jako praktyki magicznej, która nie spełnia żadnej funkcji przystosowawczej i przetrwaniowej

w przeciwieństwie do nauki, która jest dobrodziejstwem ludzkości, przypomina do złudzenia
wizję George’a Frazera zawartą w Złotej Gałęzi. Ubolewa nad wszechobecną dogmatycznością

wewnątrz obozu memetycznego, która rzuca cień na Darwinizm, „zniekształcony i nadużyty za
każdym razem, kiedy użyty jest poza właściwym sobie obszarem biologii.”15 Trudno wyobrazić

sobie bardziej anty-memetyczne stwierdzenie i w rzeczy samej, koncepcja utopijnych teorii
rozciąga się naturalnie na obszar memetyki w wydaniu Dawkinsa – wojującego ateisty. Zdaniem

Graya koncepcję religii jako wirusa16 podważa fakt, (który Dawkins zdaniem Graya świadomie lekceważy w swych ateistycznych tyradach) iż sekularne, programowo ateistyczne reżi-

my są również odpowiedzialne za masową przemoc. Gray wykazuje, że argumenty Dawkinsa
o wpływie rozprzestrzeniania się prawdy naukowej na naturalny i uniwersalny rozwój intelek-

tualny noszą znamiona typowej dla chrześcijaństwa linearnej wizji historii. Już w Słomianych

Psach zresztą autor Czarnej Mszy zaproponował rozumienie ateizmu jako „późnego wykwitu
chrześcijańskiej pasji poznania prawdy.”17 Nowi ateiści, podsumowuje, głoszą utopijną wiarę

w progres i wspierają wywodzącą się z amerykańskiej wersji fundamentalistycznego chrześcijaństwa misję uniwersalnego rozprzestrzeniania liberalizmu. Rzeczona optymistyczna wizja

uniwersalnej demokracji liberalnej, stanowiąca przedmiot zdecydowanej krytyki Graya na ła-

mach The Guardian i Czarnej Mszy, w kręgu Trzeciej Kultury propagowana jest zwłaszcza przez

Stevena Pinkera i Matta Ridleya. W wydanej w 2011 r. książce The Better Angels of our Nature:
Why Violence Has Declined? (Lepsze anioły naszej natury: dlaczego przemoc zanika)18 Pinker
zaproponował nowy trend w rozumieniu zjawiska przemocy. Wedle zaprezentowanych przez

niego danych statystycznych, na świecie jest coraz mniej przemocy dzięki rozprzestrzenianiu
się gospodarki wolnorynkowej i dzięki moralności wytworzonej przez rozum – naszą „trzecią
(po biologii i kulturze) naturę.” Wzorem „Racjonalnego optymisty” Matta Ridleya,19 Pinker
próbował też wykazać paralelę pomiędzy nowoczesnym społeczeństwem (świeckim, racjonalnym, naukowym i liberalnym) a ulepszonymi praktykami społecznymi i wyższym poziomem

moralności. W jednym z ostatnich numerów The Guardian, natomiast, Pinker oznajmił wręcz:
w miarę jak nowoczesność poszerza nasz krąg współpracy, coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę
z bezużyteczności przemocy i za pomocą zbiorowego wysiłku jesteśmy w stanie zmniejszyć jej zasięg20
J. Gray, Black Mass…, s. 266.
Tamże.
16
Koncepcja ta została przedstawiona w pracy R. Dawkins, Bóg urojony, przeł. P.J. Szajcer, Warszawa 2007.
17
J. Gray, Słomiane Psy..., Wyd. Książka i Wiedza. Warszawa 2003, s. 296.
18
S. Pinker, The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined, Viking Books, New York, 2011.
19
Ridley koncentruje się na ewolucji społecznej jako rzekomo nowej, rewolucyjnej „w pewnym sensie progresywnej” sile. Patrz: M. Ridley, The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Harper Collins New York 2010;
J. Gray, The Evolution of Everything by Matt Ridley, The Guardian, 16 September 2015: http://www.theguardian.
com/books/2015/sep/16/the-evolution-of-everything-matt-ridley-review
20
S. Pinker, This year’s headlines may oﬀer little cause for optimism, but look at long-term trends and you’ll find
that violence is in decline, “The Guardian Weekly”, 18–24 September 2015.
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Temu „nowoodkrytemu” przez Pinkera i Ridleya ewolucjonizmowi społecznemu poświę-

conych jest wiele kart Czarnej Mszy, na których Gray odnosi go do starej teorii Herberta
Spencera, ale też ewolucjonizmu w myśli F.A. Hayka, który (notabene) posłużył za filozoficzną

podstawę eugeniki, frenologii, przymusowej sterylizacji, imperializmu i kolonizacji. Według
Graya, postkolonialna, „optymistyczna” wersja ewolucjonizmu społecznego, serwowana dzisiaj przez niektórych przedstawicieli Trzeciej Kultury, używa praw człowieka, demokracji

i kapitalizmu jako sztandarów nowego liberalnego imperializmu, który pod tą szlachetną
przykrywką uzurpuje sobie prawo do najeżdżania państw, jeśli nie spełniają one zachod-

nich standardów. Trudno nie zauważyć, jak twierdzi Gray w swej krytyce teorii Pinkera, jak
korelacja stabilizacji i liberalnego imperializmu w jego teorii odzwierciedla znaną z pism

Auguste’a Comte’a „religię ludzkości”, obecną w demagogii stosowanej przez administrację
Busha odnośnie wojny w Iraku i Afganistanie.21

Publicystyczne zmagania Graya z „ewangelizującymi ateistami” – jak nazywa on Dennetta

i Dawkinsa - zainspirowanymi ideą oświeceniowego projektu lepszej ludzkości oraz zmagania

z optymistyczną wiarą Pinkera w demokrację liberalną jako pokojową siłę, są z konieczno-

ści syntetyczne. W partiach opisujących brytyjski mesjanizm neokonserwatywny, czy kraje
Bliskiego Wschodu jako oparte na „nieliberalnej mrzonce Rousseau” lub w partiach interpre-

tujących salafizm lub współczesny islamizm Sayyida Qutb jako pokłosie jakobinizmu, rozprawa Graya jest miejscami zbyt skrótowa.22 Niemniej jednak części Czarnej Mszy poświęcone

analizom liberalnego imperializmu przedstawiają jego linearny, utopijny i apokaliptyczny

charakter w sposób niezwykle drobiazgowy i pouczający. Kolejną cenną część lektury stanowi
też systematyczne dowodzenie religijnego charakteru nowego ateizmu i utopijności promoto-

rów demokracji liberalnej jako lepszego świata dla wszystkich. Wszystko to sprawia, że Czarna
Msza jest nie tylko solidnym kompendium wiedzy o nurtach filozoficznych, które ufundowały

nowoczesne zachodnie społeczeństwa tyleż w wersji demokratycznej, ile totalitarnej. Jako
głęboko analityczna rozprawa, dostarcza ona krytycznych argumentów w dyskusjach doty-

czących politycznych uwarunkowań koncepcji ewolucjonistycznych, powstających w kręgu
Trzeciej Kultury, w tym koncepcji memetycznych. Jej niewątpliwą siłą jest także (podobnie jak

w przypadku Przemocy Slavoja Žižka, dzieł Naomi Klein i działalności Noama Chomsky’ego

czy Wikileaks) nieuchronne rozprzestrzenianie się alternatywnego spojrzenia na utopijny
charakter neoliberalnego uniwersalizmu.23

21
J. Gray, Steven Pinker is wrong that violence and was are declining, “The Guardian”, 13 March 2015:
http://www.theguardian.com/books/2008/mar/15/society.
22
Uzupełnieniem analizy utopijnej myśli islamizmu jest znakomita praca Jacka Goody’ego zatytułowana
Islam in Europe (Wiley and Sons, London 2013); wydana w 1996 roku praca Islamic World pod redakcją Francisa
Robinsona (Cambridge University Press Cambridge 2009) lub syntezy Roberta Fiska i Toby Matthiesena.
23
Opublikowana w 2007 roku Czarna Msza, była książką rewolucyjną i niepokojącą. Dzisiaj nawet hollywoodzkie produkcje, takie jak „Zielona Strefa” czy „Nonstop” demaskują mit niesienia praw człowieka za pomocą
przewrotów ustrojowych w „barbarzyńskich” krajach. Zob Zielona Strefa (Green Zone), 2010, reż. P. Greengrass,
Universal Pictures, budżet: 100 mln dolarów (prawie stuprocentowy sukces kasowy, chociaż film był o wiele bardziej popularny w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie był ostro krytykowany przez zwolenników
wojny w Iraku); Non-stop, 2014, reż. Jaume Collet-Serra, Universal Pictures (sukces kasowy przekroczył budżet
czterokrotnie (koszt filmu 50 mln dolarów. Zysk z kas: 225 milionów).
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