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Streszczenie

Artykuł przedstawia statyczny i dynamiczny model zależności między genami, memami a kulturą. 
Model statyczny odzwierciedla trzy fazy przednaukowego i naukowego myślenia o relacjach między 
składowymi, wskazując, że w fazie I ( między V w. p.n.e. a początkiem XX w.) zakładano jednokie-
runkową zależność geny › kultura. Skrajnym przejawem takiego widzenia zależności była eugeni-
ka. Faza II to okres dominacji standardowego modelu nauk społecznych (Standard Social Science 
Model) traktującego kulturę jako zjawisko niezależne od biologii. W tej fazie geny i kultura stanowią 
zbiory rozłączne. Rozwój neodarwinizmu i tzw. nowa synteza przyczyniły się do ponownego zbli-
żenia obu składowych, wytyczając fazę III ich relacji. Na tę fazę przypada też wyodrębnienie memu 
oraz kolejnej sfery ewoluującego życia na Ziemi – infosfery. Autorka proponuje jej zróżnicowanie 
na informację genetyczną i pozagenetyczną (protokultury, kultury i cyberkultury). Dynamiczne 
zależności między nimi uchwycone są poprzez analizę darwinistycznych i niedarwinistycznych 
teorii ewolucji (w tym lamarkizmu, epigenetyzmu oraz koncepcji rezonansu morficznego Ruperta 
Sheldrake’a). Teza główna artykułu: zrozumienie relacji między składowymi modelu wymaga od-
wołania do teorii chaosu, zjawisk emergentnych i przestrzeni fazowej. Postuluje się poszukiwanie 
atraktorów informacji kulturowej i pozakulturowej jako rozpoznawalnych basenów przyciągania, 
generujących dynamikę sił ewolucji.

Słowa klucze 

geny, memy, kultura, pamięć, dziedziczenie lamarkowskie, dziedziczenie epigenetyczne, rezonans 
morficzny

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Kultura – geny – memy. Statyczny 
i dynamiczny model zależności
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Culture – genes – memes. Static and dynamic models of relations

Summary

The article presents the static and the dynamic models of relations between genes, memes and cul-
ture. The static model reflects three phases of pre-scientific and scientific thinking about relations 
between the components, showing that in Phase I (between 5th century BC and the beginning of 
the 20th century) the influence was thought to be only in one direction, from genes to culture. An 
extreme case of such thinking was the idea of eugenics. Phase II was a period of dominance of the 
Standard Social Science Model which treats culture independently from biology. In this phase ge-
nes and culture are disjoint sets. Development of Neo-Darwinism and the so-called New Synthesis 
brought these two components together, outlining the third phase of their relations. Phase III brings 
the discovery of meme and of another sphere of life evolving on Earth - infosphere. The author 
distinguishes two kinds of information: genetic and non-genetic (protocultures, cultures and cyber-
cultures). The dynamic relations between them are presented through the analyses of Darwinian and 
non-Darwinian theories of evolution (including Lamarckism, Epigenetics and the idea of the Morphic 
Resonance developed by Rupert Sheldrake). The main thesis of the article is that understanding of 
the relations between the components of the model requires chaos theory, emergence and phase 
plane. It advocates a search for attractors of cultural and non-cultural information as recognizable 
basins of attraction, generating the dynamics of the forces of evolution.

Keywords

genes, memes, culture, memory, Lamarckian inheritence, Epigenetic inheritence, Morphic Resonance

Założenie, iż kultura stanowi pole walki memów i genów jest pewnym uproszczeniem, 
przydatnym wszakże jako model badawczy. Dzięki niemu możemy kreślić obraz relacji po-
między dwiema siłami, rozpoznawanymi aktualnie jako decydujące w ewolucji człowieka, 
a więc właśnie genami i memami. Jak twierdzi wielu biologów, zwłaszcza zajmujących się 
etologią, mają one także wpływ na ewolucję małp człekokształtnych1, ale i innych, żyją-
cych stadnie ssaków (wilki, lwy, słonie, nietoperze, szczury) oraz ptaków i owadów spo-
łecznych. Twierdzenia te zresztą, wydatnie, choć powoli, zmieniają obraz i pojmowanie 
samej kultury, jeszcze niedawno uznawanej za wyłączny atrybut człowieka. O ile zatem 
przyjmiemy dostatecznie szerokie rozumienie kultury jako pozagenetycznego przekazu 
informacji, w naszym modelu znajdzie się również miejsce na rozważenie naśladowczych 
i komunikacyjnych zachowań np. młodych wilczków, czy potwierdzane wśród szczurów 
komunikowanie sobie wzajemnie informacji o lokalizacji trującej karmy i innych zagro-
żeniach2. Chociaż przyjmowanie maksymalnie szerokich definicji kultury (pamiętajmy, 

1 F. de Waal, K. Lorenz, A. Wajrak i in.
2 R. Sheldrake, Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, przeł. M. Filipczuk, Warszawa 

2013, s. 325–336.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
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iż możliwych jej definicji istnieje już kilkaset) często bywa zabiegiem mało skutecznym, 
szczególnie kiedy poszukujemy odpowiedzi na konkretne pytania, na przykład o miejsce 
telewizji pośród innych mediów, w odniesieniu do naszego modelu wydaje się zasadne. 
Nie ułatwi nam jednak wiele uznanie, że wszystko, co nie jest naturą, jest kulturą, jak 
przyjmowano to od czasów Cycerona po koniec wieku XIX. Nie ułatwi, ponieważ jak wie-
my, współczesna wiedza genetyków, socjobiologów, etologów, ale i semiotyków3 dowod-
nie wskazuje, iż granice pomiędzy naturą a kulturą są płynne i raczej umowne.

W moim przekonaniu dobrze służącą nam tu definicją kultury może być albo 
Lintonowska, w której przyjmuje się, iż „Kultura to konfiguracja wyuczonych zachowań 
i ich rezultatów, których elementy składowe są podzielane i przekazywane przez członków 
danego społeczeństwa”4, albo stanowisko tartuskich logików i semiotyków – Jurija Łotmana 
i Borysa Uspienskiego. Uznali oni, że kultura to niedziedziczna pamięć społeczeństwa lub 
inaczej mówiąc, „jest zapisem w pamięci minionych przeżyć społeczeństwa”5, zwracając 
jednocześnie uwagę, iż długość jej trwania warunkowana jest trwałością tekstów pamięci 
zbiorowej6 oraz trwałością kodu tej pamięci. Istnieje zatem możliwość trwania kulturo-
wych artefaktów mimo zaniku kodu – reguł ich generowania, co można porównać do 
istnienia w naturze skamielin wymarłych gadów, których kod genetyczny w toku ewolucji 
został „zapomniany”, (a ściślej – nie posiada już mocy generowania swych maszyn prze-
trwania), ale pozostały jego widome efekty. Trzymając się analogii biologicznych, można 
także założyć, że zapis w pamięci minionych przeżyć społeczeństwa rządzi się prawami 
analogicznymi do tych, jakie formułują ewolucjoniści wobec dziedziczności genetycznej. 
Aby jakieś treści stały się kulturą, muszą przeżyć w swoich nosicielach lub nośnikach 
(artefaktach) i zostać przekazane osobnikom potomnym, spełniając tym samym wymogi 
mechanizmu kodującego – urządzenia pamięci. Kultura, w ujęciu semiotyków, „wytwarza 
własny model trwałości swej pamięci”7, co znów pozwala na porównanie jej do systemów 
biologicznych, w których trwałość pamięci gwarantowana jest przez „urządzenia” zwane 

3 W 1963 roku Thomas A. Sebeok, rozszerzając zainteresowania semiotyki na nie-ludzkie systemy ko-
munikacyjne, zaproponował wyodrębnienie nowej „dyscypliny stanowiącej połączenie wiedzy o znakach 
i etologii, poświęconej naukowemu badaniu zachowania sygnalizującego w obrębie gatunków zwierząt 
i między gatunkami” i nazwał ją zoosemiotyką. Stworzył także teorię endosemiotyczną, dowodzącą pier-
wotności kodu genetycznego jako wyjściowego dla wszystkich kolejnych poziomów semiozy. T.A. Sebeok, 
Składniki zoosemiotyczne porozumiewania się ludzi, przeł. A. Pelc, „Studia Semiotyczne” 1980, T. X., s. 43. 
Rozwijając przez czterdzieści lat swoje badania nad biosemiotyką, którą uznawał za naukę podstawową 
wszelkich nauk o życiu, w jednym z ostatnich swoich dzieł stwierdził wręcz: „»Culture« so-called, is implan-
ted in nature; the environment, or Umwelt, is a model generated by the organism. Semiosis links them.” 
T.A. Sebeok, Global Semiotics, Bloomington 2001, p. VII.

4 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 1975, s. 44.
5 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, przeł. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, 

wyb. i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1977, s. 150.
6 Tu warto dodać, iż w rozumieniu semiotyków „tekstem” jest każdy wytwór kultury (tekst kultury) sta-

nowiący całość uporządkowaną według określonych reguł, np. dzieło sztuki, ubiór, zachowanie realizujące 
jakiś utrwalony wzorzec kulturowy, park czy założenie urbanistyczne.

7 J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym…, s. 152.

Kultura – geny – memy. Statyczny i dynamiczny model zależności
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genami, dookreślone jako sekwencje nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego. Jest też 
systemem nastawionym na samogromadzenie, z wbudowaną zasadą alternatywy, dzięki cze-
mu „powstaje system o lawinowym narastaniu możliwości informacyjnych”8. Część informa-
cji ulega rozproszeniu i entropii, część jednak pozostaje, podlegając skutecznej transkrypcji, 
jak dzieje się to i w przypadku informacji genetycznej9. Bez względu na to, w jaki sposób 
zasada ta, ów niejawny algorytm zapamiętywania i zapominania miałaby działać w kultu-
rze, najpewniej, jak w przyrodzie, uzależniona jest od środowiska oraz sprawności nosicieli 
i nośników do zapamiętywania i przekazywania. Dostrzegał to już językoznawca Roman 
Jakobson, który w Essais de linguistique générale z 1963 r.10 zauważa na przykład: 

Kod genetyczny, pierwszy przejaw życia, oraz język, uniwersalny atrybut ludzkości, dzięki któremu 
dokonuje ona kapitalnego skoku od genetyki do cywilizacji, są dwiema głównymi pamięciami, 
w których magazynuje się informacja przekazywana przez przodków potomkom: z jednej strony 
dziedzictwo molekularne, z drugiej spuścizna słowna, konieczny warunek tradycji kulturowej11.

Powołując się na Françoisa Jacoba, Ernsta Mayra, André Michela Wolffa, Jamesa Watsona 
i innych światowej sławy biologów, postawił on też nowatorską na owe czasy hipotezę 
o izomorfizmie kodu genetycznego i werbalnego, sugerując zależność tego drugiego od 
„dziedzicznego porządku molekularnego”12. Znając historię kultury, łatwo możemy wy-
obrazić sobie sytuację, w której np. poprzez rewolucję (warunki środowiskowe, w jakich 
znalazła się dana formacja) pamięć społeczna jakiejś grupy zostaje wyrugowana poprzez 
likwidację tekstów i kodów, co zresztą najsprawniej dokonuje się przez likwidację ich nosi-
cieli13. Takim zdarzeniom, określanym właśnie jako rewolucja lub – w skrajnym ich przeja-
wie – jako etnocyt, w naukach o życiu i naukach o Ziemi najlepiej odpowiada chyba teoria 
wielkiego wymierania, teoria katastrof naturalnych, a może i teoria impaktu w geologii? 
Tak czy inaczej, proponowana definicja ma ten walor, iż pozwala na postrzeganie kultury 
w kategoriach bliskich biologicznemu myśleniu o dziedziczności informacji, z otwarciem 
na ewolucję systemów stochastycznych, co wydaje się tu istotne.

Definicja Ralpha Lintona przenosi z kolei punkt ciężkości na to, co „wyuczone”, a więc 
nabyte drogą niegenetyczną, nie likwiduje jednak, ani nie uchyla biologicznych podstaw/

  8 Tamże, s. 169.
  9 Genetycy, peloantropolodzy, paleobiolodzy, zwłaszcza o nastawieniu ewolucjonistycznym, ze szczegól-

ną uwagą rejestrują przypadki egzemplifikujące stadia przejściowe na drodze takiej skutecznej transkrypcji 
i adaptacji, jak ma to miejsce np. u archeopteryksa, u którego cechy teropoda łączą się już skutecznie 
z cechami ptasimi.

10 R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris 1963 (przekład polski: R. Jakobson, Związki języko-
znawstwa z innymi naukami, przeł. Z. Saloni, w: R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, T.1.

11 Tamże, s. 445.
12 Tamże.
13 W dziejach kultury można wskazać kilka spektakularnych przykładów, jak Wielka Rewolucja Francuska, 

Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży, Rewolucja Chińska itd… Kwestie te doskonale obrazuje 
film w reżyserii Françoisa Truffauta 461 stopni Fahrenheita, według powieści Raya Bradbury’ego z 1953 r.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
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warunków nabywania zachowań i zdolności ich podzielania i przekazywania. Z tych też 
względów również ją możemy uznać za operacyjnie skuteczną, gdy rozważamy kulturę 
jako pole ścierania się genów i memów. Jeśli zaś pod „członków danego społeczeństwa” 
podstawimy dowolne osobniki spośród żyjących stadnie zwierząt społecznych, od mró-
wek po słonie, co będzie tu uprawnione, jej operacyjność nawet wzrośnie, osłabiając 
granice między nami a innymi zwierzętami, wśród których wpływ genów jest wciąż rozpo-
znawany jako daleko większy niż memów. Jej wartość dla przyjętych tu rozważań dobrze 
obrazuje zestawienie z definicją proponowaną np. przez Jerzego Kmitę, która zakłada, 
iż kultura to „respektowane przez daną zbiorowość przekonania normatywne i prze-
konania dyrektywalne, które w trybie subiektywno-racjonalnym regulują praktykę spo-
łeczną”14. Choć myli się ten, kto zakłada, że Kmita całkowicie wyklucza sensowność 
etologicznego (Lorenzowskiego), czy socjobiologicznego (Wilsonowskiego) patrzenia 
na kulturę jako na efekt koewolucji genów i memów,15 jest faktem, że jego definicja odnosi 
się do myślenia pojęciowego (sądów normatywno-dyrektywalnych), którego obecności 
nie możemy na razie udowodnić w świecie podmiotów nie-ludzkich. To jednoznacznie 
utrzymuje cezurę między naturą a kulturą, postrzeganą jako pole konkurujących między 
sobą idei, norm i sądów, do generowania których, nabywania i przekazywania zdolni są 
wyłącznie ludzie. Ale nie wyklucza myślenia o niej w kategoriach bliskich przekonaniom 
Dawkinsa, że geny: 

[…] nie są w stanie sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakie niesie ze sobą próba opisania kultury 
i jej ewolucji, jak również olbrzymiego bogactwa jej odmian spotykanych na całym świecie – po-
cząwszy od bezwzględnego egoizmu Ików w Ugandzie, opisywanego przez Collina Turnbulla, aż 
do łagodnego altruizmu Arapeshów, przybliżonego nam przez Margaret Mead16, 

a więc w kategoriach memetycznych. Wbrew stanowisku wczesnej, zdecydowanie geno-
centrycznej socjobiologii, Dawkins odrzucił bowiem przecież gen jako wyłączną podsta-
wę ewolucji człowieka, aczkolwiek nie zakładał, że proponowany przez niego replikator 
kulturowy ma dużo wspólnego z myśleniem pojęciowym, za to bardzo wiele z naśla-
downictwem (mimesis), pamięcią (memory) i powtórzeniem tego samego (le même). 
Jak pamiętamy, nigdzie też nie pokusił się o definicję samej kultury, ale przywołany wy-
żej cytat wskazuje, że zwraca on większą uwagę na cechy osobowości (egoizm, altru-
izm) i różnorodność ich społecznych emanacji, niż na przekonania i normy regulujące 
praktykę społeczną i tzw. kulturę symboliczną (język, sztukę, magię, prawo, religie itd.). 
To także jeden z argumentów przemawiających za pozostawaniem przy szerszym, semio-
tycznym lub antropologicznym rozumieniu kultury, szczególnie jeśli uwzględnimy jego 
rozwinięcie w dokonaniach całej szkoły, zwanej konfiguracjonizmem, do której należał 

14 J. Kmita, G. Banaszak, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.
15 Zob. J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985, zwłaszcza część Kultura a teoria ewolucji, s. 109–123.
16 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1976, s. 265. 
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też Linton. Być może nie bez racji i nie przez przypadek Dawkins odwołał się do Margaret 
Mead. Ja przywołałabym tu jeszcze Ruth Benedict z jej wnioskami, iż osobowość to kultu-
ra w pomniejszeniu, czy stwierdzenie, że to nie wrodzona mściwość sprawia, że istnieje 
prawo vendetty, ale kulturowe prawo vendetty czyni jednostki mściwymi17. Mówiąc sło-
wami Edwarda O. Wilsona, można przyjmować, iż według Dawkinsa to kultura ciągnie 
geny na swojej smyczy, a nie odwrotnie, jak pierwotnie zakładał Wilson18. Wspomniana 
szkoła, wywodząca się od Franza Boasa, prezentuje zresztą pewien istotny etap w spo-
łeczno-humanistycznym myśleniu o relacji geny – kultura, którą to relację zamierzam tu 
skrótowo prześledzić w ramach analizy pola naszego modelu i pogłębionego rozumienia 
jego warunków kontekstowych.

Dziedziczenie genetyczne a kultura
Termin „gen”(z greckiego γένος – ród, pochodzenie) został wprowadzony przez duńskiego 
botanika Wilhelma Johannsena w 1909 r. W pierwotnym znaczeniu odnosił się do nie-
rozpoznanej jeszcze w swej strukturze i działaniu, ale uznawanej już wtedy za istniejącą, 
jednostki dziedziczenia, warunkującej występowanie w organizmie jakiejś elementarnej 
cechy, w rodzaju określonej barwy tęczówki, barwy kwiatów, odporności albo podatności 
na jakąś chorobę i przekazywanie jej potomstwu. Jednak myślenie „typu genetycznego”, 
szczególnie zaś zakładające związki między pochodzeniem, urodzeniem człowieka a jego 
cechami fizycznymi i możliwościami twórczymi, zarządczymi, inteligencją jest daleko 
starsze i sięga już starożytności. Dowodem może tu być grecki termin „ ἄριστοι” (aristoi), 
którym określano „najlepszych”, zwłaszcza ateńską arystokrację, odróżniając ją od „go-
rzej” urodzonych – plebsu i niewolników. Dobre przykłady myślenia w takich kategoriach 
znajdziemy na przykład w Państwie Platona, gdzie dobór (lepiej byłoby tu powiedzieć 
„chów”) genetyczny rozpatrywany jest jako jedna ze skuteczniejszych dróg tworzenia 
doskonałej polis, tworu skądinąd kulturowego.

- Potrzeba przecież - odpowiedziałem - wobec tego, cośmy uchwalili,
żeby najlepsi mężczyźni obcowali z najlepszymi kobietami jak najczęściej,
a najgorsi z najlichszymi jak najrzadziej, i potomków z tamtych par trzeba 
chować, a z tych nie, jeżeli trzoda ma być pierwszej klasy. [459 E] 
Ilość małżeństw każemy regulować rządzącym,
 aby jak najbardziej zachowywali stale tę samą ilość mężczyzn, mając na uwadze wojny

17 Zob. R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1966.
18 Pierwotnie, czyli jeszcze w Sociobiology: The New Synthesis, Harvard 1975. Stanowisko to uległo zmianie 

w Konsiliencji…, gdzie Wilson prezentuje szeroko koncepcję koewolucji genetyczno-kulturowej, podnosząc 
wagę pamięci i reguł epigenetycznych, modyfikowanych przez wpływy kulturowe i dziedziczonych w ko-
mórkach potomnych, mimo że zmiany nie zachodzą w sekwencjach DNA. Zob. E.O.Wilson, Konsiliencja. 
Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Poznań 2002.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska



17

i choroby, i wszystkie takie rzeczy. Aby się nasze miasto, ile możności, nie
robiło ani wielkie, ani małe.[460]
- A młodym ludziom, którzy się odznaczą na wojnie albo gdzieś indziej, 
trzeba dawać podarunki i nagrody, a między innymi częstsze pozwolenia na 
stosunki z kobietami, aby - i to pod tym pozorem - jak największa ilość
dzieci po nich została. [460 B]
I te wciąż rodzące się dzieci odbiera osobny urząd do tego
celu ustanowiony, a zatrudniający mężczyzn albo kobiety, albo jednych
i drugie, bo przecież chyba i w urzędach będą pracowały kobiety pospołu
 z mężczyznami. I dzieci lepszych ludzi, tak uważam, będą brały i zanosiły
do ochronki, do jakichś mamek, które mieszkają osobno w pewnej dzielnicy
miasta. A dzieci tych gorszych, gdyby się tym innym jakieś ułomne urodziło,
to też w jakimś miejscu, o którym się nie mówi i nie bardzo wiadomo,
gdzie by ono było, ukryją, jak się należy.[460 C]
 I o to karmienie oni tam będą dbali. Będą do ochronki
sprowadzać matki, kiedy będą miały pokarm, zwracając baczną uwagę na to
 i robiąc, co tylko można, aby żadna swego dziecka nie spostrzegła. Wystarają
się też i o inne kobiety mające pokarm, gdyby go tamte nie miały dość,
i o same matki dbać będą, aby karmiły przez oznaczony czas, nie za długo
i nie za krótko, a czuwanie przy dzieciach i inne trudy oddadzą mamkom
i piastunkom? [460 D]
- Kobieta, począwszy od swoich dwudziestu lat aż po czterdziestkę, powinna
rodzić dla państwa. A mężczyzna, jak minie szczytowy okres sprawności
w bieganiu, powinien od tego czasu zapładniać dla państwa aż do
pięćdziesiątego roku życia. [460 E]19

Świetnie tu widoczne krypto-genetyczne przekonania, znajdujące także swoje uzewnętrz-
nienie w powszechnie znanych powiedzeniach: „jaka mać, taka nać”, „jakie drzewo, taki 
klin, jaki ojciec, taki syn”, nie potrzebowały naukowej teorii dziedziczenia. Wynikały z ob-
serwacji natury oraz doświadczeń hodowców roślin i zwierząt, selekcjonowanych przez 
stulecia pod kątem przydatności dla określonych celów ludzkich. Naukowa historia dzie-
dziczności, sygnowana nazwiskami Mendla, Wallace’a i Darwina, zaczęła się w drugiej po-
łowie wieku XIX, a właściwie z początkiem wieku XX, kiedy to prawa odkryte przez opata 
Grzegorza Mendla w 1866 r., zostały odkryte ponownie i równocześnie przez trzy różne 
laboratoria w 1900 r. (przez H. de Vrisa, C. Corrensa i E. Tschermaka) 20. Poprzedziło je za-
stosowanie już w XIX w. przez sir Francisa Galtona metod statystycznych do studiowania 
różnic indywidualnych, w których udowodnił on wpływ dobrego pochodzenia (εὐγενής, 

19 Platon, Państwo, przekład, wstęp, komentarz Wł. Witwicki, Kęty 2003, Księga V, s. 161–162.
20 Za: W. Szybalski, Rewolucja genetyczna na przełomie XX i XXI wieku, „Kosmos. Problemy Nauk 

Biologicznych” 2000, nr 3.
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eugenes, „dobrze urodzony”) na dziedziczenie inteligencji. Powołał tym samym do życia 
eugenikę (w 1883 r.), wdrożoną w USA już w 1896 r. Tendencje eugeniczne, stanowiąc pod-
stawę planowej hodowli właściwego człowieka, tak sugestywnie i precyzyjnie nakreślonej 
jeszcze w starożytności, stały się podporą rasizmu i nacjonalizmu w różnych krajach 
(w tym w Polsce, gdzie w 1922 r. powstało Polskie Towarzystwo Eugeniczne). Uzależniały 
jakość i poziom kultury od czystości rasy tworzących ją (lub kalających) genów i w sposób 
jawny, czyli także na poziomie instytucjonalnym i prawnym, towarzyszyły światu do – 
powiedzmy – lat 40. XX wieku. Wyznaczają one kres pierwszej fazy naszego modelowego 
skrótu relacji: geny – kultura, którą można przedstawić w postaci diagramu, gdzie dwa 
zbiory kolektywne K(ultura) i G(eny) posiadają część wspólną:

Il. 1: Pierwsza faza relacji geny – kultura

Przerażająca praktyka wyprowadzona z eugenicznych przesłanek, wdrażana szczególnie 
bezwzględnie przez Niemcy hitlerowskie między 1933 a 1945, gęstym cieniem spowiła na 
długie lata badania nad wpływem genów na kulturę, nie powstrzymując wszakże samych 
badań nad dziedzicznością genetyczną w obszarze biologii21. Ten cień najwyraźniej dał 
o sobie znać w antropologii kulturowej i naukach społecznych. W latach 30. XX wieku 
w USA, gdzie już pod koniec wieku XIX zakazano małżeństw epileptykom i umysłowo upo-
śledzonym22, a dokonywana w przekonaniu o niższości rasowej eksterminacja rodowitych 

21 Intensywne badania wdrożone w początkach wieku dały wiele nagród Nobla w zakresie fizjologii lub 
medycyny, m.in. w 1933 r. dla Thomasa Hunta Morgana za wpływ chromosomów na dziedziczenie, w 1946 
dla Hermanna Josepha Mullera za doświadczenia nad mutacją genetyczną z zastosowaniem promieni 
Roentgena itd.

22 W 1910 powstało biuro statystyczne Eugenics Record Office, a Davenport i Harry H. Laughlin rozpoczęli 
promowanie eugeniki. W następnych latach biuro zgromadziło duże ilości drzew genealogicznych, z których 
wywnioskowało, że osoby „nieprzydatne” wywodziły się z rodzin upośledzonych ekonomicznie i społecznie. 
Eugenicy tacy jak Davenport, psycholog Henry H. Goddard i działacz ochrony przyrody Madison Grant 
(wszyscy bardzo ówcześnie szanowani), rozpoczęli kampanię na rzecz rozmaitych rozwiązań problemu 
„nieprzydatnych” – Davenport sprzyjał przede wszystkim ograniczeniom imigracyjnym i sterylizacji. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika. Szerokie badania nad eugeniką przedstawia M. Zaremba Bielawski, 
Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. W. Chudoba, Wołowiec 2011.
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mieszkańców i przymusowo osiedlanej czarnoskórej ludności Afryki mogła „poszczycić 
się” wielowiekowymi sukcesami, doszedł do głosu wspomniany konfiguracjonizm, czy 
tzw. szkoła Boasowska. Mocno akcentowała ona niezależność wzorów kultury od rasy 
i pochodzenia jej twórców, eksponując równość i różnorodność kultur, wynikającą z wa-
runków środowiskowych oraz głównych celów, jakie organizują działania kulturowe danej 
społeczności. Na sformułowany ongiś przez Galtona problem nature versus nurture (co 
kształtuje człowieka, geny czy wychowanie?), ta szkoła antropologii odpowiadała zatem 
zdecydowanie – wychowanie. Ustalenia Boasa, Benedict, Mead, Sapira, Whorfa i Lintona 
jednoznacznie separujące pochodzenie/geny od kultury, znalazły szeroki odzew wśród 
innych badaczy kultury, dodatkowo wstrząśniętych ludobójstwem II wojny światowej. 
Geny i kultura uległy zdecydowanemu oddzieleniu. Zdaniem Edwarda Osborne’a Wilsona, 
krytyka darwinizmu społecznego, charakterystyczna dla tych właśnie badaczy, zaowoco-
wała „nową ideologią kulturowego relatywizmu”23, stając się bastionem standardowego 
modelu nauk społecznych (Standard Social Science Model) – doktryny XX-wiecznej teorii 
społecznej. Jednak w jego przekonaniu, w swej ucieczce od genetyki, zagubiła ona pro-
blem natury ludzkiej, pojmując kulturę „jako zjawisko niezależne, nieredukowalne do 
elementów biologicznych i psychologicznych, a tym samym jako produkt środowiska 
i procesów historycznych”24. Bez względu na to, jak bardzo jednostronnie interpretował 
Wilson niechęć antropologii kulturowej tego czasu do myślenia w kategoriach genów, 
rasy, wyższości i niższości kultur, zbudowała ona (ta niechęć) kolejny etap zajmującej nas 
relacji: kultura – geny, na którym zaczęły one stanowić zbiory rozłączne.

Il. 2: Model relacji kultura – geny w fazie drugiej

W latach 70. XX w., za sprawą niepowstrzymanej w swym rozwoju biologii nastąpił jednak 
kolejny przełom. Odkrycie altruizmu krewniaczego u zwierząt (William Hamilton, Robert 
Trivers), dostosowania łącznego, altruizmu odwzajemnionego, inwestycji rodziciel-
skiej, równolegle z rozwojem etologii Konrada Lorenza, Nikolaasa Tinbergena, Irenäusa 

23 E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Poznań 2002, s. 280.
24 Tamże, s. 285.
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Eibl-Eibesfeldta oraz badaniami nad strukturą DNA, a wreszcie wielki Projekt Poznania 
Ludzkiego Genomu25 rozbudziły ponownie zainteresowanie „zagubionym paradygma-
tem”, jak wiedzę o naturze ludzkiej określił antropolog Edgar Morin26. Pytanie o związ-
ki kultury z biologicznym wyposażeniem człowieka powróciło. Początkowo głównie na 
fali oburzenia po książce Wilsona Socjobiologia. Nowa synteza (Sociobiology: The New 
Synthesis, Harvard 1975), potem w obszarze psychologii ewolucyjnej, łagodzącej zwolna 
opory humanistów wobec deterministycznych, ich zdaniem, rozpoznań „genetycznej 
smyczy”, na której trzymana jest kultura. Idea wpływu genów na społeczne zachowa-
nia nabrała nowej wagi, zyskując błyskotliwe interpretacje w pracach Matta Ridleya, 
Ledy Cosmides, Geoffreya Millera czy Robina Dunbara, by wskazać najlepiej znanych27. 
Rozłączne zbiory naszego modelu ponownie uległy nasunięciu.

Dziedziczenie memetyczne a kultura
W 1976 r. Richard Dawkins sformułował teorię memu, wprowadzając w pole napięć 
kolejną siłę. Koncepcję memetyczną można interpretować po prostu jako rozwinięcie 
bądź uzupełnienie istniejących wcześniej teorii ewolucji kulturowej lub przekazu pa-
mięci społecznej, ma ona jednak tę właściwość, że zupełnie zmienia dotychczasowe ich 
postrzeganie. Jej wywrotowość polega na przyjęciu założeń negujących w istocie kultu-
rę jako wytwór człowieka, jakie implicite lub explicite zawierały wszystkie wcześniejsze 
zdefiniowania kultury. To, co zwykliśmy nazywać kulturą, czy w szerokim czy wąskim 
rozumieniu, Dawkins proponuje ujmować jako wytwór aktywności uwolnionego, samo-
lubnego, chcącego się replikować, drugiego po genie replikatora, który używa żywych sys-
temów nerwowych do autoreplikacji. Za sprawą wyjątkowo dobrze rozwiniętego mózgu 
jej najsprawniejszym wehikułem, maszyną, stał się człowiek, choć nie możemy wykluczać, 
że dotyczy to również innych zwierząt. Nie znamy zespołu reguł, według których informa-
cja kulturowa jest zamieniana na sekwencje kulturowej pamięci, od których najpewniej 
zależą z kolei uchwytne, możliwe do sklasyfikowania i nazwania socjotypy28. Chwilowo 

25 Human Genome Project – w 1987 r. we Włoszech, Renalto Dulbeco; w 1988 r. powstaje w Cold Spring 
Harbour organizacja HUGO – Human Genome Organisation; w 1990 w USA rusza amerykański program 
HGP z 3 mld $ dotacji na 15 lat badań.

26 E. Morin, Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. R. Zimand, Warszawa 1977.
27 Psychologia ewolucyjna uważa, że umysł ludzki i jego „produkty” (preferencje, strategie zachowań) 

powstały jako biologiczne adaptacje do rozwiązywania częstych problemów życiowych, z jakimi mieli do 
czynienia nasi ewolucyjni przodkowie. Ludzki umysł, zachowania, psychika są więc efektem działania ewo-
lucyjnych nacisków selekcyjnych związanych z doborem naturalnym lub doborem płciowym (np. Cosmides 
i współaut. 1992). Psycholodzy ewolucyjni zatem starają się zrozumieć psychologiczne mechanizmy przez 
identyfikację funkcji, jakie spełniały one w przeszłości ewolucyjnej w kontekście przetrwania i reprodukcji 
osobnika. Za: B. Pawłowski, D. Danel, Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji 
ludzkiego umysłu, „Kosmos”, nr 3–4, 2009, s. 574.

28 Socjotyp – kulturowy odpowiednik biologicznego fenotypu. „Klasa podobnych organizmów społecznych, 
stanowiąca wyraz ekspresji memotypowych”. Słowniczek, w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komu-
nikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Aplikacje, wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2009, s. 240. 
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wiemy tylko, że jednostką dziedziczenia tej pamięci, zgodnie z założeniami hipotezy, jest 
mem. Jako taki, w moim przekonaniu, wnika on między geny i nadbudowaną na nich 
biosferę29 a sferę kultury. Zachodzą w niej procesy mimetyczne i mnemiczne, nie dające 
się sprowadzić do podstawowej struktury memu, jakakolwiek by ona nie była, tak jak nie 
da się sprowadzić biosfery do struktury DNA30.

Il. 3: Model relacji geny – biosfera – memy – temy – infosfera

Kultura byłaby zatem, w tym ujęciu, e k s p r e s j ą  faktycznie niedziedziczonej ge-
netycznie, ale replikowanej pozagenetycznie pamięci memetycznej, warstwą życia na 
Ziemi, otaczającej to życie nową powłoką informacji. Mając na względzie, że nie wszyst-
kie przejawy replikacji memetycznej podpadają pod definicję „konfiguracji wyuczonych 
zachowań i ich rezultatów” lub „niedziedzicznej pamięci społecznej”, powłokę tę sto-
sowniej byłoby nazywać infosferą. Jako globalna pula memowa mieściłaby ona wszelką 

29 Między genami a kulturą istnieje olbrzymie pole biologicznej emanacji, które zostało tu pominięte 
z racji założonej redukcji, przydatnej w tworzeniu modeli. To pole nazywane jest najczęściej biosferą, sys-
temem ekologicznym, rozumianym czasem jako super organizm z atmosferą, cyrkulującymi wodami i pro-
cesami zachodzącymi w skorupie ziemskiej. W przekonaniu wielu badaczy organizmy żywe są w pewnym 
sensie „wytworem” tak rozumianej biosfery. Do badaczy tych należą m. in. James Lovelock, Lynn Margulis 
oraz Peter Ward. Zob. L. Margulis, Symbiotyczna planeta, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2000; J. Lovelock, 
Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2003; P. Ward, Hipoteza Medei. 
Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia? przeł. M. Betley, Warszawa 2010.

30 Zob. tekst W. Borkowskiego w tym tomie.
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informację, wykorzystującą do samoreplikacji zarówno żywe, jak i sztuczne sieci neuro-
nowe. Wszystko, za istnieniem czego stoją homoderivative memory items31. Obejmowałaby 
zatem (przykładowo) tyleż wokalizacje ptaków śpiewających czy układy tańca godowego 
pająków, ile wirusy komputerowe, symfonie i koncepcje naukowe. Odnosząc się do istnie-
jącej już terminologii, byłyby to zwierzęce protokultury, ludzkie kultury oraz cyberkultury. 
Te ostatnie zależne od temów – replikatorów nie potrzebujących do powielania się żywych 
systemów nerwowych32, a zmierzających najpewniej ku sztucznym sieciom neuronowym. 
Wyodrębnienie powłoki temów, póki co, jest raczej postulatywne i mocno dyskusyjne, 
pojawia się jednak w rozważaniach co uważniejszych analityków ewolucji memów, m.in. 
w wywodach Susan Blackmore, dostrzegającej różnicowanie się szeroko pojętej sfery 
memetycznej. Patrząc w ten sposób musimy przyjąć, że nasz, wyjściowo niezwykle prosty 
model ulega przekształceniu do wieloskładnikowego układu: geny – biosfera – memy – 
temy – infosfera (z protokulturą, kulturą i cyberkulturą), których wzajemne zależności 
mają o wiele bardziej skomplikowany charakter niż wykreślony pierwotnie.

Dynamika wpływów. Próba rozwinięcia modelu
Unieruchomienie składowych modelu dla celów poznawczych jest okupione znacznym 
oddaleniem od rzeczywistej ich złożoności. Wiąże się też z niebezpieczeństwem pojmo-
wania takiej statyczności jako ontologicznej właściwości samego przedmiotu badań, co 
może prowadzić do mylnych rozpoznań i analogii. Chociaż szkicując go w ten sposób 
uwzględniałam już cały szereg prac biologów, ekologów, socjobiologów, psychologów 
ewolucyjnych i antropologów kultury, którzy przekonująco wykazali dynamikę wzajem-
nych wpływów ujętych tu systemów oraz emergentny charakter zachodzących w nich 
zjawisk, warto dodatkowo rozwinąć te zagadnienia. Musimy bowiem pamiętać, że nie 
mówimy o stabilnych układach zamkniętych, ale systemach otwartych, do jakich należy 
także kultura z całą jej nieprzewidywalnością. Ten jej charakter starałam się już pokazać 
w innym miejscu, wykazując, że jest samowytyczającym się, rekurencyjnym obszarem 
ideosfery, wyłaniającym nowe jakości. Jeden z jej atraktorów (basenów przyciągania), sta-
nowi, oparte na pierwotnych i wtórnych systemach modelujących narrativum, prościej ro-
zumiane jako „opowieść” (wszystko jedno, czy podstawimy pod nią mity, teorie naukowe, 
czy złożone układy urbanistyczne lub geoglify z pustyni Nazca)33. Ten atraktor odróżnia ją 
zresztą od wszelkich innych form/przejawów życia informacji memetycznej w infosferze, 
na przykład od „tańca” pszczoły miodnej, który za sprawą języka, zapisu graficznego bądź 
obrazu – narzędzi wynalezionych przez nasz gatunek, zostaje przeniesiony i wchłonięty 

31 Termin Aarona Lyncha. Zob. A. Lynch, Thought Contagion as Abstract Evolution, „Journal of Ideas” 
1991, T. 2, No 1.

32 Por. S. Blackmore, http://www.ted.com/talks/susan_blackmore_on_memes_and_temes/transcript? 
language=en (dostęp 20.12.2015).

33 Zob. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2008.
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w obszar kultury, chociaż najpewniej determinowany jest przez inny niż „opowieść” basen 
przyciągania. Atraktory właściwe pozakulturowym odmianom informacji nie są nam jednak 
znane, choć ostatnio próbę ich badania podjął brytyjski biolog Rupert Sheldrake, do którego 
hipotez przyjdzie nam jeszcze powrócić w ostatniej partii tych rozważań. Przyjmuje on, 
iż wszystkie samoorganizujące się systemy, od komórki po kulturę, są kształtowane przez 
pamięć poprzednich, podobnych systemów, przekazywaną kolejnym pokoleniom na 
drodze rezonansu morficznego34. Ukierunkowuje on rozwój systemów w taki sposób, aby 
wzdłuż określonych ścieżek zmierzały do określonych celów. Cechą informacji bowiem, 
zarówno genetycznej jak memetycznej, jest tendencja do samoorganizacji, ograniczanej 
ścieżkami pejzażu epigenetycznego – chreodami35. Wytyczają one drogi ukierunkowanej 
przemiany tej informacji. Mimo prób stworzenia matematycznych modeli działania tych 
dróg (René Thoma), jedyne, co z pewnością możemy o nich powiedzieć, to, że są to ścieżki 
do końca nieprzewidywalne. Odnosi się to nawet do rozpoznanych już ponoć dróg dziedzi-
czenia genetycznego. Zaczynają to rozumieć zwłaszcza inżynierowie genetyczni, modyfiku-
jący na przykład rośliny uprawne, których „cząsteczki mikro RNA obecne w diecie (w ryżu) 
mogą przenikać do komórek człowieka i w aktywny sposób regulować ekspresję ludzkich 
genów”36. Dokonują również ekspansji terytorialnej, co „pokazuje przykład Japonii, gdzie 
nie uprawia się w ogóle odmian GM, a mimo to, dziko rosnące rośliny transgenicznego rze-
paku znaleziono w pięciu z sześciu głównych portów i wzdłuż dwóch z czterech badanych 
poboczy dróg”37. Zmutowane geny nieoczekiwanie zaczynają przejawiać swoją obecność 
poza założonym obszarem, co wskazuje, że ścieżki transmisji powiodły je w sobie tylko 
wiadome miejsca. Z podobnymi zjawiskami mamy do czynienia w przypadku wirusów 
(naturalnych i komputerowych) oraz memów, wpływających w nieprzewidywalny sposób 
na kulturowe ekspresje. Zasady dziedziczności i mechanizmy nią rządzące nie są więc wcale 
tak oczywiste, jak mogłoby to wynikać z modelu roboczego naszkicowanego powyżej, czy 
trzymania się wyłącznie teorii samolubnego genu.

Dziedziczenie pamięci – przełamywanie paradygmatu
Przyjmuje się, że dzięki Human Genome Project, zakończonemu w 2003 r., mechanizmy 
dziedziczenia pamięci genetycznej zostały rozpoznane, a skrywający tajemnice życia 

34 R. Sheldrake, Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, przeł. M. Filipczuk, Warszawa 2013.
35 Termin zaproponowany przez Konrada Hala Waddingtona od grec. chre – jest konieczne oraz hodos – 

trasa, ścieżka, a odnoszący się do pejzażu epigenetycznego, w którym działające zakłócenia mogą zmieniać 
tor przepływu informacji. Por. tamże, s. 80.

36 http://gmo.net.pl/doktor-katarzyna-lisowska-genetycznie-modyfikowane-uprawy-i-zywnosc-za-
-i-przeciw/z przywołaniem wyników badań Zhang L, Hou D, Chen X et al., Exogenous plant MIR168a 
specifically targets mammalian LDLRAP1: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA., “Cell Res.” 
2011 Sep 20. doi: 10.1038/cr.2011.158. Wiele obserwacji wskazuje, że uprawy GMO mogą także mieć wpływ 
na naturalne ekosystemy powodując genetyczne „skażenie” dzikich roślin pokrewnych oraz oddziałując 
szkodliwie na drobną faunę (bezkręgowce wodne, glebowe, etc).

37 Tamże.

Kultura – geny – memy. Statyczny i dynamiczny model zależności



24

kod powstawania białek złamany. Był to także moment wielkiego triumfu tzw. centralne-
go dogmatu biologii molekularnej – hipotezy zaproponowanej w 1957 r. przez Francisa 
Cricka, a zakładającej jednokierunkowy przepływ informacji z DNA jako matrycy do syn-
tezy RNA, który w procesie translacji doprowadza do biosyntezy białka38. Mimo danych 
mówiących, że tylko 2% genów koduje białka, a pozostałą część koduje RNA, przeświad-
czenie, że informacja zawarta w białkach nie może być przekazywana z powrotem do 
kwasów nukleinowych została utrzymana. Mówiąc prościej, zgodnie z nią geny wywie-
rają wpływ na cechy fenotypu, ale cechy fenotypowe nie mogą zwrotnie wpływać na 
genotypy. Dziedziczenie, zgodnie z tym dogmatem, jest ukierunkowane i niezależne od  
doświadczeń osobnika, wynikających ze środowiska, ślepo selekcjonującego organizmy 
żywe. Pomijając dyskusje, czy jest to ślepota Boska, czy Darwinowska, przedstawiona tu 
zasada zdeterminowanej jednokierunkowości w sposób oczywisty zaprzecza koncepcji 
ewolucji, jaką w 1809 r. sformułował Jean-Baptiste de Lamarck. Chociaż do naukowej klęski 
lamarkizmu przyczynił się już poniekąd Darwin (poniekąd, ponieważ nie odrzucił głównej 
jej idei, iż wszystkie gatunki pochodzą od innych gatunków39), wydaje się, że ostateczny 
cios zadał jej właśnie centralny dogmat biologii molekularnej. Nie dopuszcza on bowiem 
możliwości dziedziczenia cech nabytych ani zmienności ukierunkowanej celowo – gro-
madzenia informacji zewnętrznej, która mogłaby być bezpośrednio przekazana biolo-
gicznie osobnikom potomnym. Jak jednak wskazywano wcześniej, informacja genetyczna 
nie jest jedyną postacią samodziedziczącej się informacji, podlegającej prawom selekcji. 
Podlega im, przynajmniej według hipotezy memetycznej, także informacja kulturowa. 
W swoich dociekaniach nad nią, zakładając słuszność założeń Dawkinsa, memetyka stara 
się wykrywać powtarzalność, płodność i wierność informacji kulturowej, uwzględniając 
prawa doboru, wskazane przez ewolucjonizm darwinowski, a uzupełnione o osiągnięcia 
neoewolucjonizmu. Nie pozostaje jednak niezauważony przez nią fakt, iż przebieg proce-
sów dziedziczenia w infosferze nie przebiega zgodnie z dogmatem centralnym i kanałem 
odkrytym dla replikatora generatywnego. Chociaż, jak zauważa Liane Gabora: „Kultura 
jest jedynym systemem porównywalnym do natury, ponieważ jest jedynym systemem 
przedstawiającym imperatywne cechy ewolucji – adaptacyjną eksplorację i transformację 
przestrzeni informacyjnej poprzez wariację, selekcję i transmisję”40, to zmiana, transmisja 
i selekcja zachodzą w systemie kultury według innych zasad niż w samej naturze. Jasno 
dostrzegł to również paleontolog Stephen Jay Gould, kiedy pisał:

38 J. Barciszewski, W.T. Markiewicz, Kwasy nukleinowe. Kod genetyczny, https://www.google.pl/webhp?-
sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=nauka%20%C5%9Bwiatowa%20i%20polska%20
tom%201 (dostęp: 15.06.2016).

39 Zob. K. Łastowski, Dwieście lat idei ewolucji w biologii. Lamarck – Darwin – Wallace, „Kosmos” 2009 
(58), nr 3–4.

40 L. Gabora, The Origin and Evolution of Culture and Creativity, „Journal of Memetics – Evolutionary 
Models of Information Transmisson” 1997, No 1, p. 22.
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Ewolucja kulturowa postępowała naprzód w tempie, do którego procesy darwinowskie nie są 
w stanie się nawet przybliżyć. Ewolucja darwinowska Homo sapiens trwa nadal, ale w tempie tak 
powolnym, że jej wpływ na historię jest teraz niewielki. Ten przełomowy punkt w dziejach Ziemi 
osiągnięty został dzięki wyzwoleniu procesów lamarkistowskich. Ewolucja kulturowa człowieka 
ma, w przeciwieństwie do naszych dziejów biologicznych, charakter lamarkistowski. To, czego 
uczy się jedno pokolenie, przekazywane jest następnemu bezpośrednio w procesie uczenia się 
i w formie pisanej. Cechy nabyte są dziedziczone w technologii i kulturze. Ewolucja lamarkistow-
ska postępuje błyskawicznie i ma charakter kumulatywny41.

Odnosi nas to wprost do teorii de Lamarcka, którą podobnie jak Gould, ale i kilku innych 
badaczy ewolucji kultury w perspektywie memetycznej, uważam za (chwilowo) najle-
piej wyjaśniającą ukierunkowane dziedziczenie się informacji w infosferze, w znacznym 
stopniu polegające na rejestrowaniu zmiany w środowisku (np. nowe medium) i odpo-
wiadaniu na nią w kreatywny sposób (np. memy internetowe) oraz przekazywaniu istot-
nej, czyli gwarantującej przetrwanie i szybką replikację dyspozycji swojemu potomstwu 
(zamieńcie się w cyfrowe obrazki!). Nie wszyscy jednak badacze ewolucji kulturowej są 
tego zdania. Na przykład Steven Pinker, były dyrektor Center for Cognitive Neuroscience 
w Massachusetts Institute of Technology, nie tylko krytycznie odnosi się do przyjmowa-
nych przez niektórych założeń o ukierunkowanej zmianie i dziedziczeniu cech nabytych 
w kulturze, ale wręcz stwierdza: „Mówiąc, że ewolucja kulturowa jest lamarckowska, 
przyznajemy iż nie mamy pojęcia, jak ona działa”42. Odrzuca zresztą też sam lamarkizm, 
wskazując na brak genetycznych reakcji na istniejące niejednokrotnie przez tysiąclecia 
kulturowe warunkowanie, w rodzaju obrzezywania napletka przez potomków Abrahama, 
co – w przekonaniu Pinkera – zgodnie z teorią Lamarcka o dziedziczeniu cech nabytych, 
powinno w końcu doprowadzić do pojawienia się osobników bez napletka. Podobnych 
„pinkerowskich” przykładów można by podać więcej, jak choćby wydłużanie szyi ko-
biet birmańskiego ludu Kayan (Padaung = miedziane obręcze), rozciąganie dolnej war-
gi u afrykańskich Mursi, czy – bliższego nam – przekłuwania małżowiny usznej wśród 
Europejek, które nie doprowadza wszakże do pojawiania się w ich rodzinach dziewczynek 
z gotową już dziurką na kolczyki w uszach. Wielość możliwych przykładów tego rodzaju 
nie zmienia postaci rzeczy, że taka krytyka lamarkizmu wychodzi, po pierwsze, z bardzo 
trywialnego pojmowania „cech nabytych”, tj. nie uwzględnia tego, co zakładał Lamarck, 
że cechy takie winny mieć charakter adaptacyjnie istotny, po drugie, w moim odczuciu, 
po prostu miesza poziomy badanych zjawisk. Kiedy memetycy (i Gould) mówią o lamar-
kowskim dziedziczeniu się pamięci kulturowej, mówią o zmienności i wierności me-
mów, a nie genów. Bardzo upraszczając – nie zakładają, że idee są przenoszone drogą 

41 S.J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa 1991, s. 159.
42 S. Pinker, Jak działa umysł, przeł. M. Koraszewska, Warszawa 2002, s. 230. Uwaga: różne postaci zapisu 

„lamarckistowski”, „lamarkistowski” w cytowaniach wynikają z wierności oryginałowi.
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płciową i aby być dziedziczonymi, musi dochodzić do ingerencji w DNA. Dochodzi do 
ingerencji w memy. Z uwag Pinkera wynika zaś, że w finale, tak właśnie miałoby być, 
gdyby mechanizm lamarkowski był trafny. W ujęciu memetycznym to memy nabywają 
cech, żyjąc w środowisku kulturowym, zmieniają się, dostosowują, aby przetrwać, a za-
chodzące w nich zmiany przechodzą na kolejne pokolenia memów (od garnków z gliny 
niepalonej, przez chińską porcelanę po szybkowary Rainbow). Oczywiście, nie należy też 
wykluczać, że kulturowa presja może determinować zmiany w genomach. To w końcu 
podstawowe założenie koewolucji genetyczno-kulturowej, proponowanej przez Edwarda 
O. Wilsona i Charlesa J. Lumsdena43. Zgodnie z nim, płynąca za środowiska kulturowego 
informacja w długim trwaniu modyfikuje na przykład lub wycisza aktywność niektórych 
partii kwasów nukleinowych, sprawiając, że dziedziczną staje się, powiedzmy, zdolność 
do nabywania języka lub kategoryzacji lewe/prawe. To „wyciszanie” bądź „aktywowanie” 
przebiega wszakże bez ingerencji w DNA – przebiega epigenetycznie, co doprowadza 
Wilsona do wniosku, że „genetyczna ewolucja gatunku ludzkiego przez dobór naturalny 
dotyczyła nie tylko anatomii i fizjologii mózgu, ale także zachowań”44. Jeśli zatem geny 
determinowane są przez reguły epigenetyczne, co aktualnie potwierdzają liczne bada-
nia45, o czym za chwilę, dlaczego dziedziczność typu lamarkowskiego jest negowana? 
Powodów można wskazać kilka, spośród których brak akceptacji przez „gangi naukowe” 
(jakby to ujął Paul Feyerabend) nie musi być wcale najmniej istotnym. Głównym jest 
jednak zapewne wpisana w lamarkizm koncepcja adaptacjonizmu jako intencjonalnej 
(przyczynowej i celowej) kreatywności żywych organizmów rozwiązujących problemy 
i wynikająca stąd teleologiczność życia, niezgodna z paradygmatem neodarwinistycznym 
i redukcjonistycznym materializmem, odrzucającym nawet Darwinowską siłę nawyków 
i wykształcanie cech pod wpływem środowiska46. Niektórzy socjologowie nauki zwracają 
też uwagę na niechęć Zachodu wobec lamarkizmu, powodowaną jego czasową dominacją 
w Rosji radzieckiej, gdzie w latach 30. uznano go za naczelną doktrynę naukową.

Aktualnie jednak, mimo ciągłej trwałości paradygmatu neodarwinowskiego i centralne-
go dogmatu oraz ich spektakularnych sukcesów, sytuacja zaczyna się zmieniać. W 2003 r. 
powstał kolejny po HGP projekt badawczy o międzynarodowym zasięgu, którego związki 
z lamarkizmem zaczynają być coraz bardziej oczywiste. To Human Epigenome Project 
(Projekt Poznania Ludzkiego Epigenomu). Jego pomysłodawcy, co prawda, nie powołują 
się wprost na Lamarcka, ale nie ukrywają też faktu, że otrąbione światu rozpoznanie 

43 C.J. Lumsden, E.O. Wilson, Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process, Cambridge 1981, 
a wcześniej jeszcze przez Roberta Boyda i Petera J. Richersona (1976) oraz Marka W. Feldmana i Luigi 
Cavalli-Sforzę (1978) oraz Williama H. Durhama w tym samym roku. Pozostaje ona także w ścisłym związ-
ku z koncepcją zarysowaną też w rozprawie antropologa Gregory Batesona Umysł i przyroda (1979), 
o znamiennym podtytule Jedność konieczna. Zob. G. Bateson, Umysł i przyroda. Jedność konieczna, przeł 
A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1996.

44 E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Poznań 2002, s. 193.
45 Zob. A.T. Wierzbicki, Dziedziczenie epigenetyczne, „Kosmos” 2004, nr 3-4(53), s. 271–280.
46 Zob. K. Darwin, O zmienności zwierząt i roślin w stanie udomowienia, Warszawa 1888.
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zapisu genetycznego nie daje jeszcze pełnego wglądu w rozwój organizmu, ponieważ 
podczas dorastania komórek organizm poddawany jest modyfikacjom sprawiającym, 
że niektóre fragmenty genomu podlegają wyciszeniu, podczas gdy inne są aktywne. 
Niejasne jest też, co sprawia, że komórki naszego ciała, pochodzące od jednej zapłod-
nionej komórki jajowej i zawierające ten sam materiał genetyczny, konstruują w finale 
organy tak różne jak serce, kości, nerki czy erytrocyty – czerwone ciałka krwi? I przyzna-
ją, że istnieją takie zmiany funkcji lub ekspresji genu, których nie można wytłumaczyć 
zmianą sekwencji nukleotydowych DNA, a które na dodatek można odwrócić działając 
określonymi substancjami chemicznymi. Cały szereg doświadczeń, m.in. Sung i Amasino 
z roślinami zimującymi czy Marthy Weiss z gąsienicami Manduca sexta wykazał, że 
doświadczenie szoku (termicznego, chemicznego) w określonej fazie dojrzewania prze-
kazywane jest osobnikom potomnym jako pamięć fazy rozwojowej, która zostanie powtó-
rzona u kolejnego osobnika mimo braku zmian struktury na poziomie DNA. Fakt przejścia 
przez okres zimna, czy doświadczenia bólu połączonego z określonym zapachem, jest 
przez cały czas pamiętany, wpływając na preferencje kwitnienia w określonej porze lub 
na preferencje pokarmowe u dorosłego motyla. Jak wyjaśnia m.in. Andrzej Wierzbicki: 
„epigenetyczna natura zjawiska polega na utrzymywaniu poziomu ekspresji genu po-
mimo zachodzenia licznych podziałów [komórkowych – DWZ] nie pozostawiając zmian 
w genach”47. Wspomnienia, „wiedza o środowisku”, mogą być zatem utrwalane i dziedzi-
czone niezależnie od zmian struktury DNA. Mogą zniweczyć też na przykład pracę genów 
ochronnych, na co zwracają uwagę badacze związani z EGP, dzięki poznaniu epigenomu 
liczący na „pełniejsze zrozumienie rozwoju fizjologicznego, starzenia, niekontrolowanej 
ekspresji genów w nowotworach oraz innych chorobach, a także wpływu środowiska na 
zdrowie człowieka mimo braku zmian w sekwencji DNA”48. Ta misja projektu jest oczywi-
ście jasna i nakierowana na konkretne realizacje służące poprawie jakości naszego życia 
i zdrowia. Jednak z perspektywy teorii biologicznych (czy poszukiwacza wyjaśnień życia 
infosfery), najciekawszą kwestię stanowi tu pytanie, nad którym głowią się i epigenetycy: 
„W jaki sposób dochodzi do zapoczątkowania pamiętanego później stanu epigenetycz-
nego?”49 Musi się to bowiem przecież wiązać z d e c y z j ą, „czy aktywność jest zmieniana 
przejściowo i dziedziczenie epigenetyczne nie powinno być inicjowane, czy też zmiana 
powinna zostać w sposób epigenetyczny utrwalona”50. Co podejmuje taką decyzję? Czy 
możemy zakładać, że istoty żywe (pierwotniaki, rośliny, owady, zwierzęta), a nawet 
nie tyle one, co formujący je mechanizm, wyposażony jest w jakiś zmysł prekognicji, 
dający mu zdolność „podróży” w czasie i przestrzeni, dostęp do wiedzy o przyszłych 
zdarzeniach? Epigenetycy nie wiedzą, „dlaczego stan ekspresji genów homeotycznych 

47 A.T. Wierzbicki, Dziedziczenie epigenetyczne…, s. 272. 
48 A. Abbott, Europe to map the human epigenome, http://www.nature.com/news/2011/110928/

full/477518a.html#comments (dostęp: 14.06.2016).
49 A.T. Wierzbicki, Dziedziczenie…, s. 275.
50 Tamże, s. 275.
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w rozwoju jest epigenetycznie utrwalany, podczas gdy ekspresja genów indukowa-
nych przez warunki środowiska może się szybko zmieniać”51. Wiedzą natomiast „że za 
epigenetyczną inicjację regulacji funkcjonowania chromosomów odpowiada RNA”52. 
Czy to ono zatem podejmuje decyzję, czy pełni tylko funkcję tej kostki domina, która 
zapoczątkowuje fundamentalną, najczęściej zbawienną lub zabójczą (choć czasem 
zupełnie nieważną dla przetrwania, jak mozaikowe zabarwienie oczu Drosophila53) 
reakcję?

Wydaje się, iż w tym przypadku odpowiedzi nie udzieli nam nawet Andrzej Gecow, 
twierdzący od lat, że życie jest teleonomicznym procesem gromadzącym informację celo-
wą do celu „istnieć nadal”. Jednak jego intuicje, a zwłaszcza intuicje tak znanych współcze-
snych badaczy, jak Eva Jablonka, Marion Lamb, Bruce Lipton, Scott Turner, David Shenk, 
którzy coraz wyraźniej zwracają się ku Lamarckowi, są tu konieczne do odnotowania, 
ponieważ dotyczą p r z y c z y n o w o ś c i  o r a z  c e l u  właśnie, który musi jakoś patro-
nować przyszłościowej decyzji – utrwalić zmianę, czy ją porzucić?

Cel – „istnieć nadal” – jak pisze Gecow – jest elementem mechanizmu i poza nim nie jest określo-
ny, nie można więc spytać, jaki cel ma proces, tylko: jaki cel występuje w procesie. […] w takim 
ujęciu cel nie wynika z czyjejś intencji, natomiast „intencja” pojawia się jako element bardziej 
zaawansowanego mechanizmu, w którym zgromadzona informacja celowa realizuje się, prze-
dłużając trwanie procesu54.

Nie pytając więc, jaki cel ma proces, zakładamy bowiem, iż jest nim samo życie, zasta-
nówmy się, jaki cel w y s t ę p u j e  w procesie, a ściślej, bo o to tu chodzi – jaki cel inicjuje 
RNA, kiedy uruchamia mechanizm epigenetyczny? Z góry założyłabym, iż jest to zapa-
miętanie informacji o środowisku dla jej wykorzystania w przyszłości, ale jak to działa? 
Sporo zajmujących rozwiązań tego zagadnienia odnajdziemy już u wspomnianych wyżej, 
lamarkizujących epigenetyków. Ja jednak chciałabym się skupić na koncepcjach mocno 
krytykowanej, czy wręcz wykpiwanej teorii Ruperta Sheldrake’a, który wskazał na nie 
brany wcześniej pod uwagę sposób dziedziczenia cech nabytych. Chociaż jego książkę 
A new Science of Life. The Hypothesis of formative Causation (London 1981) w „Nature” 
z września 1981 r. określono jako „a book for burning”55, nie paliłabym jej nadto skwapli-
wie, zanim przedstawione tam hipotezy nie ulegną obaleniu. Tym bardziej, że rzucają też 
ciekawe światło na ewolucję memetyczną.

51 Tamże.
52 Tamże.
53 Tamże.
54 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. 33–34.
55 J. Maddox, Chance for a change in universitis, “Nature” 1981, nr 293 (5830), p. 245.
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Pamięć pokoleń i pola morficzne
Trzon hipotezy Sheldrake’a stanowi założenie, że „Chemiczne i biologiczne formy powta-
rzają się nie dlatego, że zdeterminowane są przez niezmienne prawa czy wieczne formy, 
lecz z powodu przyczynowego wpływu podobnych form wcześniejszych”56. Rozważając 
zaś własności tego wpływu, doszedł do wniosku, iż „wymagałby istnienia oddziaływania 
poprzez przestrzeń i czas – innego niż wszystkie znane typy fizycznych oddziaływań”57. 
Za najbliższe swemu wyobrażeniu sił oddziałujących w taki właśnie sposób uznał on 
dobrze rozpoznane w fizyce pola elektromagnetyczne lub (słabiej na razie rozpoznane) 
pola kwantowe, co skłoniło go do wprowadzenia terminu „pola morficzne”. To one, w jego 
przekonaniu, organizują wszelkie formy układów biologicznych, charakteryzując się po-
siadaniem sobie tylko właściwej pamięci, danej przez jakąś postać rezonansu. Fizyce 
znane są doskonale i potwierdzone zjawiska harmonijnego (zorganizowanego) drgania 
rożnych układów – fal dźwiękowych, radiowych, świetlnych, których cechą wspólną jest 
swoista selektywność, sprawiająca, że „z mieszaniny drgań, jakkolwiek byłaby skompli-
kowana, układy reagują tylko na szczególne, właściwe sobie częstotliwości”58, czego efek-
tem jest określone widmo: akustyczne, emisyjne, absorpcyjne itd. Dlaczego nie przyjąć 
więc, iż obok znanych już typów rezonansów, istnieje jeszcze nie rozpoznany rezonans, 
zachodzący w czasie i przestrzeni, a wpływający na formy? Taki hipotetyczny rezonans 
został nazwany przez Sheldrake’a rezonansem morficznym. Jest to o tyle zasadne, 
że zgodnie z mechaniką kwantową, a ściślej teorią dualizmu korpuskularno-falowego, 
cała materia charakteryzuje się dualizmem, „polegającym na przejawianiu, w zależności 
od sytuacji, właściwości falowych (dyfrakcja, interferencja) lub korpuskularnych (dobrze 
określona lokalizacja, pęd)”59. Podlegać mu musi zatem również materia ożywiona. 
„Atomy, molekuły, kryształy organelle, komórki, tkanki, organy i organizmy utworzone 
są z części wprawianych w bezustanne drgania i posiadają własne charakterystyczne 
wzorce drgań i wewnętrznego rytmu”60 – dowodzi Sheldrake w Nowej biologii…. To nic 
innego jak rezonans, tyle że m o r f i c z n y. Inaczej niż energetyczny, zależy on, w jego 
przekonaniu, nie od jednowymiarowych, ale trójwymiarowych wzorców drgań. 
„Za pośrednictwem rezonansu morficznego forma danego systemu, łącznie z jego cha-
rakterystyczną strukturą i częstotliwościami drgań, staje się o b e c n a  dla kolejnego 
układu o formie podobnej; czasoprzestrzenny wzorzec układu wcześniejszego narzuca 
się temu drugiemu”61. Choćby powierzchowne zrozumienie ustaleń dynamiki kwantowej, 
dotyczących praw ruchu obiektów, czy to w skali mikroskopowej (atomy, cząstki elemen-

56 R. Sheldrake, Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, przeł. M. Filipczuk, Warszawa 
2013, s. 140.

57 Tamże.
58 Tamże, s. 144.
59 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_korpuskularno-falowy (dostęp: 15.06.2016).
60 R. Sheldrake, Nowa biologia…, s. 144.
61 Tamże.
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tarne), czy makroskopowej (jak nadprzewodnictwo), pozwala wnioskować, 
że wskazywana jako s z c z e g ó l n a  zależność rezonansu morficznego od trójwymiaro-
wych wzorców drgań nie jest niczym szczególnym. Dowodzi tego teoria pól kwantowych, 
uwzględniająca wartości operatorowe zależne od punktu czasoprzestrzeni. W każdym 
razie, wydaje się, iż aplikacja teorii pól kwantowych do hipotezy pól morficznych (zwłasz-
cza, gdyby zechciał się za to zabrać jakiś fizyk), skutecznie mogłaby rozwiać wątpliwości, 
jakie rodzą wywody Sheldrake’a odnośnie do działania pól morficznych i pamięci wcze-
śniejszych form podobnych w formach potomnych. Jak powiedziano, w swych docieka-
niach Sheldrake skupia się zwłaszcza na wyodrębnionym przypadku pola morficznego, 
które odpowiada za morfogenezę, czyli p o l a  m o r f o g e n e t y c z n e g o, ale wskazuje 
także na istnienie innych: wpływających na zachowania p ó l  b e h a w i o r a l n y c h, 
p ó l  s p o ł e c z n y c h, organizujących ławice ryb, stada ptaków, kolonie termitów i tym 
podobne, p ó l  m o t o r y c z n y c h  organizujących aktywność grup komórek mięśnio-
wych. Wszystkie one zorganizowane są w zagnieżdżoną hierarchię (holarchię), w której 
pola wyższego poziomu koordynują pola poziomu niższego62. Działają one w czasie ni-
czym bardzo odległe pola pamięci najwcześniejszych form pierwszych, wytyczających 
atomom i organizmom cel, ku któremu jednostkowo zmierzają w każdej ze swych „inkar-
nacji”. Dzięki temu, twierdzi Sheldrake, „ślepe” embriony pratchawca, słonia czy człowie-
ka osiągają morfologicznie pełne kształty, przekazując je dalej, poprzez włączenie się 
w rezonujący łańcuch drgań: od pokoleń wcześniejszych po przyszłe. Łączy się to z hipo-
tezą formatywnej przyczynowości, opartej na istnieniu trans-czasowego i trans-prze-
strzennego związku między formami, który gwarantuje rezonans morficzny. Całości 
morficzne, które istniały już wcześniej, mówiąc prosto, „są w stanie wywierać wpływ w te-
raźniejszości”63. W przypadku jednostek morficznych istniejących, jak atomy, miliardy 
lat, „pole morfogenetyczne będzie tak stabilne, że aż w praktyce niezmienne”64, pisze. 
Najczęściej występujący rodzaj wcześniejszych form ma największy wkład w rezonans 
morficzny, najrzadziej – najmniejszy. I, co zajmujące, w przekonaniu Sheldrake’a, a wbrew 
dogmatowi centralnemu, to pola morficzne jednostek morficznych wpływają na pola ich 
części, a nie odwrotnie. Czyli pola tkanek na pola komórek, pola komórek na pola organelli 
itd. Oznacza to, że oddziaływania te mają charakter probabilistyczny, nie są ściśle okre-
ślone i niezmienne. „Gdy już finalna forma danej jednostki morficznej zostaje zaktuali-
zowana, stałe działanie rezonansu morficznego ze strony podobnych form z przeszłości 
stabilizuje ją i podtrzymuje. Ma to duże znaczenie dla podtrzymywania tożsamości ukła-
du”65. Czasoprzestrzenny wzorzec układu wcześniejszego narzuca się temu drugiemu. 
Dziedziczność, oparta u Sheldrake’a na hipotezie formatywnej przyczynowości, a nie 
mechanicystycznej dziedziczności genetycznej, postuluje zatem zarówno genetyczne 

62 Tamże, s. 236.
63 Tamże, s. 145.
64 Tamże, s. 155.
65 Tamże, s. 176.
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dziedziczenie białek, jak i dziedziczenie pola morficznego od podobnych form z prze-
szłości należących do tego samego gatunku66. Warto zwrócić uwagę, że „hipoteza forma-
tywnej przyczynowości dopuszcza dziedziczenie cech nabytych przez rezonans morficzny 
bez istnienia genetycznych zmian czy nawet dziedziczenia epigenetycznego”67. Dla 
Sheldrake’a jest raczej oczywiste, że „pamięć, zarówno indywidualna, jak i zbiorowa, za-
leży od rezonansu morficznego”68. Jego istnienie (hipotetyczne, póki co), tłumaczy cały 
szereg zjawisk umykających paradygmatom materialistycznym, jak prekognicja senna, 
jasnowidzenie, déjà vu, odnajdywanie domu przez zwierzęta, gniazd przez ptaki wędrow-
ne, glosolalia (mówienie nieznanymi językami), czy nabywanie różnych cech i umiejęt-
ności, szczególnie przez gatunki laboratoryjne (bakterie, szczury), pozbawione 
bezpośredniego kontaktu przestrzennego. Zjawisk, notabene, obserwowanych i doświad-
czanych przez nas od setek lat, ale wciąż wymykających się redukcjonistycznej nauce 
zachodniej. Czasoprzestrzenna łączność z przodkami, istniejąca za sprawą rezonansu 
morficznego, w określonych stanach uaktywnienia pamięci pokoleń może pozwalać np. 
na mówienie językiem aramejskim albo pamiętać głód i strach Holocaustu, czy nawet 
zimno epoki lodowcowej. Pamięć nie jest jednak dziedziczona en bloc, a im więcej „kul-
turowo specyficznych pól morficznych, z których potencjalnie każde może kierować 
aktywnością każdego człowieka (tu zwłaszcza pól behawioralnych i społecznych), re-
zonans morficzny sam z siebie nie może nakierować jednostki na taki, a nie inny zestaw 
chreodów”69. Wiemy jednak przecież (o czym Sheldrake już nie wspomina), że pamięć 
może być wspomagana i przywoływana dzięki pozamorficznym środkom jej przechowy-
wania – opowieściom, obrazom, architekturze, frazie muzycznej, czy nawet glinianej 
skorupie, a więc nośnikom memów. Zdaniem tego badacza, mnogość wzorów kulturo-
wych zakłóca rezonans, sprawiając, że nasze zachowania nie wyrażają się spontanicznie; 
są jakby dodatkowo filtrowane, tuningowane (nastrajane) do dominujących w określonym 
środowisku społecznym. Co nie zmienia faktu, że „ludzie przeważnie powtarzają takie 
działania, mające swoją charakterystyczną strukturę, które już wcześniej były wykony-
wane niezliczoną ilość razy przez wiele pokoleń ich poprzedników”70. Naśladujemy siebie 
nawzajem, co, jak wiadomo, naprowadziło Dawkinsa na trop memów – jednostek pa-
mięci kulturowej tą właśnie drogą przekazywanych. Według Sheldrake’a, hipoteza 
memetyczna jest pod wieloma względami bliska jego własnej, ale w ujęciu Dawkinsa 
memy są zbyt atomistyczne, a sama koncepcja implikuje, iż stanowią one jednostki 
niezależne i wszystkie sytuują się na tym samym poziomie. Co gorsza, Dawkins upiera 
się przy materialności tych obiektów, ich istnieniu w materialnym mózgu71, podczas 

66 Tamże, s. 180.
67 Tamże, s. 199.
68 Tamże, s. 237.
69 Tamże, s. 285.
70 Tamże.
71 R. Sheldrake, Nauka. Wyzwolenie z dogmatów, przeł. M. Mejer, Wrocław 2015, s. 225.
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gdy – w przekonaniu Sheldrake’a – są to pola morficzne, przekazywane z mózgu do mózgu 
za pomocą rezonansu morficznego i mogą funkcjonować tylko na tej zasadzie. Jak pisze 
w Nauce. Wyzwoleniu z dogmatów: „Patrząc z perspektywy rezonansu morficznego, róż-
nica pomiędzy genetycznym dziedziczeniem budowy i zachowania a kulturowym dzie-
dziczeniem wzorów zachowania dotyczy stopnia, a nie rodzaju. Oba procesy zależą od 
rezonansu morficznego”72. 

Zanegowanie praw determinujących powtarzalność form życia opartych na selekcji 
i przypadkowej mutacji to także podważenie eksplikacyjnej skuteczności paradygmatów 
materialistycznych. Trudno się więc dziwić, iż badacze genomów i biologowie ewolucyjni 
niechętnym okiem patrzą na rezonans i wynikającą z niego koncepcję dziedziczenia pa-
mięci. Być może również dlatego, że dowody jej istnienia w świecie atomów i zwierząt są 
prawie niedostrzegalne w długim trwaniu. Kryształy, stułbie, wilki i krokodyle nie piszą 
swoich historii i dziejów swoich przodków, zapobiegających wytracaniu w czasie i prze-
strzeni wzorców drgań. Tę umiejętność na razie posiadł tylko człowiek, i w istocie, jest to 
„przepis na człowieka”, jak trafnie określają kulturę Jack Cohen i Ian Stewart73. Przepis na 
wilka zdaje się tkwić wyłącznie w jego genomie. A jednak, czego dowodzą choćby badania 
epigenetyczne, ewolucja nie zachodzi jedynie w przestrzeni DNA. Zachodzi w o wiele 
szerszej przestrzeni – DNA, organizmów i ich wzajemnych oddziaływań oraz innych niż 
żywe układach – w infosferze. Ewolucja ewoluuje. I tego właśnie świadomość powinniśmy 
posiadać, spoglądając na model zależności między genami, memami a kulturą.
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Streszczenie

Memetyka narodziła się w czasach, gdy teoria układów złożonych (complex systems) także dopie-
ro powstawała. Z konieczności opierała się więc na zbyt prostych i zbyt dosłownie rozumianych 
analogiach między biologią a kulturą. Niestety ta słabość metodologiczna spowodowała jej zapaść, 
a wielu zainteresowanych nią badaczy reprezentujących nauki przyrodnicze przeniosło swoją uwagę 
właśnie na układy złożone czy ich bardziej wyspecjalizowane gałęzie, jak socjologia komputacyjna 
czy neuronauka. Po 40 latach od powstania terminu mem, gdy zarówno teoria układów złożonych 
jak i neurokognitywistyka poczyniły ogromne postępy, przyszedł czas by ich osiągnięcia ponownie 
włączyć w obręb memetyki i zacząć korzystać z ich metod badawczych. Autor robi pierwszy krok, 
proponując zarówno systemowe jak i neuronaukowe zredefiniowanie pojęcia memu, a także rein-
terpretując analogię kultury i oprogramowania umysłowego.

Słowa klucze

memetyka, mem, układy złożone, system

Memes – system reinterpretation

Summary

Memetics was born at a time when the theory of complex systems also only arose. Necessarily, it 
relied on too simple and too metaphorical analogies between biology and culture. Unfortunately, 
this methodological weakness caused its collapse. Many researchers interested in it, representing 
science, have moved their attention just to complex systems and their more specialized branches like 
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computational sociology and neuroscience. After 40 years since the creation of the term meme, when 
both the theory of complex systems and neurocognition science made great progress, it came time 
to include their achievements in the scope of memetics and to start to use their research methods. 
Author is trying to make a first step, proposing both systemic and neuroscientific redefining of term 
„meme”, as well as reinterpreting culture as a “software of the mind”.

Keywords

memetics, meme, complex system

Replikator i kontakt (eko-)systemów

Przerażająca eksplozja, przerażający dźwięk. Piszę to  na ślepo w  kompletnej ciemności. 
Jesteśmy w nieprzerwanym deszczu kamiennego pumeksu i pyłu. Wybuchy są tak gwałtowne, 
że połowie mojej załogi popękały bębenki. Moje ostatnie myśli są przy mojej ukochanej żonie. 
Jestem pewny, że nadszedł Dzień Sądu

 – tak o wybuchu Krakatau 26 sierpnia 1883 r. napisał w dzienniku pokładowym kapitan 
brytyjskiego statku „Norham Castle”1. 

W eksplozji od 19 do 25 km3 skał zostało zamienione w pumeks i popiół i wyrzuco-
nych do atmosfery. Dwie trzecie wyspy Krakatau przestało istnieć, powstała fala uderze-
niowa kilkakrotnie obiegła Ziemię… Była to jedna z największych, jeśli nie największa 
katastrofa w (pisanej) historii ludzkości, a na pewno pierwsza, która dzięki oplatającej 
glob od 1870 r. sieci telegraficznej została szeroko omówiona w ówczesnych mediach2.
To dramatyczne zdarzenie interesuje nas tym razem nie tyle ze względu na kwestie spo-
łeczne, ile na biologiczne. Erupcja zniszczyła wszystkie organizmy żywe na wyspie. Tak 
wysterylizowany obszar stał się obiektem zainteresowania biogeografów. Już w maju 1884 
francuska ekspedycja naukowa rozpoczęła poszukiwanie życia na Rakacie (pozostałości 
wyspy Krakatau). Odkryto tylko jednego małego pająka. Potem drogą wodną do brzegów 
wyspy zaczęły się przedostawać kraby, a około 1899 r., z pobliskich wysp przedostał się 
waran paskowany (Varanus salvator), nieco później zaś pyton siatkowy (Python reticula-
tus). W 1928 było na wyspie Rakata prawie 300 gatunków traw i krzewów, zaobserwowano 
jednak, że wiele gatunków zwierząt, zwłaszcza kręgowców, wyginęło wkrótce po przyby-
ciu. Później wielokrotnie ponawiano obserwację zarówno Rakaty, jak i rosnącej od roku 
1927 nowej wyspy Anak Krakatau. W latach 1984–1985 stwierdzono 30 gatunków ptaków 
lądowych, 11 gatunków ssaków (w tym 9 gatunków nietoperzy), 9 gatunków gadów i ponad

1 W. Piestrak, Krakatau – wulkan, który zabił 36000 ludzi, 23.07.2015, http://wojciechpiestrak.pl/krakatau/
2 S. Winchester, Krakatoa. The Day the World Exploded, August 27, 1883. Harper Colins, 2003. Podane za 

A.M. Koboss: Nad Hadesem. Rzecz o Krakatoa. 2004, http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje39/text05p.htm
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Il. 1: Mapa kaldery Krakatau. Obszar zakropkowany to obrys wyspy Krakatau przed eksplozją 
26 sierpnia 1883 roku, która całkowicie zniszczyła dwa z trzech kraterów. Nowy krater i wyspa 

Anak Krakatau (Dziecko Krakatau) pojawiła się nad poziomem morza w 1927 r.3

600 gatunków bezkręgowców – po 100 latach od erupcji bioróżnorodność osiągnęła pod 
względem ilościowym poziom porównywalny z poziomem na innych wyspach tego typu, 
jednak skład gatunkowy wciąż cechuje się mniejszą stabilnością4. Proces ten jest jednym 
z bardziej spektakularnych przykładów sukcesji ekologicznej – zjawiska odbudowywania po 
zniszczeniu zarówno ekosystemów, jak i całych biomów, czyli jednostek grupujących powią-
zane ekosystemy, takich jak tundra, tajga, step czy las równikowy itp. Uważny obserwator 
rzeczywistości widzi ponadto analogie z systemami ożywionymi zupełnie innego rodzaju. 
Czy odtwarzanie się ekosystemu nie przypomina ludzkiej kolonizacji? Z „Wólki” do nowo 
lokowanej „Posady wólczyńskiej” przeprowadzają się dzieci gospodarzy nie mające szans 
na dziedziczenie, budują nowe domy, drugi syn kowala stawia kuźnię, by robić to co ojciec, 
a po jakimś czasie być może powstanie też nowa karczma i kościół – tak jak było w „Starej 

3 CVO Website: http://volcano.si.edu/, przez https://en.wikipedia.org/wiki/Krakatoa#/media/File:Map_
krakatau.gif (Public domain)

4 E.O. Wilson, Różnorodność życia,  przeł. J. Weiner, Warszawa 1999. Podane za Wikipedia, hasło: Krakatau.  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakatau, (dostęp: 29.03.2016). Autor uważa Wikipedię, mimo jej wad, za 
jedno z największych osiągnięć Internetu i świadomie cytują ją wszędzie tam gdzie jej istnienie okazało 
się użyteczne dla celów naukowych.
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Wólce”. Może osadnicy przybędą z Niemiec czy Holandii, przynosząc ze sobą swój język, 
swoje wierzenia, swój sposób budowania domów i uprawy ziemi? A jeśli nie ma już miejsca 
w okolicy to potomkowie jadą za morze, by w „Hameryce” północnej albo południowej 
odtworzyć w miarę możliwości ten sam wzorzec – zreplikować swój „ekosystem kulturowy”, 
jeśli nie polski, to przynajmniej europejski. Jednak czy spotkanie tej odtworzonej kultury 
kolonizatorów z kulturami dotychczasowych mieszkańców tamtych ziem nie przypomina 
z kolei znanych z paleontologii zdarzeń mieszania fauny i flory łączących się kontynentów? 
W jednym i drugim przypadku słabsze, gorzej wyposażone przez ewolucję biologiczną lub 
kulturową elementy systemów wymierają. Częściej większość ofiar pochodzi z jednego 
z systemów, choć niektóre jego składniki mogą się nawet rozprzestrzenić w obrębie nowego, 
wynikowego systemu – tak jak oposy czy pancerniki opanowały znaczną część Ameryki 
Północnej, uwolnione z Afryki trąbowce rozeszły się na cały świat, a wierzenia prymityw-
nych, nie-aryjskich plemion Indii przyczyniły się do ukształtowania ostatecznej postaci 
hinduizmu5. To podobieństwo procesów zasadza się na głębszym podobieństwie mechani-
zmów. Tak jak replikacja ekosystemu możliwa jest dzięki replikacji na niższych poziomach 
biologii – rozmnażania się organizmów zależnego z kolei od replikacji DNA, tak i replikacja 
systemu kulturowego możliwa jest dzięki replikacji zawartości naszych umysłów… A że ta 
ostatnia nie jest jeszcze tak dopracowana przez ewolucję jak genetyczna? Może po prostu 
było za mało czasu? Na dopracowanie systemu genetycznego ewolucja miała co najmniej 
kilkaset milionów lat głębokiego prekambru, a rozbudowany przekaz zawartości umysłów 
odbywa się najwyżej od kilku milionów lat6. Zapewne dlatego sposób, w jaki przekazujemy 
dzieciom naszą wiedzę, doświadczenie, system wartości, czyli w jaki dokonujemy ich socja-
lizacji lub enkulturacji7, bardziej przypomina sukcesję ekologiczną czyli budowanie nowego 
ekosystemu8, niż precyzyjną genetyczną replikację. Najpierw musimy wprowadzić elementy 
podstawowe, a potem, bazując na nich, nadbudowywać kolejne, coraz bardziej skompli-
kowane, by wreszcie, zbliżając się do indywidualnych ograniczeń, zdecydować o takiej czy 
innej specjalizacji. Żeby w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć efekty ilościowe transmisji, 
konieczne dla naszego rodzaju Homo, potrzebujemy sposobu komunikacji sprawniejszego 
niż naśladownictwo. Nie bez przyczyny mowy uczymy się bardzo wcześnie i zadziwiająco 
szybko – o tak ważny aspekt naszej biologii ewolucja musiała zadbać i zrobiła to, czyniąc 
naukę mowy zdolnością wrodzoną (o czym dalej). Oczywiście, to nic nowego. Na takich 
biologiczno-kulturowych analogiach zasadzają się tyleż koncepcje ewolucji kulturowej, 

5 A. Gautam, The Hinduization of Tribals of Jharkhand: An Outline since Beginning, “Anthropol” 2016, 
nr 4 (159), doi: 10.4172/2332-0915.1000159.

6 Dokładne datowanie będzie zależne od tego czy jesteśmy gotowi zaakceptować jako przykład kultury 
te formy przekazu pozagenetycznego, które pojawiają się u małp człekokształtnych.

7 Tak proces ten nazywa antropologia i psychologia międzykulturowa. Czasem określa się go jako 
akulturację, ale wiele dziedzin nauki pod tym terminem rozumie już proces kontaktu różnych kultur. 
Por. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2000.

8 Specjaliści od biogenezy podejrzewają, że coś w tym rodzaju działo się też u zarania istnienia żywych 
komórek, w tzw. „świecie RNA” – zanim uformowały się najprymitywniejsze chromosomy.
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ile sama koncepcja memetyki. Jednak zbyt swobodne ich stosowanie często staje się także 
słabością. Widać to szczególnie w memetyce, gdzie pominięcie istotnych różnic w me-
chanizmach kopiowania genów i memów, czy, nie najszczęśliwsze przyrównanie memów 
do wirusów, przyczyniło się w przeszłości do jej zapaści. Po okresie burzliwych dyskusji 
memetyka na świecie przestała się rozwijać, a w końcu porzucili ją nawet tak zagorzali jej 
zwolennicy z obszaru science, jak Derek Gatherer (biolog molekularny), czy Bruce Edmonds 
(matematyk i informatyk, redaktor Journal of Memetics). Ten ostatni nie bez bolesnego 
rozliczenia, w którym główny zarzut stanowi niemożność wypracowania użytecznej ba-
dawczo metodologii9. Zainteresowani memetyką przedstawiciele nauk przyrodniczych, nie 
porzucili jednak swych badań kulturowych. Zmienili tylko paradygmat na „układy złożone” 
(complex systems) czy „modelowanie zjawisk społecznych”, gdyż te podejścia okazały się 
bardziej nośne (ilustracja poniżej).

Il. 2: Porównanie popularności czasopism JoM i JASSS (Journal of Artificial Societies and Social 
Simulations) w książkach angielskojęzycznych za pomocą usługi Google ngrams10

Obecnie być może przyszła pora, żeby te podejścia ponownie połączyć. Spróbujmy zasta-
nowić się nad takim rozumieniem umysłu i kultury, które pozwoli nam zaopatrzyć memetykę 
w narzędzia badawcze stosowane aktualnie przez badaczy układów złożonych: eksploatowa-
nie poznawcze strukturalnych podobieństw między różnymi systemami, badanie systemów 
metodami ilościowymi oraz modelowanie systemów – najczęściej za pomocą symulacji kom-
puterowych, gdyż tylko one pozwalają na uchwycenie zjawisk emergentnych11.

  9 B. Edmonds, Three challenges for the survival of memetics, “Journal of Memetics – Evolutionary Models 
of Information Transmission” 2002, nr 6 (2), s. 45–50. http://cfpm.org/jom-emit/2002/vol6/edmonds_b_let-
ter.html, dostępne także: http://connection.ebscohost.com/c/articles/7893837/three-challenges-survival-
-memetics oraz B. Edmonds: The revealed poverty of the gene-meme analogy—why memetics per se has failed 
to produce substantive results. “Journal of Memetics—Evolutionary Models of Information Transmission”, 
2005, nr 9 (1), s. 1–4. http://cfpm.org/jom-emit/2005/vol9/edmonds_b.html.

10 Źródło: https://books.google.com/ngrams/graph?content=Journal+of+Memetics%2CJournal+of+Ar-
tificial+Societies%2C+JASSS&year_start=1990&year_end=2008.

11 A. Nowak, Dynamical minimalism: Why less is more in psychology, “Personality and Social Psychology 
Review” 2004, nr 8.2, s. 183–192.
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Populacje, bariery i pule informacji
Wróćmy na chwilę do klasycznej dla memetyki analogii biologicznej. Zgadzamy się, 
że „memy to replikatory” i „jednostki ewolucji kulturowej” czy też „jednostki informacji 
kulturowej”, które są „analogiczne do genów”. W ewolucji genetycznej, poza samym „ge-
nem”, mamy takie kluczowe pojęcia jak „populacja”, „bariera rozrodcza” czy „pula genowa 
populacji”, której zmiany w czasie, w rozumieniu neodarwinizmu, są właśnie ewolucją, 
a de facto mikroewolucją, bo kwestią makroewolucji teoria ta się nie zajmuje.

Populacja biologiczna to „zsumowanie wszystkich organizmów z danej grupy lub ga-
tunku, żyjących na określonym obszarze i mających zdolność do krzyżowania się”, czy 
bardziej precyzyjnie: „zbiór organizmów, w którym każda para jego członków może się 
rozmnażać”12. Ponieważ twórcy teorii byli bardziej matematykami niż biologami, naj-
prawdopodobniej myśleli o organizmach, które widzieli makroskopowo, a te w większości 
są płciowe, co więcej, w przypadku zwierząt – zazwyczaj rozdzielnopłciowe. To niejawne 
założenie rzutuje też na populacyjną definicje gatunku jako z b i o r u  p o p u l a c j i,  k t ó r e 
p r z y n a j m n i e j  o k a z j o n a l n i e  m o g ą  s i ę  z e  s o b ą  k r z y ż o w a ć  i  w y d a w a ć 
p ł o d n e  p o t o m s t w o. Jeżeli przyjrzymy się sprawie z dystansu, to jasne się staje, 
że sednem „rozmnażania się” czy „krzyżowania” jest „wymiana/uwspólnianie genów” czy 
– inaczej mówiąc – informacji genetycznej, co najczęściej odbywa się w procesie two-
rzenia nowych osobników, ale to ostatnie wymaganie nie jest konieczne13. W domyśle 
mamy też założenie, że taka zdolność wymiany informacji jest pewnym wyjątkiem – dwie 
losowe populacje dowolnych organizmów np. populacja lisów i czerwonych koniczyn 
nie mogą wymieniać informacji genetycznej. Co więcej, nie mogą czynić tego nawet te, 
które są ze sobą dosyć blisko spokrewnione, np. populacja rysiów i kotów domowych. 
Decydują o tym różne „bariery rozrodcze” – zarówno na poziomie samej organizacji ge-
nów w chromosomy, jak też na poziomie ich ekspresji – czy to w klasycznie rozumianym 
fizyczno-fizjologicznym fenotypie, czy też w jego wersji rozszerzonej o zachowania, jak 
i wreszcie bariery czysto czasoprzestrzenne (niemożność spotkania się w tym samym 
miejscu i czasie także skutecznie zapobiega reprodukcji)14. To właśnie bariery rozrodcze 
pomiędzy skądinąd spokrewnionymi populacjami decydują o istnieniu poszczególnych 
gatunków, a jednocześnie zamykają ewolucje poszczególnych alleli genów w granicach 
tych gatunków. Allele te pojawiają się losowo na skutek mutacji i znikają losowo na skutek 
dryfu genetycznego oraz nielosowo na skutek selekcji. Stąd mówimy o „puli genowej” 
populacji lub gatunku jako zbiorze wszystkich możliwych alleli wszystkich genów tej po-
pulacji/gatunku. Pomijając stosunkowo rzadkie sytuacje tzw. „horyzontalnego transferu 

12 Wikipedia, hasło: Population, https://en.wikipedia.org/wiki/Population [dostęp: 29.03.2016].
13 Wyjątkiem są różne jednokomórkowce, np. orzęski (Ciliata), u których wymiana informacji w procesie 

koniugacji nie wiąże się z rozmnażaniem, podobnie jak u wszystkich chyba prokariontów (Procaryota). 
Mocno odmienne „podejście” mają też do wymiany genów organizmy z królestwa grzybów (Fungi Juss).

14 Lwy i tygrysy nie spotykają się już w naturze, ale można je skrzyżować w zoo. Współcześni ludzie byliby 
prawdopodobnie zdolni do krzyżowania się z Homo neanderthalensis czy nawet Homo erectus, ale takiego 
eksperymentu przeprowadzić się nie uda z oczywistych względów.
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genów”, ewolucja danego gatunku jest skazana na jego pulę genów, co ma swoje konse-
kwencje, gdy zaczynamy myśleć o roli genów jako zbioru adaptacyjnej informacji osob-
nika czy gatunku.

Czy możemy znaleźć analogie powyższych pojęć dla memów? Na tym poziomie abs-
trakcji będzie to całkiem proste. Populacja memetyczna będzie zbiorem osobników, któ-
rych każda losowa para zdolna jest skutecznie wymieniać się informacją memetyczną. 
W obrębie tej populacji mamy pewną pulę informacji, będącą pulą memową populacji. 
Tyle że ze względu na sposób przemieszczania się memów ilościowe ujęcie zjawiska jest 
nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku genów i musi zostać opisane innymi for-
mułami matematycznymi15. Podstawowa różnica to brak wymagania, żeby każdy członek 
populacji posiadał te same geny, najwyżej różnił się od innych ich allelami. Poszczególne 
osobniki mogą w ogóle pewnych memów nie posiadać, mogą też posiadać więcej niż 
dwa allele danego memu. Nie mamy również wymagania, żeby nowy osobnik przejmo-
wał memy tylko od „memetycznych rodziców”, więc każdy nowy osobnik w populacji 
potencjalnie może zaopatrzyć się w więcej memów z puli. Limitem dla niego jest tylko 
indywidualna pojemności informacyjna. Jednakże istnieje też limit dla całej populacji 
– część informacji musi być redundantna i dla jej zachowania populacja musi posiadać 
pewną minimalną liczebność. Podobnie jak w przypadku znanego z biologii efektu „szyj-
ki od butelki” (bottleneck effect), spadek poniżej liczebności progowej będzie się wiązał 
z utratą części puli memetycznej – jak to się np. zdarzyło ludności Tasmanii po odcięciu jej 
przez cieśninę od lądu australijskiego. Czym zatem są bariery memetyczne? Oczywiście, 
tak jak w przypadku genów (i nieszczęsnych Tasmańczyków) mamy bariery czasoprze-
strzenne. Nie da się wymienić informacji z kimś, z kim nie mamy szansy się zetknąć. Dla 
uproszczenia pominiemy na razie kwestię cywilizacyjnych artefaktów, pisma i innych 
alternatywnych nośników – ich jakościowa rola jest oczywista (a ilościowa wciąż badana 
przez socjofizykę). Drugą oczywistą barierą jest język. Znacznie trudniej wymienia się 
informację, jeśli potrzebny jest tłumacz, a jeszcze trudniej, gdy to, o czym rozmawiamy, 
jest dla jednej ze stron nietrywialne. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nie chodzi tu tylko 
o języki naturalne. Mamy coś takiego jak „języki branżowe”, które intencjonalnie lub nie, 
ale służą jednak do oddzielania się z ogólnej populacji memetycznej pewnych podpo-
pulacji. Co z tego, że fizyk lub matematyk prowadzi swój wykład po polsku? Nie mając 
odpowiedniego wykształcenia i tak siedzimy na jego wykładzie jak na przysłowiowym 
„tureckim kazaniu”.

Ostatni przykład powinien zwrócić naszą uwagę na dwa konieczne uszczegółowienia, 
które co prawda mają swoje analogie jakościowe w świecie biologicznym, ale nie mają 
ilościowych.

P o  p i e r w s z e, ludzie odgrywają różne role społeczne, a zbiory memów potrzebne 
poszczególnym rolom mogą nie mieć istotnych części wspólnych. Co więcej, transfer tych 

15 Co, podobnie jak w przypadku genetyki populacyjnej, będzie modelem bardzo uproszczonym.
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memów może odbywać się w różnych językach. Np. memy roli religijnej mogą transmi-
tować się za pomocą języka obrzędowego – np. łaciny czy arabskiego, memy roli „cywil-
nej” – rodzica, członka społeczeństwa, obywatela państwa/patrioty za pomocą języka 
matczynego – np. polskiego czy kurdyjskiego, a memy roli zawodowej, np. inżyniera in-
formatyka lub genetyka molekularnego, za pomocą języka nauki (w dzisiejszych czasach 
zapewne bazującego na terminologii angielskiej, jeśli nie będącym po prostu zubożonym 
angielskim)16. W biologii też tak bywa – inne geny działają i podlegają selekcji, gdy cheł-
bia modra (Aurelia aurita) ma postać meduzy, inne, gdy ma postać polipa. Wiele genów 
owadów z przeobrażeniem zupełnym, takich jak motyle, chrząszcze czy osy działa tylko 
w jednej z form życiowych – albo larwy, albo poczwarki, albo wreszcie postaci dorosłej 
(imago). Jakieś geny mogą być też wyłączone z klasycznego rozmnażania i ewoluować 
niezależnie. Tak się dzieje w przypadku materiału genetycznego mitochondriów czy chlo-
roplastów – u organizmów wyższych dziedziczonego tylko po jednym z rodziców, ale także 
w przypadku genów dziedziczonych na nieparzystym chromosomie płciowym. U ssaków 
będzie to chromosom decydujący o płci męskiej, ale u ptaków przeciwnie, układ XY defi-
niuje samicę, co na przykład pozwala na ciekawy efekt tzw. pseudogatunków u kukułek17. 
Za pomocą chromosomu Y przenoszą one z matki na córkę geny definiujące ubarwienie 
jaj. Dzięki temu możliwa jest lepsza mimikra do jaj tego gatunku ptaka, na którym dana 
linia żeńska kukułek pasożytuje.

P o  d r u g i e, świat genetyczny ma zazwyczaj wyraźnie nieciągłości – stosunkowo łatwo 
możemy postawić granice między gatunkami, przyglądając się ich formie i roli ekolo-
gicznej. Nawet jeśli niektóre z tych gatunków będą się czasem krzyżować z pokrewnymi 
(jak różne słoneczniki Helianthus czy kukliki Geum), albo przeciwnie, mimo podobnej 
formy nie będą się krzyżować (różne linie partenogenetycznego mniszka Taraxacum 
officinale L., przez specjalistów uznawane za odrębne gatunki) to taki prosty, „amatorski” 
podział będzie w większości przypadków wystarczający. Tylko czasem, i to zazwyczaj 
w sztucznych warunkach, będziemy stykali się z tzw. hybrydami – osobnikami mającymi 
wymieszane cechy różnych gatunków.

Niestety, nie można tego powiedzieć o świecie memów. Nawet coś tak wydawałoby się 
dobrze zdefiniowanego, jak język, często nie ma ścisłych granic, a znaczący procent ludzi 
na świecie zna jakiś drugi język. Co więcej, te granice mogą nie pokrywać się np. z grani-
cami kuchni regionalnej, religii czy obyczajów prawniczych i urzędniczych. W ideosfe-
rze granice bywają często mocno arbitralne – nałożone przez badaczy na ciągłe obszary 
przejściowe albo zdefiniowane jakimś utrwalonym obyczajem i konsensusem społecznym 
użytkowników, bo czasem nawet źle wytyczona granica jest lepsza od jej braku.

16 Por. A. Brown, Bad English is the lingua franca of science. http://alexanderbrown.info/2012/09/01/bad-
-english-is-the-lingua-franca-of-science [dostęp: 01.09.2012] oraz M. Peacock, J. Flowerdew, Perspectives 
on English for Academic Purposes, Cambridge 2001, s. 71.

17 Do tego przykładu często nawiązuje Richard Dawkins, np. w: R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony, 
przeł. J. Gliwicz, Warszawa 2007.
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Powyższe może nam też wyjaśnić mnogość kontekstów, w jakich używamy terminu 
„kultura” i problemy z jej zdefiniowaniem. Z punktu widzenia memetyki, tak jak ją autor 
rozumie, k u l t u r a  to po prostu p u l a  m e m e t y c z n a /pula memowa danej „p o p u l a -
c j i  m e m e t y c z n e j ”18. Jak jednak widać, zdefiniowanie granic populacji memetycznej 
nie jest tak prostą sprawą, jak w przypadku jej genetycznego odpowiednika.

Cybernetyczna interpretacja systemowo – sieciowa

S y s t e m  jest to zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji. Jest to podstawowe 
pojęcie cybernetyki, odgrywające w niej tak istotną rolę, że z powodzeniem można by określić 
cybernetykę jako naukę o zachowaniu się systemów. […] Cybernetyka zajmuje się rodzajami 
funkcjonowania, a nie rodzajami tworzywa […] w rozpatrywaniu systemów bierze się pod uwagę 
przede wszystkim relacje. Zbiór relacji jest określany jako s t r u k t u r a  s y s t e m u19.

Dla matematyka czy informatyka formalną reprezentacją systemu będzie g r a f, czyli 
„struktura matematyczna służąca do przedstawiania i badania relacji między obiektami. 
W uproszczeniu graf to zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami w taki 
sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków”20. Z kolei fi-
zycy, socjologowie czy psychologowie społeczni chętniej posłużą się terminologią s i e c i 
z ł o ż o n y c h, gdzie relacje systemu czyli krawędzie grafu nazywa się połączeniami (links/
connections), a elementy systemu, wierzchołki grafu – węzłami (nodes)21. Ale to tylko ob-
jaw wspomnianych wcześniej izolacjonistycznych skłonności wszystkich specjalistów. Dla 
biologów ulubionym przykładem jest oczywiście ekosystem. Tu elementami są zbiory or-
ganizmów różnych gatunków, pomiędzy którymi zachodzą r e l a c j e  t r o f i c z n e, polega-
jące na wzajemnej konsumpcji, pasożytnictwie lub symbiozie. Ilościowa zmiana jednego 
elementu pociąga za sobą ilościowe zmiany elementów z nim powiązanych, a zmiana 
będzie się propagować dalej albo wpływać zwrotnie22. Elementy te tworzą tzw. s i e ć  t r o -
f i c z n ą  albo b i o c e n o z ę.  Ale biocenoza osadzona jest w środowisku nieożywionym, 
nazywanym b i o t o p e m , zbudowanym z elementów innego rodzaju niż sama biocenoza, 
połączonych z jej elementami relacjami produkcji i eksploatacji (np. produkcja/zużycie 
CO2 i O2), a ze sobą ewentualnie relacjami o charakterze chemicznym czy fizycznym. 
Zazwyczaj ekosystem nie jest izolowany – zarówno składniki biotyczne mogą migrować 
z\do innych ekosystemów, jak i składniki abiotyczne mogą się przemieszczać. Ekosystem 

18 Por. A. Stępnik, Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, „Teksty z Ulicy. 
Zeszyt Memetyczny” 2012, nr 14, s. 84 [podkr. moje – W.B.].

19 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976, s. 45.
20 Por. R.J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, przeł. M. Kubale, Warszawa 1998.
21 Por. A. Fronczak, P. Fronczak, Świat sieci złożonych. Od fizyki do Internetu, Warszawa 2009, r. 1.
22 Aż do osiągnięcia atraktora – o ile nie nastąpi kolejne zaburzenie zewnętrzne. Ale to już analiza syste-

mów dynamicznych, której meandry tutaj pominiemy.
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na to reaguje, jednak z a c h o w u j e  t o ż s a m o ś ć, o ile te zewnętrzne powiązania nie są 
zbyt intensywne. Tym, na czym skupiają się ekolodzy, jest przepływy energii i materii, ale 
w sposób oczywisty ekosystem zawiera w sobie także informację. Jest ona zawarta w jego 
ożywionych elementach i stanowi najistotniejszy parametr relacji między nimi. Jest też 
wystarczająca do jego odtworzenia. Jeśli całkowicie oczyścimy działkę w środku lasu, 
a potem ją porzucimy, to po odpowiednio długim czasie otaczający ekosystem odzyska 
ten obszar23, podobnie jak sąsiedni ekosystem dokona zasiedlenia nowego fragmentu 
lądu pozostawionego przez meandrującą rzekę, a nawet, jak już wiemy, nowej wyspy wul-
kanicznej na oceanie. Oczywiście, w tym ostatnim, najbardziej modelowym przypadku, 
decydujące znaczenie będzie miała odległość nowego skrawka lądu od tych już zasiedlo-
nych; nie każdy gatunek równie łatwo się przemieszcza. Nieco trudniejszym przykładem 
jest komórka z jej podsystemem genetycznym i podsystemem metabolicznym. Możemy 
sobie wyobrazić, że różnorodne substancje wypełniające komórkę są odpowiednikiem 
biotopu. Mogą z komórki się wydostawać, mogą się do niej dostawać, niekiedy nawet 
mogą się spontanicznie przekształcać w coś innego. Większość jednak zmian odbywa 
się za pośrednictwem licznych populacji białek – enzymów, kanałów błonowych i recep-
torów, które są już produktem podsystemu genetycznego. Znowu mamy do czynienia 
z przepływem energii, materii i informacji. Wbrew pozorom jednak to nie geny białek są 
głównym składnikiem informacji genetycznej – w genomie człowieka jest to zaledwie 2% 
całości. Pomijając sekwencje faktycznie śmieciowe – pozostałości po genach (pseudoge-
ny24) i retrowirusach oraz czynnych i uszkodzonych transpozonach i retrotranspozonach25 
reszta, czyli przynajmniej około 60 do 80%26 to sekwencje odpowiedzialne za precyzyjne 
sterowanie tymi nielicznymi „prawdziwymi” genami na różnych etapach ich ekspresji – 
od udostępniania określonych fragmentów DNA do transkrypcji, przez sterowanie samą 
transkrypcją (kopiowaniem sekwencji z DNA na RNA), alternatywnym splicingiem („edy-
cją” pierwotnego transkryptu RNA przez wycinanie i sklejanie różnych fragmentów), aż 
po translacje (wytwarzanie polipeptydu), a zapewne też dojrzewanie i degradację bia-
łek. Tę, w większości opartą na małych cząsteczkach RNA27, bardzo złożoną i precyzyjną 

23 Proces ten – sukcesja ekologiczna – nie jest bynajmniej losowy, a często droga do ostatecznej formy 
biocenozy – klimaksu prowadzi przez inne, niestabilne typy ekosystemów.

24 Pozbawione funkcji i zdolności transkrypcji lub translacji sekwencje DNA homologiczne do sekwen-
cji jakiś aktywnych genów. Por. Wikipedia, hasło: Pseudogene https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudogene, 
(dostęp: 29.03.2016).

25 Sekwencji, których jedynym zadaniem jest kopiowanie się, przemieszczanie kopi w różne miej-
sca genomu, czyli generalnie pasożytach systemu genetycznego. Por. Wikipedia, hasło: Transpozon, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transpozon, (dostęp: 29.03.2016).

26 „Rozszyfrowując niekodujące sekwencje zespół projektu ENCODE zidentyfikował [dotąd] 4 mln 
«przełączników genetycznych» w genomie człowieka” F. Schneider, Przełom w genetyce? Naukowcy: 
«śmieciowe» DNA odgrywa ważną rolę,  http://natemat.pl/30109,przelom-w-genetyce-naukowcy-smie-
ciowe-dna-odgrywa-wazna-role na podstawie The ENCODE Project: ENCyclopedia Of DNA Elements, 
http://www.genome.gov/ENCODE/. 

27 Por. snRNA, snoRNA, snRNP etc. Na początek wystarczy Wikipedia hasło: Small nucleolar RNA, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_nucleolar_RNA, (dostęp: 29.03.2016).
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s i e ć  r e l a c j i  r e g u l a c y j n y c h  dopiero zaczynamy poznawać28. Na szczęście, nie trze-
ba już dziś udowadniać, że system genetyczny jest zdolny do tworzenia swoich kopii. Po mi-
liardach lat ewolucji ta funkcja systemów genetycznych została doprowadzona do perfekcji…

Przejdźmy teraz do przykładów z innej dziedziny – sztucznych systemów przetwarza-
nia informacji: elektronicznego i komputerowego. Jak sama nazwa wskazuje, ich sed-
nem jest przepływ i gromadzenie informacji, stąd inne przepływy zredukowane są do roli 
służebnej. Materia przemieszcza się w postaci elektronów lub fotonów, bo tylko dzięki 
jakiemuś materialnemu nośnikowi może przemieszczać się energia i informacja. Sama 
struktura systemu jest jednak analogiczna do omawianych wcześniej. Informacja dostaje 
się do niego z zewnątrz, wpływa na stany elementów p o w i ą z a n y c h  ze sobą r e l a c j a -
m i  l o g i c z n y m i 29 w s i e ć  p r z e t w a r z a n i a  i zostaje zapomniana lub zapamiętana 
w stanach elementów albo też przetworzona przez te zmiany stanów i wyprowadzona 
na zewnątrz. Elementy logiczne i relacje między nimi mogą być fizyczne – wbudowane 
w strukturę układu elektronicznego. Mogą być też wirtualne – zakodowane w postaci 
programu. Obie te formy realizacji algorytmów przetwarzania informacji – odpowiednio 
sprzęt (hardware) i oprogramowanie (software) są w gruncie rzeczy zamienne. Wszystko, 
co można zrealizować układem elektronicznym, można też zrealizować równoważnym 
programem i na odwrót. Mamy tu do czynienia z balansem między sprawnością wyspecja-
lizowanego sprzętu a elastycznością oprogramowania. W ewolucji elektroniki obserwuje-
my liczne przykłady przesunięcia tego balansu w zależności od potrzeb. Jednym z bardziej 
spektakularnych przykładów jest ewolucja kart graficznych komputerów. Początkowo były 
to tak naprawdę wyspecjalizowane pamięci, których zawartość z jednej strony zapisywał 
główny procesor komputera (CPU), a z drugiej odczytywał układ przetwornika cyfrowo-
-analogowego, produkujący sygnał wyjściowy, trafiający do monitora. Jednak większość 
operacji tworzenia obrazu jest schematyczna: „narysuj linie”, „narysuj koło”, „wypełnij 
prostokąt”, „napisz literę”. Narzucał się pomysł umieszczenia na karcie graficznej po-
mocniczego układu – a k c e l e r a t o r a , który na żądanie CPU miał wyręczać go w gene-
rowaniu liter, linii, kół itp. Wkrótce jednak narodziła się moda na gry korzystające z grafiki 
trójwymiarowej i procesor główny znowu miał „pełne ręce roboty” przy tzw. renderowaniu 
scen, czyli wyliczaniu pozycji fragmentów brył geometrycznych, z których zbudowane 
były obiekty na scenie, określaniu, która bryła którą zasłania, jak jest oświetlona, ocienio-
na, pokolorowana… To znowu były dosyć schematyczne czynności, więc przesunięto je 
na kartę graficzną. W ten sposób powstały procesory graficzne (GPU). Ale taki procesor, ze 
względu na masowo równoległą architekturę30 jest w niektórych zastosowaniach znacznie 
wydajniejszy od procesora głównego. Szkoda tak potężne narządzie zostawiać tylko dla 

28 A. Park, Junk DNA - Not So Useless After All, http://healthland.time.com/2012/09/06/junk-dna-not-
-so-useless-after-all/, (dostęp: 29.03.2016).

29 W szerokim sensie, bo nawet w systemach informatycznych nie zawsze jest to logika zero-jedynkowa.
30 Por. Wikipedia, hasło: Obliczenia równoległe, rozdział: 3.2.4 Specjalistyczne urządzenia do przetwarza-

nia równoległego, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obliczenia_r%C3%B3wnoleg%C5%82e#Specjalistyczne_
urz.C4.85dzenia_do_przetwarzania_r.C3.B3wnoleg.C5.82ego (dostęp: 30.03.2016).
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grafiki. Stąd pojawiła się możliwość dowolnego programowania GPU, wykorzystywana 
dzisiaj zarówno przez twórców gier, jak i przez różnorodne aplikacje obliczeniowe. Jak 
podobno mawiają elektronicy, „jeśli coś ma być szybkie, zrób to w hardwarze”. To bardziej 
swobodne i dostosowane do techniki wyrażenie tzw. efektu Baldwina31 (Baldwin effect) – 
sformułowanej pod koniec XIX w.32 zasady ewolucyjnej mówiącej, że „zdolność organizmu 
do nauczenia się istotnego dla przetrwania nowego zachowania wpływa na jego sukces 
reprodukcyjny, a zatem ma też wpływ na jego konstrukcję genetyczną poprzez naturalną 
selekcję”33. Zgodnie z nim geny wspierające szybsze uczenie się takiego zachowania będą 
promowane i z czasem dane zachowanie zostanie na stałe wbudowane w zdeterminowany 
genetycznie rozszerzony fenotyp organizmu. Jako przykład efektu Baldwina zrealizowane-
go w ludzkim mózgu może służyć stary ewolucyjnie moduł rozpoznawania twarzy, słynący 
z generowania różnych złudzeń optycznych (patrz: ilustracja poniżej) jak i postulowany 
przez Noama Chomsky’ego moduł gramatyczny, pozwalający ludzkiemu niemowlęciu 
w bardzo krótkim czasie nauczyć się dowolnego ludzkiego języka34.

Il. 3: Ten sam fotomontaż twarzy (autora) oglądany w pionie trafia w mózgu bezpośrednio do modułu 
rozpoznawania twarzy, a oglądany ukośnie jest analizowany przez generalny analizator obrazu. 

Dla lepszego efektu można jeden z obrazków zasłonić dłonią35.

31 James Mark Baldwin (ur. 12 stycznia 1861 w Columbii w Karolinie Południowej, zm. 8 listopada 
1934 w Paryżu) – amerykański filozof i psycholog eksperymentalny. Był jednym z założycieli czasopi-
sma „Psychological Review”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American 
Psychological Association, APA), a w latach 1897-1898 prezesem APA. (Wikipedia: http://en.wikipedia.org/
wiki/James_Mark_Baldwin, dostęp: 30.03.2016).

32 J.M. Baldwin, A new factor in evolution. ”The American Naturalist” 1896, 30: 441–451, 536–553. 
doi:10.1086/276408.

33 ”An organism’s ability to learn new behaviors (e.g. to acclimatise to a new stressor) will affect its repro-
ductive success and will therefore have an effect on the genetic makeup of its species through natural selec-
tion.” – Wikipedia, hasło: Baldwin effect, https://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_effect, (dostęp: 19.04.2016).

34 Potwierdzony ostatnio w pracy eksperymentalnej: N. Ding, L. Melloni, H. Zhang, X. Tian, D. Poeppel, 
Cortical tracking of hierarchical linguistic structures in connected speech, “Nature Neuroscience” 2016, 
nr 19, s. 158–164, doi:10.1038/nn.4186.

35 Rysunek na zamówienie autora wykonał Stanisław Borkowski.
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Ujęcie sprzętowo-programistyczne stawia też w innym kontekście memetyczną h i -
p o t e z ę  s m y c z y, czyli założenie Edwarda O. Wilsona, iż geny definiując środowisko 
działania memów, ograniczają je. Informatycy dobrze wiedzą, że rozwój oprogramowa-
nia stawia nowe wyzwania dla producentów sprzętu, a nowy sprzęt pozwala twórcom 
programów na nowo „rozwinąć skrzydła”. Rozwój komputerów i rozwój ich oprogramo-
wania połączone są dodatnim sprzężeniem zwrotnym, a patrząc ilościowo na ten proces 
k o e w o l u c j i  dostrzegamy ten sam wzorzec ekspotencjalnego wzrostu36, który jest wi-
doczny we wzroście mózgu istot człowiekowatych w procesie antropogenezy. I ten sam, 
który widzimy we wzroście ludzkiej populacji zamieszkującej Ziemię, a także, być może, 
we wzroście złożoności ludzkiej kultury. Choć ta ostatnia zależność jest bardzo prawdo-
podobna, stanowi jednak hipotezę do zbadania, bo jednocześnie obserwujemy przecież 
proces kulturowego ujednolicania.

W głębi – układy nerwowe
Mając na uwadze powyższe analogie systemowe, zastanówmy się teraz wreszcie nad ukła-
dem nerwowym i jego relacją z systemem memetycznym.

Caenorhabditis elegans to wolnożyjący nicień, o długości ok. 1 mm, występujący w gle-
bach klimatu umiarkowanego i od lat 60. XX wieku będący organizmem modelowym 
w badaniach nad procesami rozwoju, embriogenezy, morfogenezy oraz starzenia się. 
Ma około 19 tys. genów, czyli zaledwie o 4 tys. mniej niż człowiek, ale w genomie mniej 
więcej o 3 rzędy wielkości mniejszym37, czyli, jak już wiemy, o znacznie prostszej regula-
cji. Jego procesy rozwojowe są tak ściśle zdeterminowane genetycznie, że całe jego ciało 
zawiera normalnie taką samą liczbę 959 lub 1031 komórek somatycznych, z czego 302 
to neurony, z których każdy ma ściśle określoną pozycję, połączenie i rolę38. To niemal 
najprostszy znany układ nerwowy. Jest on jak miniaturowy, wysoce wyspecjalizowany 
system elektroniczny, znakomicie realizujący swoje funkcje od setek milionów lat, ale nic 
ponad to. Na drugim końcu continuum39 zwierzęcych układów nerwowych mamy mózgi 
ssaków. Weźmy zatem inny organizm modelowy – szczura (Rattus norvegicus). Ma on 
mniej więcej tyle samo genów co człowiek i genom krótszy o ok. 12%, ale w mózgu ledwie 
200 000 000 neuronów w porównaniu z ludzkimi 86 000 000 000. Jednak i u szczura, i u czło-
wieka wielka dysproporcja w liczbie genów i neuronów wyklucza możliwość kodowania 

36 A. Golański, 50 lat Prawa Moore'a. Ile jeszcze wykładniczego postępu przed nami? http://www.do-
breprogramy.pl/50-lat-Prawa-Moorea.-Ile-jeszcze-wykladniczego-postepu-przed-nami,News,62451.html 
(dostęp: 19.04.2015).

37 Dokładniej: człowiek 3,079 x 109 bp (par zasad), nicień 9.7 x 107 bp.
38 Por. Wikipedia hasło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans , http://robsob-zbk.

home.amu.edu.pl/index.php/badania/caenorhabditis-elegans (dostęp: 19.04.2015).
39 Daniel Dennett forsuje tu pomysł czteropiętrowej „wieży poszukiwań i testów”, ale dokładniejsze 

przyjrzenie się możliwościom organizmów sugeruje raczej zróżnicowanie ilościowe stosowania różnych 
form zapisu informacji o świecie niż jakościowo rozdzielne „piętra”.
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bezpośredniego położenia w s z y s t k i c h  n e u r o n ó w  i ich połączeń. Z tego, co biologia 
już wie o rozwoju mózgu ssaków, możemy sądzić, że zakodowane są tylko obszary i ogólna 
mapa ich połączeń – reszta samoorganizuje się już w interakcji ze środowiskiem. Zapewne 
jednak niektóre, szczególnie ważne połączenia mogą być na stałe wpisane w genom. 
Wyjaśniałoby to różne instynktowne zachowania ssaków, z psami myśliwskimi włącznie40, 
czy takie zjawiska ludzkiej psychiki jak arachnofobia czy ofidiofobia. W tym ujęciu mózg 
ssaka jest więc jak programowalny komputer – ma zdefiniowany hardware realizujący 
podstawowe funkcjonalności, jakiś zasób oprogramowania stałego koniecznego do roz-
ruchu oraz w sytuacjach awaryjnych41. Reszta jest „ładowana z sieci” (społecznej) w pro-
cesie nauki – od matki, członków grupy rodzinnej i innych członków społeczeństwa – to 
jest właśnie nasz s o f t w a r e  u m y s ł u  (software of the mind)42. Ten software, tak jak ten 
znany z informatyki, jest oczywiście s y s t e m e m  i n f o r m a c y j n y m  z jakąś s t r u k t u r ą 
s i e c i o w ą, której w ę z ł y  s ą  m e m a m i  zdefiniowanymi przez r e l a c j e  z  i n n y m i 
m e m a m i, a wyodrębnione funkcjonalnie podsieci/podsystemy są mempleksami. S i e ć 
w s z y s t k i c h  m e m ó w  danej maszyny memowej to nasza osobnicza pamięć43. A sieć 
sieci wszystkich memów d a n e j  p o p u l a c j i  m a s z y n  m e m o w y c h  to właśnie k u l -
t u r a. Taką sieć obiektów w pamięci, które nabierają znaczenia przez relacje z innymi 
obiektami informatycy nazywają siecią semantyczną i stosują w niektórych systemach 
sztucznej inteligencji.

Krytycy memetyki mogą w tym miejscu zwrócić uwagę, że w ten sposób przeskoczyli-
śmy nad jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów, który w ich oczach całą dziedzinę 
dyskredytuje: „To jest abstrakcja, a informacja musi mieć postać materialną i znany, jak 
w przypadku genów, sposób kodowania. Nauka nadal nic nie wie o kodowaniu memów!”44

Można ten zarzut odeprzeć na kilka sposobów…
P o  p i e r w s z e ,  ten abstrakcyjny sposób może być stosowany do każdej informacji, 

bo jest sposobem zapisu struktury każdego wyobrażalnego systemu – także genetycz-
nego, a kilka innych przykładów pojawiło się powyżej. Co więcej, ta sama informacja 
może być zakodowana na wiele różnych sposobów i na różnych materialnych nośnikach. 
Rozlicznych przykładów dostarcza informatyka – choćby sam proces tworzenia progra-
mów wiąże się z kilkoma zmianami reprezentacji – od tzw. kodu źródłowego, stworzonego 
w  u m y ś l e  p r o g r a m i s t y  i przelanego do edytora, poprzez grafową reprezentację 

40 Np. nigdy nie szkolony do tego, ani nie mające szans tego zaobserwować pies rasy seter irlandzki 
nagania i „wystawia” ptactwo w stronę swojego właściciela – obserwacja własna.

41 Jak komputerowy BIOS – Basic Input Output System. Wikipedia, hasło: BIOS, https://pl.wikipedia.org/
wiki/BIOS, (dostęp: 30.03.2016).

42 Termin, choć w nieco odmiennym kontekście wprowadzony już został do kulturowego obiegu 
w 2010 roku – G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and organizations: software of the mind: 
intercultural cooperation and its importance for survival, 3rd ed., New York: McGraw Hill, 2010.

43 Por. D. Wężowicz-Ziółkowska, Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i inter-
pretacji hipotezy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2014, nr 15, s. 11–26.

44 Swobodna kompilacja cytatów z forów internetowych.
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programu odczytanego przez parser (analizator składniowy), po binarny język maszyno-
wy zrozumiały już dla procesora głównego lub graficznego, lub jeszcze jakiegoś bardziej 
wyspecjalizowanego. Czasem etapów tych jest jeszcze więcej.

Również w biologii stykamy się z równoważną informacją zapisaną na różnych 
nośnikach i z użyciem różnych sposobów kodowania. DNA kodujące dane białko za 
pomocą sekwencji par zasad jest przepisywane na RNA, które z kolei jest dalej tłu-
maczone na sekwencję aminokwasów polipeptydu – nie bez powodu biolodzy nazy-
wają ten proces „translacją”!45. Co więcej w sztucznych warunkach jesteśmy w stanie 
z sekwencji białka albo RNA odtworzyć w pamięci komputera sekwencje DNA, edy-
tować taką sekwencję, a także łączyć z innymi, a potem wyprodukować taką całkiem 
nową cząsteczkę DNA, wprowadzić do bakterii i ponownie uzyskać produkt białkowy. 
Możemy nawet wygenerować tą metodą cały sztuczny genom nieistniejącej dotych-
czas bakterii!46

P o  d r u g i e ,  nasza znajomość kodowania genetycznego jest stanowczo przecenia-
nia przez laików. Gdy powstał termin g e n47, nie mieliśmy pojęcia ani o tym, gdzie geny 
są umieszczone, ani na jakim materiale zapisane. Gdy formułowano genetykę popula-
cyjną było tylko wiadomo, że geny są jakimiś liniowymi fragmentami chromosomów. 
Współcześnie, owszem, znacznie tę wiedzę wzbogaciliśmy i już nieźle rozumiemy nawet 
jak działają całe genomy, ale bakterii, ewentualnie drożdży. Odczytanie sekwencji ge-
nomu człowieka48, szumnie okrzyknięte jego „odszyfrowaniem” nie przyniosło jednak 
wcale spektakularnych rezultatów. Badacze znaleźli się w sytuacji kogoś, kto – co praw-
da – przetłumaczył wszystkie słowa jakiejś księgi, ale tylko kilka procent jest dla niego 
zrozumiałe (właściwe geny polipeptydów i strukturalnych RNA). Co gorsza, ma tylko 
szczątkowe pojęcie o gramatyce, nie wie jakie są reguły budowania narracji i ma jedynie 
mgliste wyobrażenie, o czym jest ta opowieść. Wszystkie te złożone relacje tworzące s i e ć 
z a l e ż n o ś c i  s k ł a d n i k ó w  g e n o m u  biologia dopiero zaczyna rozgryzać!

45 Warto przy tym pamiętać, że w genomie ssaka, a w szczególności człowieka tylko nieznaczny procent 
całości sekwencji koduje białka.

46 C.A. Hutchison III, Ray-Yuan Chuang, V.N. Noskov, N. Assad-Garcia, T.J. Deerinck, M.H. Ellisman, 
J. Gill, K. Kannan, B.J. Karas, Li Ma, J.F. Pelletier, Zhi-Qing Qi, R.A. Richter, E.A. Strychalski, L. Sun, Y. Suzuki, 
B. Tsvetanova, K.S. Wise, H.O. Smith, J.I. Glass, C. Merryman, D.G. Gibson, J.C. Venter, Design and synthesis 
of a minimal bacterial genome, “Science” 2016, Nr. 25: Vol. 351, Issue 6280, DOI: 10.1126/science.aad6253, 
http://science.sciencemag.org/content/351/6280/aad6253.

47 Termin gen wprowadził botanik Wilhelm Johannsen w 1909 roku jako pojęcie teoretyczne w odniesie-
niu do koncepcji dziedziczenia cech opracowanej przez Grzegorza Mendla w roku 1866 – M. Chorąży Nauka, 
2009, 3, s. 57–108, cytowane za Wikipedia, hasło: gen https://pl.wikipedia.org/wiki/Gen#Historia_terminu 
(dostęp: 30.03.2016).

48 Za zakończenie projektu przyjmuje się publikację, w której potwierdzono ustalenie sekwencji z 99,99% 
dokładnością: J. Schmutz, J. Wheeler, J. Grimwood, M. Dickson, J. Yang, C. Caoile, E. Bajorek, S. Black, 
Y.M. Chan, M. Denys, J. Escobar, D. Flowers, D. Fotopulos, C. Garcia, M. Gomez, E. Gonzales, L. Haydu, 
F. Lopez, L. Ramirez, J. Retterer, A. Rodriguez, S. Rogers, A. Salazar, M. Tsai, R.M. Myers, Quality assessment 
of the human genome sequence, “Nature” 2004, nr 429 (6990) s. 365–368.
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P o  t r z e c i e , przez ostatnie kilkanaście lat neurobiologia i tzw. neurokognitywistyka 
poczyniły znaczne postępy w rozumieniu jak mózg ssaków, w tym człowieka, przetwarza 
i zapamiętuje informacje i choć nie ma jeszcze pełnej zgody wśród badaczy, można już 
pokusić się o nakreślenie zgrubnego obrazu.

Neuronalne kodowanie memów
Pod koniec lat 60. XX wieku Jerzy Konorski sformułował koncepcję n e u r o n ó w / j e d -
n o s t e k  g n o s t y c z n y c h49, a Jerry Lettvin analogiczną koncepcję „k o m ó r k i  b a b -
c i n e j” (grandmother cell)50. W obu wypadkach miałyby być to hipotetyczne neurony 
(ewentualnie ich grupy) reprezentujące złożone, ale specyficzne koncepty lub obiekty, 
co jest skrajnym sformułowaniem koncepcji sparseness representation. Koncepcja prze-
ciwna, tzw. distributed representation uznaje, że takie koncepty lub obiekty są kodowane 
w postaci unikalnych wzorców aktywności wielu neuronów, albo nawet dużych i rozpro-
szonych fragmentów kory mózgowej. Zarówno za jedną, jak i drugą teorią przemawiają 
liczne wyniki doświadczeń. Procesy przetwarzania bodźców w korze mózgowej wyda-
ją się działać zgodnie z tą drugą – w reakcji na określone złożone bodźce aktywują się 
i chwilowo synchronizują ze sobą określone obszary mózgu, co prawdopodobnie stanowi 
podstawę świadomej percepcji51. Jednakże jeden specyficzny fragment przodomózgo-
wia – hipokamp – działa wg pierwszej teorii. To tutaj dochodzi do konsolidacji pamięci 
krótkotrwałej w długotrwałą, mieści się pamięć epizodyczna, a także znajdują tzw. ko-
mórki miejsca, ulegające wzbudzeniu, gdy ssak (badane są głównie szczury) znajduje się 
w określonym miejscu52. U ludzi także komórki reagujące na twarze konkretnych osób53, 
a nawet na koncepty tych osób (czyli dowolne odwołania, także poprzez nazwisko), nie 
tylko bliskich, ale też ogólnie znanych, takich jak Bill Clinton, Jennifer Aniston czy Halle 
Berry54. Właśnie hipokamp jest też jednym z dwóch55 miejsc w mózgu, gdzie przez całe 
życie powstają nowe neurony i to w ścisłej korelacji z aktywnością życiową – więcej, gdy 
mamy nowe wrażenia, np. podróżujemy lub gdy jesteśmy aktywni fizycznie. Przeciwnie, 
gdy chorujemy na depresję możemy je tracić56. Wiadomo też, że proces aktywowania 

49 J. Konorski, Integrative activity of the brain; an interdisciplinary approach, Chicago, Il, 1967.
50 C.G. Gross, Genealogy of the “Grandmother Cell”, “Neuroscientist” 2002, nr 8, s. 512–518.
51 L. Melloni, C. Molina, M. Pena, D. Torres, W. Singer, E. Rodriguez, Synchronization of Neural Activity 

across Cortical Areas Correlates with Conscious Perception, “The Journal of Neuroscience” 2007, 27(11): 
2858-2865; doi: 10.1523/JNEUROSCI.4623-06.2007.

52 M. Moser, E.I. Moser, Gdzie jestem? Dokąd zmierzam? „Świat Nauki” 2016, nr 2, s. 22–29.
53 G. Kreiman, I. Fried, C. Koch, Single neuron responses in humans during binocular rivalry and flash 

suppression, “Abstr Soc Neurosci” 2001, nr 27.
54 A. Gosline, Why your brain has a ‘Jennifer Aniston cell’. Cykl Being-human,“New Scientist” https://www.

newscientist.com/article/dn7567-why-your-brain-has-a-jennifer-aniston-cell/,(dostęp: 22.07.2005).
55 Drugim potwierdzonym jest opuszka węchowa. Wikipedia, hasło: Neurogeneza https://pl.wikipedia.

org/wiki/Neurogeneza, (dostęp: 30.03.2016).
56 P.M.D. Videbech, B. Ravnkilde, Hippocampal Volume and Depression: A Meta-Analysis of MRI Studies. 

“American Journal of Psychiatry” 2004,Volume 161 Issue 11, s. 1957–1966.
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wspomnień u ludzi zawiera w środku sekwencji aktywność neuronów hipokampu57, 
co zgadza się zarówno ze schematem informatycznie rozumianej s i e c i  s e m a n t y c z n e j, 
jak i z modelem działania tzw. p a m i ę c i  a s o c j a c y j n e j , czyli adresowanej zawartością. 
Można rozumieć to tak, że aktywacja w korze mózgowej atrybutów pojęcia np. „ładna 
kobieta”, „kręcone włosy”, „w filmie z Bondem” uaktywnia w hipokampie neuron „Halle 
Berry”, a ten zwrotnie uaktywnia w korze pozostałe właściwości, takie jak na przykład 
brzmienie nazwiska, wspomnienie wyglądu czy informację „Oskar za rolę”, połączoną 
z kolejnym pojęciem reprezentującym film: Czekając na wyrok 58, do którego potem nasza 
świadomość może przeskoczyć, co zwykliśmy nazywać „swobodnym skojarzeniem”. Dla 
naszych memetycznych potrzeb nie jest nawet szczególnie istotne, czy za to „kotwicze-
nie” konceptów Halle Berry i Jennifer Aniston odpowiedzialne są faktycznie pojedyncze 
neurony hipokampu, czy też grupki ściśle powiązanych neuronów, czy nawet, jak chcą 
niektórzy, wyłącznie „dynamiczne atraktory sieci”59 o architekturze zbliżonej do sztucznej 
sieci neuronowej opisanej w 1982 roku przez Hopfielda60.

Kwestia aktywacji różnych obszarów kory mózgowej, choć jeszcze bez spajającej roli 
hipokampu, została powiązana z memami już kilka lat temu przez Adama McNamarę, 
psychologa z uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii, w pracy Czy można mierzyć 
memy? (ilustracja poniżej), ale pozostało to w świecie naukowym prawie nie zauważone61.

A takie odniesienie memu do organizacji informacji w mózgu jest ważne, gdyż pozwala 
nam na nowo przemyśleć kwestię tego, co jest prostym m e m e m, a co obiektem bardziej 
złożonym – m e m p l e k s e m . To jeden z kolejnych zarzutów przeciwników memetyki, 
którzy „nie mogą zrozumieć”, jak można jednocześnie przyjmować, że memem jest po-
jedyncze słowo/znaczenie, np. „matka”, cały obraz, np. „Mona Liza”, czy takie religijne 
koncepcje, jak „niepokalane poczęcie” czy „Trójca święta”, których zdefiniowanie zajęłoby 
teologom co najmniej stronę tekstu.

W myśl koncepcji McNamary nie ma w tym niczego niezwykłego. Skoro memom od-
powiada jakaś rzeczywista, choć dynamiczna, struktura informacyjna, to nie ścisłość defi-
nicji, ale rzeczywistość będzie decydująca. A że struktura taka została uformowana przez 
ewolucję biologiczną i memetyczną, nie ma obowiązku być w pełni logiczna. Podobnie jak 
idealne pojęcie genu zdekomponowało się i rozmyło w miarę odkrywania przez biologów  
zawiłości i niedoskonałości kodowania genetycznego, tak i pojęcie memu, odnajdując 
swój najbardziej naturalny nośnik okazuje się mniej precyzyjne, ale za to bardziej realne.

57 Materiały dydaktyczne Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej: Pamięć autobiograficzna – 
pamięć własnego życia, http://fizjologia.amwaw.edu.pl/dokumenty/2013/materialy/pamiec_autobiogra-
ficzna.pdf (dostęp: 21.11.2013).

58 Tytuł oryginalny: Monster's Ball, reż. Mark Forster, USA 2001.
59 W. Duch, Memetics and Neural Models of Conspiracy Theories. arXiv:1508.04561 (dostęp: 19.08.2015). 
60 J.J. Hopfield, Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. 

“Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA” 1982, vol. 79 no. 8 pp. 2554–2558.
61 A. McNamara, Can We Measure Memes? “Frontiers in Evolutionary Neuroscience” 2011, Vol. 3, s. 1–7. 

W Google Scholar pozycja ma na dzień 31.03.2016 zaledwie 20 cytowań.
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Il. 4: i-memy (od internal representation of a meme) czyli sieci aktywności neuronalnej kodującej 
konkretne memy62. (A) Podstawowe komponenty neuronowe architektury to wrażenia słuchowe, 

wzrok, dotyk, proprio-recepcja, smak, węch i stany wewnętrzne (limbiczne). Jedynym koniecznym 
składnikiem jest motoryczny składnik potrzebny do zakomunikowania memu (w taki czy inny 

sposób), pozostałe mogą, ale nie muszą być zaangażowane. Zwoje podstawy mózgu (motoryka) 
oraz pamięć robocza są przykładem procesów, których zaangażowanie w kodowanie i-memów 
jest mało prawdopodobne, ale działają na nie. (B–F) Możliwe neuronowe architektury powiąza-

nych komponentów dla przykładów i-memów: słowa „trójkąt”, zapachu amoniaku, denerwujące-
go dźwięku komputera osobistego, gestu zwycięstwa i percepcji obrazu krzesła. Dla uproszczenia 

pamięć operacyjna i zwoje podstawy nie są pokazane. 

Każdy z wymienionych powyżej przykładów memów jest o tyle podstawowy, o ile może 
zostać rozpoznany/uświadomiony/odróżniony od innych w pojedynczym akcie poznaw-
czym. Obiekt i jego podstawowe atrybuty to jeden stan świadomości, jeden zespół syn-
chronizacji korowych, podstawowa „klatka” zapisu pamięci autobiograficznej. McNamara 
nazywa to i-memem (internal meme). Dopiero takie obiekty, których uświadomienie 
wymaga przejścia przez sekwencje stanów – np. „droga do domu” (znamy ją przecież, 

62 Za: A. McNamara, Can We Measure Memes?… Ilustracja za zgodą wydawcy.
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ale poszczególne jej elementy - zakręty, przystanki, przesiadki odkrywają się w świado-
mości dopiero w chwili, gdy są potrzebne), „przepis na zupę pomidorową”, „algorytm 
Euklidesa”, czy „główne prawdy wiary” będą już mempleksami, choć jednocześnie te 
konstrukcje w mózgach osób często ich używających, mogą z czasem nabyć „pojedyncze 
stany świadomości” jako etykiety, a te etykiety mogą się z czasem usamodzielnić i zacząć 
etykietować coś innego – proces znany humanistom od innej, językowo-kulturowej strony.

Na poziomie procesu przekazywania informacji McNamara używa już e-memów 
(extern memes). Tylko niektóre z i-memów można z a  p i e r w s z y m  r a z e m  przekazać 
w jednostkowym akcie komunikacji – pojedynczy gest, pojedynczy obraz czy niektóre 
proste informacje („uważaj na to!”, „uciekaj przed tym!” albo „jedz to!”). Chyba że uży-
jemy właściwego słowa – nazwy. Dlatego i-memy McNamary mają zawsze jakiś składnik 
motoryczny. Nawet jeśli nie są gestami, to czynność wypowiadania słów jest przecież jak 
najbardziej motoryczna! Wiele i-memów wymaga przekazania za pomocą większej liczby 
e-memów i to we właściwej kolejności, a tym bardziej dotyczy to całych mempleksów. Tak 
właśnie, „na raty”, odbywa się każde uczenie, a edukacja dzieci w szczególności – najpierw 
przekazujemy podstawy, a potem coraz więcej szczegółów. Wracając do naszej wyspowej 
analogii – żeby na Anak Krakatau pojawił się ptak miodojad, wcześniej muszą być pszczo-
ły, żeby były pszczoły, muszą najpierw pojawić się kwiaty, żeby mogły wyrosnąć kwiaty, 
popiół wulkaniczny musi zostać przetworzony na glebę przez bakterie, grzyby, porosty…

Najprawdopodobniej kolejne doniesienia na temat szczegółów mózgowego kodowa-
nia informacji będą się pojawiać coraz częściej, zwłaszcza że wciąż rośnie rozdzielczość 
przestrzenna i czasowa różnych technik badania mózgu, przybywa też badań nad tzw. 
neuronami lustrzanymi63, które są istotne dla procesu przekazywania memów. Większa 
wiedza w tej dziedzinie będzie z pewnością korzystna dla memetyki, jeśli tylko zdoła ona 
wbudować ją w swoją teorię.

Dalsze konsekwencje
To rozróżnienie na i- i e-memy będzie jednak potrzebne tylko niekiedy, zazwyczaj 
wystarczy nam myślenie o memach jako o węzłach sieci semantycznej, mówiąc in-
formatycznie, czy też węzłach sieci pamięci64 mówiąc humanistycznie, które tkwią 
w abstrakcyjnych „umysłach” i mogą być między nimi przekazane. Jednakże, jeśli po-
myślimy o komunikatach czy przekazie informacji, to wtedy, gdy obiektem naszych 
rozważań będą raczej mechanizmy transmisji memów. Te zaś, jak już kiedyś na tych 

63 M. Iacoboni, Mirroring People; The Science of Empathy and How We Connect with Others, New York 2009 
oraz R. Praszkier, Empathy, Mirror Neurons and SYNC. “Mind and Society” 2014, doi: 10.1007/s11299-014-
0160-x. http://link.springer.com/article/10.1007/s11299-014-0160-x, (dostęp: 29.03.2016).

64 D. Wężowicz-Ziółkowska, Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji 
hipotezy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2014, nr 15, s. 11–26.
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łamach pisano, sprowadzają się do mechanizmów badanych przez psychologię społecz-
ną pod hasłem „wpływu społecznego”65 (a w wersji dynamicznej dynamical social im-
pact66). Dzięki temu cały dorobek psychologii, socjologii komputacyjnej67 czy socjofizyki 
w obszarze ilościowego badania i modelowania rozprzestrzeniania czy konkurowania 
wariantów „informacji umysłowej” – plotek, postaw, receptur, idei, języków, kultur68 
może zostać włączony do memetyki.

Alternatywnie memetyka może zostać uznana za jedną z teoretycznych gałęzi reakty-
wowanej cybernetyki, czy też szerzej rozumianej „informatyki społecznej”69. Ta ostatnia 
dziedzina sięga korzeniami do psychologii i do cybernetyki, która miała kiedyś ambi-
cje teoretyczne obejmujące wszelkie systemy przetwarzające w jakiś sposób informacje 
– więc zarówno biologiczne, jak społeczne i sztuczne – elektroniczne i informatyczne. 
Jednak to, co obecnie pozostało, jest bardzo odległe od rozważań teoretycznych. Raczej 
wraz z technikami reklamy i propagandy jest po prostu działalnością „inżynierską” 70 i ma 
się do memetyki tak, jak inżynieria genetyczna do właściwej genetyki molekularnej. Gdy 
z kolei będziemy chcieli zająć się obszarami wiedzy analogicznymi do biologicznej makro-
ewolucji, będziemy mogli też przyjąć jakieś bardziej ogólne i abstrakcyjnie upraszczające 
ujęcie systemowe memów. Będzie to użyteczne zwłaszcza wtedy, gdy obiektem rozważań 
uczynimy np. filogenezę utworów muzycznych71, czy różnych odmian chrześcijaństwa72, 
konkurencję języków73, czy ewolucję kultury74 jako całości, i gdy użyjemy w rozważaniach 
paradygmatu symulacyjnego75.

65 W. Borkowski, A. Nowak, Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów, „Teksty z Ulicy. 
Zeszyt Memetyczny” 2005, nr 9, s. 44–68.

66 M. Lewenstein, A. Nowak, B. Latané, Statistical mechanics of social impact. “Physical Review A” 1992, 
nr 45, s. 2–763.

67 Por. Wikipedia, hasło: Computational sociology, https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_so-
ciology, (dostęp: 31.03.2016).

68 W tej interpretacji są to różne rodzaje memów i mempleksów, analogicznie do funkcjonalnie różnych 
rodzajów genów i podsystemów genetycznych.

69 Por. Wikipedia, hasło: Informatyka społeczna. https://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka_
spo%C5%82eczna, (dostęp: 31.03.2016).

70 O etycznych aspektach inżynierii memetycznej por. A. Stępnik, Inżynieria memetyczna. Próba dookre-
ślenia i oceny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2015, nr 15, s. 77–85.

71 S. Jan, Replicating sonorities: towards a memetics of music. “Journal of Memetics-Evolutionary Models 
of Information Transmission” 2000, nr 4.1.

72 A. Lord, I.F. Price, Reconstruction of organisational phylogeny from memetic similarity analysis: Proof of 
feasibility. “Journal of Memetics—Evolutionary Models of Information Transmission” 2001, nr. 5.2, s. 1–51.

73 W. Borkowski, A. Nowak, P. W. Culicover, Modelowanie konkurencji między językami. „Teksty z Ulicy. 
Zeszyt memetyczny” 2007, nr 11, s. 7–27.

74 A. Nowak, W. de Raad, W. Borkowski, Culture Change: The Perspective of Dynamical Minimalism, 
w M.J. Gelfand, Chi-yue Chiu, Ying-yi Hong: “Advances in Culture and Psychology” Oxford Univ. Press 2012, 
Volume 2, Chapter 6, s. 249–314.

75 A. Nowak, A. Rychwalska, W. Borkowski, Why simulate? to develop a mental model. “Journal of Artificial 
Societies and Social Simulation” 2013, nr. 16.3: 12 oraz M. Jarman, A. Nowak, W. Borkowski, D. Serfass, 
A. Wong, R. Vallacher: The critical few: Anticonformists at the crossroads of minority opinion survival and 
collapse, “Journal of Artificial Societies and Social Simulation” 2015, nr. 18.1, s. 6.
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Il. 5: Nauki biologiczne skupione wokół biologii ewolucyjnej oraz ich „lustrzane odbicie” – nauki 
o ideosferze skupione wokół teorii ewolucji memetycznej czyli kulturowej. W tej interpretacji eko-
nomia jest odbiciem ekologii, opisowe nauki katalogujące dorobek kulturowy ludzkości są odpo-
wiednikiem systematyki oraz geografii istot żywych, a nauka o językach jako środku komunikacji 
jest być może odpowiednikiem fizjologii – wszak hormony to właśnie środki komunikacji między 

komórkami organizmu. Oczywiście nie chodzi o pełną równoważność, ale raczej o zwrócenie 
uwagi na już istniejące analogie i możliwość ich rozbudowywania w dalszym rozwoju ludzkiej 

wiedzy. Wszystkie te nauki razem zaś można uznać za podlegające, wraz z elektroniką 
i informatyką, ogólnej nauce o systemach złożonych albo zredefiniowanej cybernetyce.

Reasumując, dzięki zakotwiczeniu memetyki w ogólnej teorii układów złożonych, 
a w szczególności w analogii cybernetycznej oraz w rozwijającej się wiedzy neurokogni-
tywistycznej możemy zrezygnować ze zbyt prostych analogii biologicznych, nadal jednak 
czerpiąc wiedzę z tych analogii, które pozostają uprawnione. Możemy ulokować meme-
tykę, jako teorię kultury, w miejscu porównywalnym do tego, jakie w biologii, zgodnie 
z przekonaniem Theodosiusa Dobzhanskiego: „Nic w biologii nie ma sensu jeżeli jest 
rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji”76, zajmuje teoria ewolucji (rysunek powyżej). 
Także humanistyka jako całość nabiera sensu dopiero wtedy, gdy zaczynamy na jej wie-
dzę patrzeć przez pryzmat ewolucji kulturowej. Przy okazji niejako odnajdujemy wte-
dy wskazówki do zastosowania w niej podobnych lub wręcz tych samych metod analiz 
ilościowych i modelowania, które stosują siostrzane czy też „lustrzane” dziedziny nauk 
biologicznych, albowiem, tak czy inaczej, każda informacja staje się w komputerze cią-
giem zer i jedynek…

76 T. Dobzhansky, Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. “The American Biology 
Teacher” 1973, volume 35, pp. 125–129.
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Streszczenie

Artykuł stanowi próbę sformułowania metodologicznych podstaw memetyki i ukazania problemów, 
które są z tym związane. Najpierw wychodzę od przedstawienia głównych strategii badawczych sto-
sowanych w psychologii ewolucyjnej i wynikających z nich problemów. Omawiam Poppera koncep-
cję adaptacji jako form wiedzy o warunkach środowiska, w których adaptacje te powstały. Następnie 
przekładam to na grunt memetyki, wypracowując dwie główne strategie badań memetycznych, 
a także dwie strategie szczegółowe związane z analizą mempleksów oraz środowiska biologicznego 
i kulturowego, w jakich odniosły sukces. Całość wieńczy ukazanie kierunku, w jakim powinna iść 
memetyka.

Słowa klucze

memetyka, metodologia, ewolucjonizm, psychologia ewolucyjna, filozofia nauki

Memetics’ contribution to knowledge about a particular culture. 
Methodological aspects of memetics

Summary

The article is an attempt to formulate the methodological basis of memetics and show some prob-
lems connected with it. I begin with presenting evolutionary psychology’s main research strategies 
and its methodological problems. I put forward Popper’s conception of adaptation as a form of 
knowledge about the environment. Next I translated it into the field of memetics and I present four 
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research strategies: two general and two specific. And finally I establish some directions for memetics 
as a general and multidisciplinary theory of culture.

Keywords

memetics, methodology, evolutionism, evolutionary psychology, philosophy of science

Memetyka, która aspiruje do miana ogólnej teorii kultury, nadal boryka się z fundamen-
talnymi problemami natury pojęciowej i metodologicznej. W niniejszym artykule wska-
żę metodologiczne podstawy memetyki i problemy z nimi związane, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii wiedzy o kulturze (zarówno konkretnej, jak i o kulturze jako 
takiej), środowisku i naturze ludzkiej, jakie mogą być rezultatem analizy memów i mem-
pleksów, które odniosły w danej kulturze sukces.

Metodologia badań inspirowanych ewolucjonizmem1

Zanim zajmę się metodologicznymi aspektami samej memetyki, warto zacząć od kwestii 
ogólniejszej, czyli od metodologii badań prowadzonych w paradygmacie ewolucyjnym, a na-
stępnie sprawdzić, czy omawiane metody znajdują zastosowanie w memetyce. Współcześnie 
główną, choć nie jedyną, dziedziną odwołującą się do ewolucyjnego paradygmatu jest psy-
chologia ewolucyjna. Bada ona ludzki mózg i umysł z perspektywy ewolucyjnej, stanowiąc 
– zdaniem D. Symonsa2 – zastosowanie adaptacjonizmu do badania mózgu i umysłu. Na 
gruncie psychologii ewolucyjnej wykształcono podstawowe strategie metodologiczne, które 
– po pewnych modyfikacjach – mogą znaleźć zastosowanie w memetyce.

Zdaniem czołowych psychologów ewolucyjnych, badania inspirowane ewolucjoni-
zmem mogą iść w dwóch kierunkach: od znanych faktów do teorii (k i e r u n e k  „ z  d o ł u 
d o  g ó r y”) i od teorii do nowych faktów (k i e r u n e k  „ z  g ó r y  n a  d ó ł”)3. Zacznijmy 
od pierwszego z nich. Polega on na wyjściu od znanego efektu fenotypowego, a następnie 
próbie określenia, jaka jest jego funkcja przystosowawcza i dlaczego został wybrany spośród 
alternatywnych rozwiązań. Ten rodzaj badania można ściślej przedstawić następująco:
1. Obserwujemy występowanie efektu fenotypowego F.
2. Zakładamy, że F jest powstałą w procesie ewolucji adaptacją do warunków środo-

wiska S.

1 Korzystam tu z części wyników ze swojego artykułu: A. Stępnik: Filozoficzne konsekwencje przyję-
cia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem. „Studia Philosophiae Christianae” 2012, nr 1, 
s. 105–127.

2 D. Symons, On the Use and Misuse of Darwinism in the Study of Human Behavior, w: The Adapted Mind, 
red. J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby, New York 1992, s. 141, 155.

3 L. Cosmides, J. Tooby, J.H. Barkow, Introduction, Evolutionary Psychology and Conceptual Integration, 
w: The Adapted Mind, red. J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby, New York 1992, s. 9–10; M. Buss, Psychologia 
ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2001, s. 62–69.
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3. Stawiamy hipotezę H, że F jest odpowiedzią na problem adaptacyjny P powstały 
w warunkach S.

4. Testujemy empirycznie – o ile to możliwe – konsekwencje hipotezy H i oceniamy 
rezultaty.

David Buss formułuje dwa ogólne wnioski dotyczące tej strategii metodologicznej:

Po pierwsze, obserwowanie zjawisk, a następnie stawianie hipotez na temat ich źródeł i funk-
cji jest w pełni prawomocnym sposobem postępowania naukowego. […] Strategia „dół – góra”, 
polegająca na zaobserwowaniu zjawiska, a następnie tworzeniu hipotez na jego temat jest poży-
tecznym uzupełnieniem strategii „góra – dół”, gdzie najpierw formułuje się hipotezy, a następ-
nie w toku badań naukowych weryfikuje się je. Po drugie, wartość hipotez ewolucyjnych zależy 
w znacznym stopniu od ich precyzji. Im bardziej precyzyjna hipoteza, tym łatwiej wyprowadzić 
z niej założenia. Polegają one najczęściej na analizie charakteru, jaki powinna mieć dana ada-
ptacja, jeżeli hipoteza jest poprawna. Hipotezy, z których nie można wyprowadzić empirycznie 
weryfikowalnych założeń, zostają odrzucone; pozostają natomiast te, które znajdują potwierdze-
nie w badaniach empirycznych4.

Autor ma rację w obu kwestiach. Rzeczywiście metoda „z dołu do góry” stanowi jedną z pod-
stawowych strategii, wykorzystywanych w różnych dziedzinach nauki, choć metodolodzy 
i filozofowie nauki nie są w pełni zgodni co do jej charakteru5. Również nacisk na testowal-
ność empiryczną hipotez i związaną z nią „precyzyjność”6 jest jak najbardziej wskazany. 
Buss wskazuje na wielość metod weryfikowania hipotez ewolucyjnych i źródeł informacji 
do tego służących, dzięki czemu uzyskane uzasadnienia są dostatecznie mocne7.

Możemy również obrać drugi kierunek. Spróbować wyprowadzić z teorii hipotezę 
o istnieniu nowego, nie znanego wcześniej efektu fenotypowego (np. pewnego psycho-
logicznego mechanizmu) i postarać się ją empirycznie przetestować. Poniżej bardziej 
precyzyjna rekonstrukcja tej procedury badawczej:

4 Tamże, s. 69.
5 W tym miejscu można wskazać na spór między indukcjonistami a antyindukcjonistami (np. Popperem) 

o charakter poznania naukowego. Więcej w: A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006, s. 23–133; 
A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1993, s. 35–106.

6 Popper uznał, że naukowe są te i tylko te twierdzenia, które są falsyfikowalne, czyli możliwe do empi-
rycznego obalenia. Zauważył też, że zawartość treści empirycznej twierdzenia jest wprost proporcjonalna 
do łatwości jego falsyfikacji. Dla przykładu weźmy dwa zdania, „10 maja 2016 roku o godzinie 15.15 na 
skrzyżowaniu ulicy Racławickiej i Woronicza w Warszawie dojdzie do zderzenia dwóch samochodów oso-
bowych” i „Zdarzy się straszliwy wypadek”. Pierwsze zdanie zawiera bogatą treść empiryczną (dokładny 
czas, miejsce i rodzaj zdarzenia), przez co jest łatwe do falsyfikacji – wystarczy pojawić się w podanym 
miejscu i czasie, i dokonać stosownej obserwacji. Z kolei drugie zdanie zawiera ubogą treść empiryczną 
i nie precyzuje szczegółów dotyczących miejsca, czasu i charakteru zdarzenia, a dodatkowo zawiera nazwę 
nieostrą i niejasną „straszliwy wypadek”, przez co względnie łatwo je obronić przed falsyfikacją. K.R. Popper, 
Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, Warszawa 2002, s. 34–37, 109–110.

7 M. Buss, Psychologia ewolucyjna…, s. 79–86.
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1. Z teorii i podteorii ewolucyjnych T8 wraz ze zdaniami opisującymi pierwotne środo-
wisko S i problem adaptacyjny P wyprowadzamy hipotezę H dotyczącą występowania 
pewnego efektu fenotypowego F, będącego odpowiedzią ewolucyjną na problem 
P w środowisku S.

2. Testujemy empirycznie – o ile to możliwe – konsekwencje hipotezy H i oceniamy 
rezultaty.

Przykładowo, z teorii inwestycji rodzicielskiej głoszącej, że płeć inwestująca większe 
zasoby w swoje potomstwo jest bardziej wybredna co do wyboru partnera seksualnego, 
ma wynikać, że kobiety, mające większe obowiązki względem potomstwa niż mężczyźni, są 
bardziej wybredne w doborze partnera9. Łatwo zauważyć, że nawet przytoczone – nie budzą-
ce większych wątpliwości – wynikanie ma charakter entymematyczny, a zatem wniosek nie 
wynika logicznie bezpośrednio z teorii inwestycji rodzicielskiej, lecz wymaga uzupełnienia 
jej o przemilczane przesłanki (m.in. zdanie stwierdzające, że posiadanie większych obowiąz-
ków względem potomstwa niż partner wiąże się z inwestycją większych niż partner zasobów 
w swoje potomstwo), które wcale nie muszą być oczywiste czy dobrze uzasadnione.

Buss pisze o tym rodzaju ewolucyjnych badań następująco:

Strategia „z góry na dół” dowodzi wielkiej przydatności wszelkich teorii. Dostarczają one zarówno 
precyzyjnych założeń, umożliwiających formułowanie szczegółowych hipotez, jak i zarysowują 
ogólną strukturę, wskazującą badaczom ważne obszary dociekań, takich jak kwestia inwestowania 
własnych zasobów w swoich krewnych albo potomstwo10.

Bez wątpienia, do procedur naukowych należy wyprowadzanie szczegółowych hipotez 
z ogólniejszych teorii i ich testowanie. W przypadku teorii ewolucyjnych pojawiają się co 
najmniej dwie interesujące kwestie metodologiczne:
• co wynika z najogólniejszych teorii ewolucyjnych, czyli z teorii ewolucji Darwina11, 

teorii wspólnej ewolucji pasożyta i żywiciela, teorii altruizmu odwzajemnionego 
i teorii inwestycji rodzicielskiej, a także o jakie dodatkowe twierdzenia muszą zostać 
uzupełnione, abyśmy mieli do czynienia z wynikaniem logicznym;

• jakie są relacje logiczne i analityczne między poszczególnymi piętrami teorii ewolu-
cyjnych, w szczególności między teoriami znajdującymi się na danym piętrze.

Przyjrzyjmy się na konkretnych przykładach omawianym kierunkom badań12. 

  8 Buss wyróżnia kilka pięter teorii ewolucyjnych, najwyżej znajduje się teoria ewolucji Darwina, poniżej 
niej ewolucyjne teorie pośrednie, takie jak teoria wspólnej ewolucji pasożyta i żywiciela, teoria altruizmu 
odwzajemnionego czy teoria inwestycji rodzicielskiej, dalej mamy ogólne hipotezy ewolucyjne, a najniżej 
szczegółowe hipotezy wyprowadzone z hipotez ogólnych (to są właśnie nasze hipotezy H). Tamże, s. 62–67.

  9 Tamże, s. 64, 68.
10 Tamże, s. 67.
11 Kwestię tę pośrednio podejmuję w: A. Stępnik: W stronę nowego paradygmatu, czyli Popper a teoria 

ewolucji Darwina, „Edukacja Filozoficzna” 2009, nr 48, s. 145–161.
12 M. Buss, Psychologia ewolucyjna…, s. 404–405.
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Zacznijmy od dociekań nad ludzką zdolnością orientacji przestrzennej. Zaobserwowano, 
że mężczyźni lepiej niż kobiety radzą sobie w takich zadaniach, jak czytanie map, odnaj-
dywanie drogi w labiryncie czy utrzymywanie określonego kierunku przy licznych zakrę-
tach. Jest to znany efekt fenotypowy, dla którego pokuszono się o wyjaśnienie ewolucyjne, 
czyli zastosowano kierunek „z dołu do góry”. Postawiono hipotezę, że przewaga mężczyzn 
w tych zadaniach wykształciła się podczas polowania, które było domeną mężczyzn, pod-
czas gdy kobiety zajmowały się prowadzeniem domostwa i zbieractwem. Nie przepro-
wadzono jednak dostatecznych badań w celu empirycznego potwierdzenia tej hipotezy, 
co zresztą byłoby trudne. Należałoby bowiem porównać grupy myśliwych różniących się 
wyłącznie pod względem określonych zdolności przestrzennych, a następnie sprawdzić, 
czy większe zdolności przestrzenne przekładają się na większy sukces myśliwski. Rysują 
się tu co najmniej dwa problemy. Po pierwsze, na sukces myśliwski wpływa bardzo wiele 
czynników, w tym stan zdrowia, sprawność fizyczna, wrażliwość sensoryczna, umiejęt-
ność obsługi broni, celność, umiejętności pomocne w podejściu do zwierzyny, a zatem 
staje się praktycznie niemożliwe takie dobranie grup, by ich członkowie różnili się tylko 
w zakresie zdolności przestrzennych. Można pokusić się o wykorzystanie narzędzi sta-
tystycznych i próbę oszacowania wpływu wspomnianych innych czynników na sukces 
myśliwski, jednak nadal pozostanie wątpliwość, na ile różnica w sukcesie myśliwskim jest 
spowodowana przez różnice w zdolnościach przestrzennych, a na ile przez różnice w in-
nych parametrach. Po drugie, trzeba zoperacjonalizować pojęcie sukcesu myśliwskiego. 
Jak bowiem mierzyć sukces myśliwski? Liczbą sztuk upolowanej zwierzyny? A może jej 
masą? A może tylko masą części zwierząt nadających się do zjedzenia? A może jednak ich 
wartością odżywczą? Nietrudno zauważyć, że nierównoważne operacjonalizacje mogą 
prowadzić do różnych wyników i odmiennych hierarchii myśliwych (pod kątem sukcesu 
myśliwskiego), a tym samym do różnic w wynikach badań.

Z drugiej strony badacze wysunęli hipotezę, że kobiety powinny mieć lepsze niż męż-
czyźni te rodzaje orientacji przestrzennej, które są pomocne w zbieractwie, ze wzglę-
du na to, że specjalizowały się w tej formie zdobywania pożywienia. Jednym z takich 
rodzajów jest zdolność zapamiętywania miejsca, gdzie występują określone rośliny. 
Wyprowadzili zatem z teorii hipotezę dotyczącą występowania nowego efektu fenoty-
powego i spróbowali ją przetestować empirycznie, czyli posłużyli się metodą „z góry do 
dołu”. Eksperymenty potwierdziły to przewidywanie: kobiety rzeczywiście okazały się 
lepsze od mężczyzn w zadaniach przestrzennych wymagających lokalizacji konkretnych 
przedmiotów13.

Zauważmy, że w wypadku obu kierunków – z dołu do góry i z góry do dołu – mamy do 
czynienia z potrzebą uzasadnienia następujących twierdzeń:
a) głoszących, że pewien efekt fenotypowy stanowi adaptację do określonych warunków 

środowiska;

13 Tamże, s. 404–405.
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b) opisujących środowisko, w którym wykształciły się dane adaptacje;
c) opisujących problemy adaptacyjne, na które odpowiedzią były wykształcone 

adaptacje.
Zacznijmy od twierdzeń z pierwszej grupy. Buss wyróżnia trzy rodzaje produktów 

ewolucji14:
• adaptacje, czyli cechy pomagające przetrwać lub sprzyjające reprodukcji (np. 

pępowina);
• produkty uboczne, czyli właściwości, które nie mają charakteru adaptacji, lecz które 

pojawiają się wraz z adaptacjami, gdyż są z nimi przypadkowo połączone (np. pępek);
• szumy (zmiany przypadkowe), czyli przypadkowe cechy powstałe w wyniku działania 

takich czynników, jak mutacje, nagłe i radykalne zmiany w środowisku czy przypad-
kowe zmiany rozwojowe (np. kształt czyjegoś pępka).

Oczywisty wniosek, jaki się tu nasuwa, jest następujący: nie jest tak, że każdy wytwór 
ewolucji jest adaptacją, a zatem powinniśmy dysponować odpowiednimi kryteriami, 
pozwalającymi odróżnić adaptacje od produktów ubocznych i szumów.

Jakie to są kryteria? George Williams wskazał na trzy właściwości adaptacji: niezawod-
ność (to, czy dana cecha występuje regularnie u wszystkich członków danej społeczności 
w określonych warunkach), skuteczność (to, czy dana cecha dobrze rozwiązuje problem 
adaptacyjny) i ekonomię (to, czy dana cecha rozwiązuje problem adaptacyjny bez obciąża-
nia organizmu nadmiernymi kosztami)15. Zauważmy, że w tak sformułowanych kryteriach 
znajdują się wyrażenia wymagające precyzacji i operacjonalizacji, takie jak „regularne wy-
stępowanie”, „dobre rozwiązanie problemu adaptacyjnego”, „rozwiązanie problemu ada-
ptacyjnego bez obciążania go nadmiernymi kosztami”, co wcale nie jest łatwe16.

Z kolei Douglas Futuyma przedstawia następujące kryteria i metody, dzięki którym 
można wyróżnić adaptacje17:
1. złożoność – złożoność jakiejś struktury wskazuje na to, że stanowi ona adaptację;
2. funkcjonalność – o funkcji danej cechy można wnioskować przez analogię do wytwo-

rów technicznych zaprojektowanych do wykonywania określonych zadań;
3. metoda eksperymentalna – czasami możemy eksperymentalnie stwierdzić wpływ 

danej cechy na przeżywalność, rozród czy efektywność wykonywania jakichś zadań;
4. metoda porównawcza – jeżeli dana cecha ewoluuje niezależnie w wielu gałęziach 

filogenetycznych z powodu podobnych rodzajów presji selekcyjnych, możemy wnio-
skować o jej funkcji, identyfikując warunki środowiska i inne czynniki doboru, z któ-
rymi koreluje występowanie tej cechy.

14 Tamże, s. 59–62.
15 Tamże, s. 38.
16 Wielu autorów wskazuje na problemy związane z kryteriami adaptacji i adaptacjonizmem. T. Lewens, 

Adaptation, w: The Cambridge Companion to the Philosophy of Biology, red. D.L. Hull, M. Ruse, New York 
2007, s. 1–21; M.J. West-Eberhard, Adaptation, Current Usages, w: The Philosophy of Biology, red. D.L. Hull, 
M. Ruse, New York 1998, s. 8–14.

17 D.J. Futuyma, Ewolucja, przeł. J. Radwan i in, Warszawa 2008, s. 264–265.
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Z nimi jednak też wiążą się trudności. Po pierwsze, złożoność jest stopniowalna (moż-
na być mniej lub bardziej złożonym), co powoduje trudności z określeniem, od jakiego 
stopnia złożoności mamy do czynienia z adaptacją. Po drugie, złożoność możemy roz-
patrywać z różnych perspektyw, czy też rozmaicie rozumieć, przez co powstaje problem 
wyboru właściwego ujęcia złożoności. Dla przykładu, za bardziej złożony możemy uznać 
obiekt złożony z większej liczby elementów, albo z większej liczby rodzajów elementów, 
albo taki, w którym mamy więcej relacji pomiędzy elementami składowymi, albo taki, 
którego odtworzenie zabrałoby więcej czasu itp. Wybór operacjonalizacji wyrażenia „zło-
żony obiekt” czy „złożony mechanizm” jest więc tu kluczowy. Najczęściej jednak ewolu-
cjoniści określają stopień złożoności intuicyjnie, „na oko”, bez operacjonalizacji różnych 
wymiarów złożoności i przypisania owym wymiarom odpowiednich wag (czyli w zasadzie 
dookreślenia, które wymiary są istotne i w jakim stopniu powinny być wzięte pod uwagę).

Z kolei przy funkcjonalności – oprócz problemów podobnych do już omawianych 
(np. związanych ze stopniowalnością pojęcia funkcjonalności) – dochodzi kwestia za-
stosowania rozumowania przez analogię, które należy do rozumowań zawodnych. 
Co więcej, aby argument z analogii (podobieństwa) miał pewną siłę, muszą zostać speł-
nione następujące warunki18:
• podobieństwo, na które się powołujemy, daje się wyartykułować i zwerbalizować;
• zachodzi ono pod istotnymi względami;
• nie ma zasadniczych różnic, które przemawiałyby przeciw sugerowanej symetrii.
 Jak jednak zauważa Teresa Hołówka, „argumenty oparte na podobieństwie przybierają 
z reguły postać skrótową i eliptyczną – więcej się w nich sygnalizuje, niż wyraża explicite 
– toteż ich ocena wymaga zwykle rozległych zabiegów rekonstrukcyjnych”19. To wszystko 
wskazuje na trudności w stosowaniu i ocenie rozumowań opartych na analogii.

Odnośnie do metody eksperymentalnej i porównawczej można stwierdzić, że są one 
najbardziej zaawansowane metodologicznie i dostarczają najmocniejszych uzasadnień. 
Dlatego też tak istotne jest eksperymentalne sprawdzanie hipotez ewolucyjnych.

Buss jest jednak optymistą, jeśli chodzi o możliwość odróżniania adaptacji od innych 
produktów ewolucji, choć zarazem podaje, że wśród ewolucjonistów nie ma konsensu 
co do zakresu kategorii adaptacji:

Podsumowując, w wyniku procesu ewolucji powstają trzy rodzaje wytworów – adaptacje, 
ich produkty uboczne oraz zmiany przypadkowe. Zazwyczaj na podstawie analizy możliwe jest 
ustalenie, do której z tych grup należy dany narząd lub własność organizmu. Naukowcy ewo-
lucjoniści różnią się w swoich ocenach zasięgu każdej z tych kategorii. Niektórzy uważają, że 
nawet tak typowo ludzka właściwość jak porozumiewanie się za pomocą języka jest produk-
tem ubocznym dużych rozmiarów mózgu człowieka. Inni są zdania, że język jest adaptacją par 

18 T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005, s. 121–122.
19 Tamże, s. 122.
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excellence i spełnia wszystkie wyliczone powyżej kryteria [chodzi o kryteria Williamsa – przyp. A.S.]. 
Na szczęście, nie musimy polegać bez reszty na inwencji naukowców. Możemy weryfikować ich 
hipotezy. Dysponujemy obecnie wiarygodnymi sposobami, omówionymi w dalszych partiach 
książki, pozwalającymi określić, która z cech jest adaptacją, która produktem ubocznym, a która 
przypadkową zmianą20.

Z twierdzeniami drugiej grupy wiąże się trudność z dostępnością świadectw na temat 
pierwotnego środowiska, w którym wykształcały się adaptacje. W psychologii ewolucyjnej 
przyjmuje się, że większość cech charakterystycznych dla człowieka wykształciła się na 
afrykańskich sawannach21. Zarówno to stwierdzenie, jak i twierdzenia opisujące warunki 
tam panujące mają charakter hipotetyczny, z czego zdają sobie sprawę badacze:

Afrykańska sawanna – środowisko, w którym pojawił się nasz skomplikowany umysł – odpowie-
dzialna jest nie tylko za większość naszych zachowań związanych ze sferą cielesności. Jest dla 
psychologii ewolucyjnej także praprzyczyną i najgłówniejszym czynnikiem podstawowych za-
chowań społecznych naszego gatunku. Bez opowieści o sawannie (która jest oczywiście należycie 
i sukcesywnie podbudowywana odpowiednimi odkryciami naukowymi, z których liczne pojawią 
się jeszcze w tej książce) misternie budowany przez psychologię ewolucyjną obraz ludzkiej psy-
chiki ległby zapewne w gruzach. […] Nie wszyscy ewolucjoniści, zajmujący się naturą człowieka, 
przyjmują opowieść o sawannie za pewnik czy aksjomat, wielu uważa ją po prostu za chybioną22.

Dlatego też twierdzenia o warunkach panujących w pierwotnym środowisku mają cha-
rakter hipotez, a niekiedy nawet spekulacji, opartych na dowodach pośrednich. Edward 
O. Wilson wskazuje na hipotetyczność twierdzeń dotyczących pierwotnego środowiska 
człowieka – zarówno fizycznego, jak i społecznego23.

Znacznie lepiej jest w wypadku twierdzeń należących do trzeciej grupy i dotyczących 
podstawowych problemów ewolucyjnych – tu, jak się wydaje, nie ma aż takich kontrower-
sji. Do głównych problemów adaptacyjnych, z którymi stykał się człowiek i jego przodko-
wie w środowisku pierwotnym, należą24: 

20 M. Buss, Psychologia ewolucyjna…, s. 62.
21 Jest to pewne uproszczenie, co zauważa Osiński. „Z ideą adaptacyjnych mechanizmów psychicznych 

– pisze – ściśle wiąże się pojęcie środowiska adaptacyjności ewolucyjnej […] Częstym nieporozumieniem 
związanym z tym pojęciem jest utożsamianie go z konkretnym momentem prehistorii człowieka i konkretnym 
miejscem, np. plejstoceńską sawanną. Tymczasem pojęcie to odnosi się do statystycznej kompozycji presji 
selekcyjnych prowadzących do ukształtowania adaptacji. Środowisko adaptacyjności ewolucyjnej człowieka 
stanowią więc problemy adaptacyjne, przed którymi stawali nasi przodkowie na przestrzeni całej liczącej 
ok. 200 tys. lat historii gatunku. Ponieważ jednak przez większą część tej historii, tj. ok. 190 tys. lat, ludzie 
tworzyli grupy łowiecko-zbierackie (rolnictwo rozwinęło się przed blisko 10 tys. lat), statystycznie rzecz biorąc, 
większość hipotetycznych adaptacji umysłowych, jakimi dysponuje nasz gatunek, powinna pochodzić z tego 
etapu naszej ewolucyjnej historii.” J. Osiński, Darwinowski algorytm, Warszawa 2013, s. 28–29.

22 T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem, Warszawa 2008, s. 25.
23 E.O. Wilson, Socjobiologia, przeł. M. Siemiński, Poznań 2000, s. 312–317.
24 T. Szlendak, T. Kozłowski, Naga małpa…, s. 49–50.
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• unikanie drapieżników;
• wybór właściwego pożywienia i habitatu;
• dobór odpowiedniego partnera seksualnego;
• opieka nad dziećmi i krewnymi;
• komunikacja z innymi osobnikami naszego gatunku;
• umiejętność odczytania intencji, zamiarów, planów innych osobników tego samego 

gatunku;
• zawieranie sojuszy i przyjaźni.

Z kolei Buss operuje ogólniejszymi kategoriami. Wyróżnia cztery grupy problemów 
adaptacyjnych25:
a) problemy przetrwania i rozwoju;
b) problemy doboru partnera;
c) problemy rodzicielstwa;
d) problemy pomocy krewnym.

Zaletą podziału Bussa jest jego przejrzystość i ogólność – ze względu na tę ostatnią, 
podział ten mógłby się stosować w zasadzie do wszystkich organizmów rozmnażających 
się płciowo, także tych, których jeszcze nie znamy. Z kolei lista Szlendaka i Kozłowskiego 
zawiera kategorie nie tylko nachodzące na siebie, ale także takie, gdzie jedna zdaje się 
zawierać drugą (np. wydaje się, że warunkiem koniecznym pomyślnej komunikacji z in-
nymi osobnikami tego samego gatunku jest umiejętność odczytywania ich intencji). Jej 
zaletą jest silny akcent położony na niezwykle ważne kompetencje komunikacyjne i spo-
łeczne, o których wprost nie wspomina Buss, lecz które jego kategorie implicite zawierają. 
Warto zaznaczyć, że mimo zasygnalizowanych różnic podziały te wykazują daleko idące 
podobieństwo zakresowe.

Podsumowując kwestie metodologiczne badań prowadzonych w paradygmacie ewo-
lucjonistycznym, można wskazać na następujące problemy:
• zagadnienie kryteriów odróżniania adaptacji od produktów ubocznych i szumów, 

szczególnie w kontekście błędu związanego z odgórnym uznawaniem każdego efektu 
fenotypowego za adaptację;

• stopień uzasadnienia twierdzeń o cechach pierwotnego środowiska, w którym wy-
kształcały się adaptacje;

• stopień uzasadnienia twierdzeń dotyczących podstawowych problemów 
ewolucyjnych;

• problemy z empirycznym testowaniem hipotez ewolucyjnych.
Ze względu na powyższe trudności nierzadko się zdarza, że ewolucjoniści zatrzymują 

się na poziomie wyprowadzenia hipotezy z teorii lub spekulacji na temat potencjalnych 
warunków środowiska i problemów adaptacyjnych, które doprowadziły do wykształcenia 
danej adaptacji, nie dbając o dostateczne uzasadnienie swoich hipotez. Wszystko obraca 

25 M. Buss, Psychologia ewolucyjna…, s. 86–87.
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się wokół triady F-S-P, czyli efektu fenotypowego, pierwotnego środowiska i problemu 
adaptacyjnego, a także hipotezy o tym, że dany efekt fenotypowy stanowi adaptację do 
warunków określonego środowiska. Pytanie, jakie tu się pojawia, brzmi: na ile, dysponując 
wiedzą o dowolnych dwóch elementach owej triady, możemy przewidywać własności 
pozostałego elementu. Szczególnie interesuje nas kwestia, na ile pewien efekt fenotypowy, 
będący adaptacją, pozwala na wyprowadzenie wniosku o cechach środowiska, w którym 
się on wykształcił. W tym celu odwołamy się do koncepcji Karla Poppera.

Wiedza zawarta w adaptacjach: ujęcie Popperowskie26

Karl Popper zdaje sobie sprawę z tego, że adaptacje stanowiące odpowiedź na warunki 
danego środowiska dostarczają informacji o tym środowisku. Podkreśla przy tym ana-
logię między jego teorią wiedzy a teorią doboru naturalnego: darwinizm ma znajdować 
się w takiej samej relacji do lamarkizmu, jak deduktywizm do indukcjonizmu, selekcja 
do kształtowania przez powtarzanie, a krytyczna eliminacja błędów do uzasadniania, 
a rozwój naszej wiedzy przypomina ewolucję na drodze doboru naturalnego27. Tak jak na 
poziomie teoretycznym mamy do czynienia z problemem, którego próbnym rozwiąza-
niem 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. Zachodzi tu odpowiedniość między sytuacją 
problemową w nauce a warunkami środowiskowymi, między teorią naukową a adaptacją 
do środowiska, oraz między procesem eliminacji błędów a procesem interakcji organizmu 
ze środowiskiem. Aby zilustrować dostrzeżoną analogię, Popper podaje przykład mikroba, 
który wystawiony na działanie penicyliny staje przed problemem, którego rozwiązaniem 
jest wykształcenie odporności na penicylinę28.

To skłania go do uznania każdej adaptacji za formę wiedzy:

Wszystkie rodzaje przystosowania do prawidłowości środowiskowych i wewnętrznych, 
do długoterminowych i krótkoterminowych sytuacji są formami wiedzy – rodzajami wiedzy, któ-
rych 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, 

26 Korzystam tu z części wyników ze swojego artykułu, A. Stępnik, Wiedza zwierząt w filozofii Poppera. 
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2014, nr 4 (92), s. 247–262.

27 K.R. Popper, Wiedza obiektywna, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1992, s. 331; K.R. Popper, Nieustanne 
poszukiwania, przeł. A. Chmielewski, Kraków 1997, s. 235.

28 Tamże, s. 185–188.
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służą organizmowi do dostosowania się do konkretnych celów lub do zadań, które mogą pojawić 
się w przyszłości29.

Co zatem może stanowić adaptacje, a zarazem formy wiedzy? Aby to określić, trzeba 
odwołać się do rozważań Poppera odnoszących się do rodzajów genów. Autor Wiedzy 
obiektywnej wyróżnia geny kontrolujące anatomię organizmu (geny a) i geny kontrolujące 
jego zachowanie (geny b), przy czym geny b dzielą się na geny odpowiedzialne za prefe-
rencje lub „cele” (geny p) i geny odpowiedzialne za umiejętności (geny s). We wszystkich 
tych obszarach – anatomii, preferencji i umiejętności – może dojść do pojawienia się 
zmian mających charakter przystosowawczy30. Zauważmy jednak, że to, co Popper określa 
mianem zmian anatomicznych, powinno obejmować także zmiany w obrębie fizjologii 
organizmów. Wiele ze zmian fizjologicznych ma charakter przystosowawczy, a zmiany 
te nie dają się zredukować do zmian w dziedzinie anatomii czy zmian w repertuarze 
zachowań organizmów. Poza tym – szczególnie w odniesieniu do człowieka – należałoby 
wspomnieć o obiektach trzeciego świata, które stanowią adaptacje do środowiska natu-
ralnego lub społeczno-kulturowego31.

Podsumowując, możemy przyjąć, że adaptacje mogą mieć postać:
1. elementów organicznych, a dokładniej zmian anatomicznych lub fizjologicznych;
2. zachowań, w szczególności

a) preferencji czy celów objawiających się w zachowaniach i 
b) umiejętności, czyli dyspozycji do określonych zachowań prowadzących do osią-
gnięcia pewnych celów;

3. obiektów trzeciego świata.
Należy również wspomnieć o innym podziale obecnym u Poppera, a mianowicie na przy-
stosowania do długotrwałych warunków środowiska, mające charakter prawo-podobnych 
[lawlike] prawidłowości, takich jak grawitacja czy cykl pór roku, oraz adaptacje do krótko-
trwałych warunków środowiska, czego wyrazem jest np. zachowanie zwierzęcia w obliczu 
pojawienia się drapieżnika w polu widzenia32. Nietrudno zauważyć, że kryterium czasu 
trwania jest stopniowalne i nie występuje tu precyzyjne rozgraniczenie między tym, co 
długotrwałe, a tym, co krótkotrwałe. Wobec czego obie kategorie – krótkotrwałe i długo-
trwałe warunki środowiska – są nieostre.

29 K.R. Popper, Świat skłonności, przeł. A. Chmielewski, Kraków 1996, s. 40.
30 Tenże, Nieustanne poszukiwania…, s. 242.
31 Popper przyjmuje istnienie trzech autonomicznych światów, świat pierwszy jest światem przedmiotów 

lub stanów fizycznych; drugi jest światem stanów psychicznych, stanów świadomości czy też behawio-
ralnych dyspozycji do działania; trzeci świat jest światem obiektywnych treści myślenia, czyli systemów 
teoretycznych, problemów i sytuacji problemowych, argumentów, stanów dyskusji, dzieł literackich i dzieł 
sztuki, składa się na niego zawartość czasopism, książek, bibliotek, pamięci komputerowych itp. Krytyczne 
omówienie Popperowskiej teorii trzech światów można znaleźć w: A. Stępnik, Poppera trzeci świat okiem 
życzliwego krytyka. „Filozofia Nauki” 2006, nr 1, s. 9–29.

32 K.R. Popper, Świat skłonności…, s. 46–47.

Co memetyka może wnieść do wiedzy o danej kulturze? Metodologiczne...



72

Popper stwierdza, że wiedza – zarówno zwierzęca, jak i ludzka – ma często postać 
nieuświadomionych oczekiwań, które są wrodzone i mają charakter hipotez dotyczą-
cych głównie warunków środowiska33. Przykładem takich form wiedzy są układy pokar-
mowe przystosowane do trawienia określonych pokarmów, co wyraża się w budowie 
układu trawiennego, składzie soków trawiennych, liczbie i kształcie zębów, a nawet 
w charakterze flory bakteryjnej znajdującej się w przewodzie pokarmowym. Według 
Poppera, wspomniane adaptacje zawierają wiedzę na temat pewnych własności śro-
dowiska, a dokładniej wrodzoną i hipotetyczną wiedzę o występowaniu w środowisku 
określonych organizmów i innych składników pokarmowych, a także wiedzę dotyczącą 
preferencji pokarmowych zwierzęcia.

Trzeba jednak wyraźnie zauważyć, że nie ma jedno-jednoznacznej relacji między daną 
adaptacją a określoną „porcją” wiedzy34. Dana adaptacja – np. oko muchy – może zawie-
rać w sobie wiele porcji wiedzy, dotyczących różnych aspektów środowiska, z kolei jedna 
porcja wiedzy może być wyrażona przez wiele odmiennych adaptacji.

Konsekwencją uznania wszystkich adaptacji biologicznych za formy wiedzy jest znacz-
ne rozszerzenie zbioru bytów, którym wiedza przysługuje. W ujęciu Popperowskim wiedzę 
posiada każdy byt, który w procesie ewolucji wykształcił przystosowania do warunków 
środowiska (zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego). Posiadanie wiedzy charakte-
ryzuje zatem nie tylko człowieka, ale także zwierzęta, a nawet rośliny, jednym słowem – 
wszystkie organizmy biologiczne, bez względu na ich stopień rozwoju układu nerwowego. 
Zdaje sobie z tego sprawę Popper, pisząc:

Czy tylko zwierzęta mogą posiadać wiedzę? Dlaczego nie rośliny? Oczywiście, w biologicznym i ewo-
lucjonistycznym sensie, w którym mówię tu o wiedzy, nie tylko zwierzęta i ludzie mają oczekiwania, 
a tym samym nieświadomą wiedzę, lecz również rośliny, a w istocie wszystkie organizmy35.

Niestety Popper nie bierze pod uwagę tego, że również obiekty niebiologiczne mogą 
ewoluować na drodze doboru naturalnego, co wiąże się z powstaniem adaptacji, a tym 
samym form wiedzy o środowisku. Co więcej, można wskazać na obiekty, które choć nie-
koniecznie ewoluują na drodze doboru naturalnego, to mogą nieść wiedzę o środowisku, 
w którym powstały lub w którym odniosły znaczny sukces – a są nimi memy36. Przyjrzyjmy 
się zatem metodologicznym kwestiom związanym z badaniami w dziedzinie memetyki, 
nakreślmy problemy z tym związane, a także naszkicujmy scenariusz rozwoju memetyki 
jako interdyscyplinarnej nauki o kulturze.

33 Tamże, s. 42, 56–57; tenże, Nieustanne Poszukiwania…, s. 194; tenże, Wiedza obiektywna…, s. 328.
34 Nie ma tu miejsca na precyzowanie wyrażenia „porcja wiedzy”, choć prawdziwość postawionej w tek-

ście tezy w dużej mierze zależy od rozumienia wspomnianego wyrażenia.
35 K.R. Popper, Świat skłonności…, s. 45.
36 Niektórzy memetycy uznają, że mechanizm ewolucji memetycznej nie jest darwinowski, lecz lamarckowski.
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Metodologiczne aspekty memetyki
Analogicznie do dwóch podstawowych strategii badawczych znanych z psychologii ewo-
lucyjnej możemy wyróżnić dwa główne kierunki badawcze w memetyce.

Pierwszym z nich jest k i e r u n e k  „ z  d o ł u  d o  g ó r y”: zaczynamy od znanego efektu 
femotypowego/socjotypowego37 pewnego memu czy mempleksu i staramy się zrozumieć, 
jaka jest jego funkcja przystosowawcza do danego środowiska biologicznego lub społecz-
no-kulturowego, a także dlaczego został wybrany spośród alternatywnych rozwiązań. 
Możemy to przedstawić ściślej następująco:
1. Obserwujemy występowanie efektu femotypowego/socjotypowego FS.
2. Zakładamy, że FS jest powstałą w procesie ewolucji kulturowej adaptacją do warun-

ków środowiska biologicznego SB lub środowiska społeczno-kulturowego SK.
3. Stawiamy hipotezę H, że FS jest odpowiedzią na problem adaptacyjny P powstały 

w warunkach SB lub SK.
4. Testujemy empirycznie – o ile to możliwe – konsekwencje hipotezy H i oceniamy 

rezultaty.
Drugim jest k i e r u n e k  „z g ó r y  n a  d ó ł”, w którym próbujemy wyprowadzić z teorii 
hipotezę o istnieniu nowego, nie znanego wcześniej efektu femotypowego/socjotypowego 
(np. pewnego psychicznego czy społecznego mechanizmu) i staramy się ją empirycznie 
przetestować. Co można ująć następująco:
1. Z teorii i podteorii memetyki T wraz ze zdaniami opisującymi dane środowisko bio-

logiczne SB i środowisko społeczno-kulturowe SK, a także problem adaptacyjny P 
wyprowadzamy hipotezę H dotyczącą występowania pewnego efektu femotypowe-
go/socjotypowego FS, będącego odpowiedzią ewolucyjną na problem P występujący 
w środowisku SB lub SK.

2. Testujemy empirycznie – o ile to możliwe – konsekwencje hipotezy H i oceniamy 
rezultaty.

Przejdźmy do nakreślenia metodologicznych trudności związanych z powyższymi dwie-
ma strategiami badawczymi. Łatwo zauważyć, że memetyka dziedziczy metodologiczne 
problemy związane z badaniami ewolucyjnymi, które opisałem w pierwszej części ni-
niejszego artykułu. Jednakże dochodzą nowe problemy związane z większym stopniem 
skomplikowania badań memetycznych: zamiast triady F-S-P (efekt fenotypowy – pier-
wotne środowisko – problem adaptacyjny) mamy bardziej złożoną strukturę FS-SB-SK-P, 
czyli efekt femotypowy/socjotypowy – środowisko biologiczne – środowisko kulturowe 
– problemy adaptacyjne (i ich konkretyzacje w kulturze, możemy do tego jeszcze dodać 
problemy charakterystyczne dla danej kultury, na które mem czy mempleks jest odpo-
wiedzią). O wiele bardziej problematyczna staje się kwestia środowiska biologicznego, 

37 Femotyp najczęściej stanowi indywidualny, umysłowy wyraz ekspresji memów, z kolei socjotyp odnosi 
się do społecznego wyrazu memów. Por. Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, wyb. i oprac. 
D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2009, s. 232, 240. Ze względu na to, że granica między femotypem a so-
cjotypem jawi mi się jako nieostra, postanowiłem pisać łącznie o „efekcie femotypowym/socjotypowym”.
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ponieważ powinniśmy uwzględnić zarówno pierwotne środowisko, w którym kształtowały 
się właściwości naszego gatunku mające wpływ na – szeroko rozumiane – przetwarzanie 
memów, jak i środowisko, w którym dany mempleks powstał lub funkcjonuje38. Podobnie 
jest ze środowiskiem kulturowym – musimy wziąć pod uwagę środowisko, w którym mem-
pleks powstał, i środowisko, w którym aktualnie występuje. Jak się okaże, szczególnie 
interesujące będą dla nas środowiska, w których mempleks osiąga sukces reprodukcyjny.

Do tego dochodzi potrzeba potencjalnego rozszerzenia zbioru problemów adapta-
cyjnych. Oczywiście podstawowymi problemami są nadal te, które wyszczególniliśmy 
wcześniej: problemy przetrwania i rozwoju, problemy doboru partnera, problemy ro-
dzicielstwa i problemy pomocy krewnym. Jednakże na gruncie danej kultury – szczegól-
nie biorąc pod uwagę zróżnicowanie kultur – mogą pojawić się specyficzne problemy. 
Powstaje pytanie, czy stanowią one konkretyzację podstawowych problemów ewolucyj-
nych, ewentualnie czy dają się do nich sprowadzić, czy też są względnie od nich nieza-
leżne. W tym drugim wypadku trzeba by dołączyć owe specyficzne problemy pojawiające 
się na gruncie danej kultury do zbioru problemów adaptacyjnych, relatywizując zbiór 
problemów adaptacyjnych nie tylko do środowiska biologicznego, ale również do danego 
środowiska społeczno-kulturowego.

Kolejny problem wiąże się z zagadnieniem wzajemnego oddziaływania czynników bio-
logicznych, w tym genów, i czynników kulturowych, czyli memów. Ogólnie rzecz biorąc, 
zależności te mogą przebiegać w obie strony. Z jednej strony uwarunkowania genetyczne 
mogą nas skłaniać do preferencji określonych memów i mempleksów, z drugiej pewne 
memy i mempleksy mogą wpływać na kształt puli genowej (np. memy promujące celibat 
czy eugenikę) i na ekspresję genów poprzez efekt epigenetyczny (np. memy zachęcające 
do określonego sposobu odżywiania). Podstawową jednak kwestią jest wypracowanie 
i stosowanie metod pozwalających z dostatecznym stopniem uzasadnienia ustalić, jakie 
przyczyny powodują takie a nie inne zachowania uczestników danej kultury. Okazuje się, 
że nie jest łatwo uzasadnić, że dane zachowanie członków określonej kultury jest głównie 
spowodowane przez czynniki genetyczne (czy szerzej: biologiczne), czy też głównie przez 
czynniki memetyczne. Najczęściej zadowalamy się stwierdzeniem, że mamy do czynienia 
ze skomplikowanym współdziałaniem genów (odpowiedzialnych za pewne predyspozycje 
czy inne elementy natury ludzkiej) i memów, bez wyraźnego rozgraniczenia przedmiotu 
i stopnia ich wpływu.

I wreszcie kwestia ostatnia. Stosując strategię „z góry na dół” wyprowadzamy z teorii 
i podteorii memetyki T pewne hipotezy. W wypadku badań ewolucyjnych (czy konkretniej: 
badań z zakresu psychologii ewolucyjnej) prowadzonych według tej strategii mieliśmy 
w miarę dobrze określoną strukturę teorii ewolucyjnych. Z kolei w przypadku memetyki 
tak nie jest. Wśród badaczy nie mamy konsensu co do samej memetyki, w tym co do 

38 Niektórzy badacze doszukują się w pewnych elementach konkretnych kultur adaptacji do warunków 
środowiska biologicznego czy fizycznego, w których kultury te powstawały i się rozwijały. Por. M. Harris, 
Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury, przeł. K. Szerer, Warszawa 1985.
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podstawowych jej pojęć i twierdzeń, nie mamy też przedstawionej struktury jej podteorii. 
Rzecz jasna, nie jest tak, że nie widzimy żadnych kandydatów na memetyczne podteorie; 
dysponujemy podejściem epidemiologicznym, metaforami wirusowymi czy prionowymi, 
koncepcją naśladownictwa, które mogą zostać przekształcone w podteorie, z których 
można wyprowadzić bardziej szczegółowe hipotezy. Wyraźnie także widać, że memetyka 
powinna odwoływać się do wyników innych nauk: z jednej strony do biologii i medycyny 
(w tym do teorii ewolucji, genetyki, neurobiologii i epidemiologii), z drugiej do mate-
matyki, informatyki, cybernetyki i fizyki, starając się z ich pomocą stworzyć użyteczne 
modele dla poszczególnych zjawisk społeczno-kulturowych, a z trzeciej strony do nauk 
humanistycznych i społecznych, takich jak psychologia, socjologia, ekonomia, filozofia 
czy historia. Wynika z tego potrzeba nakreślenia o wiele bardziej skomplikowanej sieci 
zależności między teoriami wchodzącymi w skład memetyki rozumianej jako interdyscy-
plinarna dziedzina badań kultury.

Powróćmy do możliwych rodzajów dociekań memetycznych. Oprócz omówionych 
powyżej dwóch głównych strategii badań memetycznych, stanowiących konkretyzację 
ogólnych strategii badawczych wykorzystywanych w paradygmacie ewolucyjnym, chciał-
bym zaproponować dwie bardziej szczegółowe, inspirowane przytoczonym stanowiskiem 
Poppera. Jak pamiętamy, Popper uznał, że wszelkie adaptacje stanowią formy wiedzy 
o środowisku, w którym się ukształtowały. Analogicznie możemy stwierdzić, że memy 
i mempleksy zawierają wiedzę o środowisku społeczno-kulturowym (ewentualnie też 
o środowisku biologicznym), w którym powstały i odniosły sukces objawiający się w licz-
bie swoich kopii. Na tej podstawie można zaproponować dwie strategie badań. Po pierw-
sze, na podstawie cech memu czy mempleksu, a także opisu środowiska biologicznego 
i kulturowego, w którym odniósł on sukces, można lepiej zrozumieć ową kulturę przez 
wydobycie tych jej cech, które zaważyły na sukcesie memu czy mempleksu39. Cechy te 
mogą być dwojakiego rodzaju:
• współgrające z cechami memu czy mempleksu;
• stanowiące słabości danej kultury, na które to mem czy mempleks wskazuje, które 

uzupełnia lub neutralizuje.
Można tę strategię przedstawić bardziej precyzyjnie, dzięki czemu łatwiej zauważyć jej 
podobieństwo do ogólniejszej strategii „z dołu do góry”:
1. Obserwujemy, że dany mempleks M odniósł znaczący sukces na gruncie środowiska 

społeczno-kulturowego SK.
2. Stawiamy hipotezę H, że dzieje się to ze względu na zespół efektów femotypowych/

socjotypowych FS1, …, FSn mempleksu M, będących odpowiedzią na problemy ada-
ptacyjne P1, …, Pi powstałe w warunkach środowiska biologicznego SB lub środowiska 
społeczno-kulturowego SK.

39 Przykład tego typu dociekania można znaleźć w: A. Stępnik, Hannibal Lecter a kultura współczesna. 
Refleksje memetyczne, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2015, nr 16, s. 59–71.
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3. Testujemy empirycznie – o ile to możliwe – konsekwencje hipotezy H i oceniamy 
rezultaty.

Przede wszystkim musimy dokonać operacjonalizacji pojęcia znaczącego sukcesu 
pewnego mempleksu na gruncie danej kultury. Jak pisałem gdzie indziej40, nie wystarcza 
uwzględnienie jedynie liczby kopii mempleksu czy nawet liczby jego nosicieli. Dzieje się 
tak z co najmniej dwóch powodów: 
• dużych różnic w oddziaływaniu memów czy mempleksów na swoich nosicieli, przez 

co jedni podporządkowują swoje zachowania danym memom, a nawet więcej – sta-
rają się wspomniane memy rozpropagować – natomiast inni ograniczą się jedynie 
do przechowywania memów w swoich umysłach;

• ogromnych różnic w sile wpływu danego nosiciela na innych, dlatego też często 
wystarczy, aby nieliczne, ale za to wpływowe jednostki znalazły się pod wpływem 
mempleksu, żeby mempleks mocno oddziałał na daną kulturę i populację.

Pojawia się też inny problem, którym zajmowali się m.in. hermeneuci41, a mianowicie 
kwestia kolistości rozumienia i interpretacji: dany mempleks rozumiemy i interpretuje-
my w kontekście kultury jako całości, z kolei wiedzę o kulturze czerpiemy z interpretacji 
poszczególnych mempleksów. Hermeneutyka radzi sobie z tym w ten sposób, że przyj-
muje, iż rozumienie czy interpretacja (interpretacja jest najczęściej tu ujmowana jako 
metodyczne rozumienie) jest procesem kolistym42: w każdym momencie procesu – także 
na początku – mamy pewne założenia i hipotezy (przed-sądy) dotyczące zarówno danego 
obiektu kulturowego, jak i kultury jako całości, które w toku interpretacji przepracowu-
jemy. Zdaniem hermeneutów, opisane wyżej koło hermeneutyczne nie niesie za sobą 
błędu (błędnego koła), o ile oczywiście w procesie rozumienia i interpretacji zachowujemy 
należytą staranność.

Przejdźmy do drugiej strategii badawczej. Na podstawie opisu środowiska kulturowego 
i biologicznego – przy odwołaniu się do teorii – można spróbować przewidywać skalę 
sukcesu badanego memu czy mempleksu w danej kulturze. Takie ujęcie niesie ogromne 
możliwości praktycznego zastosowania przy konstrukcji memów i mempleksów, które 
mają zyskać zakładany wpływ na kulturę i jej uczestników. Można to ujęcie rozwinąć 
następująco, unaoczniając podobieństwo do ogólniejszej strategii „z góry do dołu”:
1. Z teorii i podteorii memetyki T wraz ze zdaniami opisującymi dane środowisko bio-

logiczne SB i środowisko społeczno-kulturowe SK, a także problemy adaptacyjne 
P1, …, Pi, wyprowadzamy hipotezę H dotyczącą sukcesu pewnego mempleksu M na 
gruncie środowiska społeczno-kulturowego SK.

40 O problemach związanych z operacjonalizacją pojęcia sukcesu memu czy mempleksu pisałem 
w: A Stępnik, Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, „Teksty z Ulicy. Zeszyt 
Memetyczny” 2012, nr 14, s. 81–92.

41 W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, przeł. K. Krzemieniowa, w: tegoż, Pisma estetyczne, Warszawa 
1982, s. 290–323; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 256–261.

42 W zasadzie można powiedzieć, że mamy tu do czynienia nie tyle z kołem, co spiralą.
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2. Testujemy empirycznie – o ile to możliwe – konsekwencje hipotezy H i oceniamy 
rezultaty.

O problemach z tym związanych, m.in. o potrzebie dookreślenia teorii i podteorii meme-
tyki, pisałem wyżej. Powstaje tutaj ciekawa kwestia, czy memetyka może coś wnieść wła-
snego do przewidywania sukcesu memeplesu na gruncie danej kultury, oczywiście poza 
charakterystycznym dla niej żargonem. Nie rozstrzygniemy jednak tego bez dookreślenia 
samej memetyki i jej kluczowych podteorii, szczególnie tych, które nie stanowią zapoży-
czeń z innych dziedzin badawczych.

Projekt memetycznych badań konkretnych kultur i kultury w ogóle
Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, wyłaniają się następujące wnioski. Po pierwsze, warto 
dookreślić podstawy teoretyczne memetyki i sformułować teorie niższego rzędu na wzór 
struktury teoretycznej przyjętej w psychologii ewolucyjnej. Przy czym nie tyle należy zajmo-
wać się samą precyzacją pojęcia memu i poszukiwaniem jego neurologicznych korelatów43, 
co wypracować podstawowe teorie i podteorie memetyki, a także nakreślić relacje między 
nimi a wynikami innych nauk, które mogą być pomocne w badaniu kultury. Pamiętajmy, 
że jakkolwiek precyzja terminologiczna jest ważna, to często o wiele bardziej istotna jest 
konkretna praca w ramach danego paradygmatu, nawet jeśli używana aparatura pojęcio-
wa ma charakter roboczy44. Ustalenie wspomnianej struktury poszczególnych składników 
memetyki jest niezwykle ważne, szczególnie w kontekście strategii „z góry do dołu”.

Po drugie, trzeba robić wszystko, łącznie z operacjonalizacją używanych terminów, 
aby hipotezy memetyczne mogły zostać przetestowane empirycznie, najlepiej – jeśli to 
możliwe – w warunkach eksperymentalnych. Jest to kluczowe, aby można było mówić 
o memetyce jako nauce empirycznej. Tym bardziej, że w wypadku znacznej części hipotez 
powinno się to udać.

Po trzecie, warto zastanowić się nad podziałem memetyki na czystą i stosowaną, czy 
też odróżnić memetyczne badania podstawowe od memetycznych badań stosowanych. 
Pojawia się tu pytanie, czy memetykę stosowaną można utożsamić z inżynierią meme-
tyczną45, a jeśli nie, to jaki inny zachodzi między nimi stosunek zakresowy.

I wreszcie po czwarte, należy prowadzić analizy mempleksów pod kątem ich sukcesu 
w danej kulturze. To wdzięczne pole dla badaczy konkretnych aspektów poszczególnych 
kultur. Kolejnym etapem będzie zestawienie mempleksów wraz z ich własnościami, 

43 Wydaje się, że zrobiono już całkiem sporo. Odsyłam do tekstu Wojciecha Borkowskiego zamieszczo-
nego w niniejszym numerze „Tekstów z Ulicy…”.

44 Dobitnie, choć nieco zbyt mocno, a przez to kontrowersyjnie wyraża to Popper: „Nigdy nie traktuj po-
ważnie problemów dotyczących słów i ich znaczeń. Poważnie należy brać problemy faktyczne i stwierdzenia 
dotyczące faktów, teorie, hipotezy, problemy, dla których stanowią rozwiązanie, oraz problemy, które z nich 
wynikają”. K.R. Popper, Nieustanne poszukiwania…, s. 28.

45 O inżynierii memetycznej pisałem w: A. Stępnik, Inżynieria memetyczna. Próba dookreślenia i oceny. 
„Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2014, nr 15, s. 77–85.
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warunków środowiska biologicznego i społeczno-kulturowego, w jakich mempleksy 
odniosły sukces, oraz hipotez dotyczących źródeł tego sukcesu. Dzięki odpowiednie-
mu porównaniu będziemy mogli określić korelacje między wspomnianymi danymi. 
Szczególnie interesują nas takie cechy czy elementy mempleksów, które pojawiają 
się w każdym mempleksie odnoszącym sukces. Może to wskazywać na biologiczne 
(w tym genetyczne) uwarunkowania tego sukcesu, ewentualnie mogą to być uniwer-
salia kulturowe nie nadbudowane nad naturą ludzką (choć to drugie jest o wiele mniej 
prawdopodobne). Ogromnym sukcesem memetyki byłoby, gdyby mogła wnieść coś 
nowego zarówno do wiedzy o poszczególnych kulturach, jak i do wiedzy o kulturze jako 
takiej, a także o jej związkach z naturą ludzką, z czynnikami biologicznymi leżącymi 
u jej podstaw. Dzięki temu moglibyśmy stworzyć pełniejszy obraz skomplikowanych 
i obustronnych relacji między kulturą a naturą. Miejmy nadzieję, że odpowiednio roz-
wijana memetyka się do tego przyczyni.
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Streszczenie

Artykuł jest próbą przedstawienia najbardziej wyrazistych przykładów występowania idei stanowią-
cych trzon myśli memetycznej wśród badaczy zajmujących się kulturą, zwłaszcza w antropologii 
kulturowej. Jednym z kluczowych problemów, przed jakimi stają badacze kultury jest określenie 
statusu człowieka, co bezpośrednio przekłada się na sposób pojmowania kultury, a w związku z tym 
na problemy badawcze, stawiane tezy i osiągane wyniki.
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Memetics and cultural anthropology. Reconaissance

Summary

The article attempts to present the most distinct instances of ideas about culture and humanity in 
culture anthropology, which are kernel of memetics. One of the main problems in all of these sciences 
is human’s status. When researchers think about a human in a specific way, it determines their thin-
king about culture and also their research problems, thesis and hypothesis and results of their work.

Keywords
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Mówiąc w poniższym artykule o myśleniu memetycznym, będę miała na myśli pewien 
zbiór idei, metafor i pomysłów, które tworzone, zapożyczane i przetwarzane są przez 
środowisko naukowców zafascynowanych zręczną analogią Richarda Dawkinsa, w której 
traktuje on mem równolegle do genu1 – jako nośnik informacji kulturowej.

Ponieważ żadna myśl naukowa nie powstaje w próżni, chcę się przyjrzeć relacjom 
memetyki i antropologii kulturowej2, co pozwoli zobrazować, że pewne sposoby myślenia 
o kulturze są dla tych nurtów wspólne. Nie mam na celu udowadniać, że memetyka nie 
zaistniałaby bez antropologii. Chcę jedynie powiedzieć, że na memetykę i jej powstanie 
miały wpływ różne inne kierunki obecne w nauce o człowieku i kulturze wcześniej3, a sko-
ro, jak powiedziałam, żadna myśl nie powstaje w próżni, chcę pokazać, że jedną z takich 
podstaw memetyki mogła być antropologia kulturowa4. Przytoczone przeze mnie teorie 
naukowe będą oczywiście tylko częścią możliwych tropów.

Ewolucjonizm
Sam początek antropologii to już pierwszy przykład uwikłania nauk o człowieku i kulturze 
w inspiracje biologiczne. Robert Deliѐge w Historii antropologii pisze, że „rewolucja naukowa 
zapoczątkowana przez Darwina objęła wszystkie dyscypliny”5. Także w antropologii pojawiła 
się próba ułożenia etapów rozwoju różnych ludów od najprostszych do bardziej złożonych 
form. Najbardziej znaną jest teoria Lewisa Henry’ego Morgana, który postulował, jak wszyscy 
ewolucjoniści za jego czasów, że każde społeczeństwo przechodzi te same etapy rozwoju, 
a w jemu współczesnych czasach zaobserwować można różne społeczeństwa znajdujące się 
na niższych i wyższych etapach. Etapy tegoż rozwoju to w skrócie: niższy stan dzikości, średni 
stan dzikości, wyższy stan dzikości, niższy, średni i wyższy stan barbarzyństwa oraz cywiliza-
cja. Podobne podejście charakteryzowały na przykład opisy wszelkich instytucji wytwarza-
nych przez społeczeństwa ludzkie. Drugi z ojców ewolucjonizmu w antropologii to Edward 
Burnett Tylor, który znany jest ze swego opisu kolejnych stadiów rozwoju religii: od animizmu 
przez fetyszyzm, bałwochwalstwo, politeizm do najwyższej formy, czyli monoteizmu.

Ewolucjonizm jako kierunek badań w antropologii kulturowej swoje czasy świetności 
ma już za sobą, jednak sama idea „ewoluowania” i darwinizm mają swoje (czasem gło-
śniejsze) echo w naukach o kulturze do dzisiaj.

1 Równoległość ta nie musi oznaczać jednakowych właściwości genów i memów, a jedynie podo-
bieństwa. Mem jest drugim replikatorem i ma charakter informacji (por. R. Dawkins, Samolubny gen, 
przeł. M. Skonenczny, Warszawa 2003, s. 144, 146).

2 Zawsze, gdy wspominam o antropologii, mam na myśli, jak w tytule, antropologię kulturową.
3 Z całą pewnością była to na przykład socjobiologia.
4 Innymi słowy uważam, że sposób myślenia o kulturze wypracowany przez antropologów nie pozostał 

bez znaczenia dla memetyki, nawet jeśli memetycy nie znają dzieł antropologów bezpośrednio. Oczywistym 
jest, że podobieństwo pewnych idei w różnych naukach może być zarówno wynikiem kongenialnych, jak 
i zapożyczonych myśli, jednak nie zamierzam w tym tekście udowadniać oryginalności bądź wtórności 
samej memetyki.

5 R. Deliѐge, Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2011, s. 19.
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Dyfuzjonizm
Dyfuzjonizm w swej istocie można by przyrównać do teorii naukowych o transmisji 
kulturowej poziomej (a nie pionowej, jak w ewolucjonizmie), jednak byłoby to spore 
uproszczenie. Główne idee dyfuzjonistów dotyczyły rozchodzenia się cech kulturo-
wych pomiędzy różnymi społeczeństwami (od centrum ku peryferiom, gdzie różnorod-
ność była mniejsza). Friedrich Ratzel, prekursor teorii dotyczącej kręgów kulturowych, 
negował ludzką wynalazczość, zjawisko dyfuzji uznając za źródło kulturowej zmienno-
ści. Przejawem kontaktów i wymiany kulturowej pomiędzy różnymi kręgami kulturowy-
mi (czyli transmisji kulturowej) było naśladownictwo i zapożyczanie. Wilhelm Schmidt 
oprócz zainteresowania dyfuzją cech kulturowych w czasach mu bliskich opracował teorię 
o Azji jako kolebce cywilizacji, skąd ludzie, a z nimi kultura, zaczęli się rozprzestrzeniać 
we wszystkich kierunkach. Teoria ta obejmuje więc historyczny rozwój zróżnicowanych 
kultur, a podział kultur na pierwotną, podstawową, średnią i wyższą bliski jest myśli ewo-
lucjonistycznej. Analogiczną myśl wyrazili twórcy dyfuzjonizmu brytyjskiego (Grafton 
Elliot Smith i William James Perry) ze swoim panegipcjanizmem6.

Ta bierność człowieka wobec cech kulturowych rozprzestrzeniających się, nakładają-
cych się na siebie i w ten sposób wytwarzających różne swe warianty jest w swej istocie 
bliska postrzeganiu memów jako cech kulturowych przenoszonych przez nosicieli (lu-
dzi), czyli maszyny przetrwania dla tego replikatora. Człowiek postrzegany jako maszy-
na i nosiciel to jednak bardziej skrajna wersja teorii o rozprzestrzenianiu kultury przez 
biernych wobec niej ludzi. Bierność ta nie wynika bezpośrednio z teorii dyfuzjonistów 
i jest przede wszystkim wynikiem skupienia się na samych transmitowanych elementach 
kultury, nie zaś na człowieku jako tej kultury twórcy. Należy pamiętać, że nie wszyscy 
memetycy przedstawiają człowieka jako bezwolną marionetkę wobec sił działających 
na niego replikatorów. Taką przedmiotowość człowieka w wersji skrajnej przedstawiła 
Susan Blackmore, ale już na przykład Dawkins pisał o człowieku i jego możliwościach 
przeciwstawienia się replikatorom z większym optymizmem.

Psychokulturalizm i strukturalizm
Chociaż psychokulturalizm i strukturalizm to dwa dość różne nurty antropologii, chcia-
łabym opisać je obok siebie, z uwagi na podobieństwa, które je łączą ze sobą, jak też 
z pewną zasadniczą kwestią konstytuującą myślenie memetyczne. Być może nie są to tak 
wyraziste przykłady podobieństw, jak pomiędzy pozostałymi przywoływanymi kierun-
kami badawczymi, nie chcę ich pomijać. Uważam bowiem, że bez psychokulturalizmu 
i strukturalizmu współczesne badania nad kulturą nie byłyby w tym miejscu,  w którym są.

Współcześnie wydaje się oczywistością postrzeganie jednostek ludzkich, ich umysłów 
i kultur jako wykazujących ogromne podobieństwa i zachowujących pewne schematy 

6 Stanowisko, według którego uznaje się Egipt za kolebkę kultury.
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w obrębie zarówno kultury „powstającej w umyśle”, jak i jej przejawów materialnych. 
Jednak ktoś kiedyś musiał dokonać odkrycia tych „oczywistości” i w dużej mierze przy-
czynili się do tego przedstawiciele wspomnianych kierunków.

Strukturalizm ze swoją gramatyką kultury umożliwił myślenie o prawidłowościach, 
jakie zachodzą w ludzkich umysłach i mają bezpośredni związek z kulturą. To, co leży 
u podstaw strukturalizmu Lévi-Straussa, to zbiór zasad pozwalających myśleć o kulturze 
w sposób, bez którego nie byłoby dzisiejszej antropologii kognitywnej, ani też memetyki. 
Lévi-Strauss skupiał się przede wszystkim na badaniu podobieństw, a nie różnic badanych 
kultur, i zgodnie z paradygmatem nauk ścisłych proponował badanie kilku wyrazistych 
przejawów danego zjawiska w celu stworzenia opisu ogólnych zasad nim rządzących, nie 
zaś, jak postulowali i chcą dzisiaj niektórzy, stworzenie możliwie jak najbardziej szczegó-
łowego i obiektywnego obrazu wszystkich poszczególnych społeczeństw. Kierowało nim 
pragnienie odkrycia prawideł umysłu ludzkiego, tego, w jaki sposób umysł „dzieli, klasyfi-
kuje i organizuje rzeczywistość”7. Zadaniem antropologii jest konstruowanie modeli nie-
uświadomionych, czyli swego rodzaju gramatyki myślenia. Tak jak człowiek posługujący 
się swoim językiem w sposób nieuświadomiony korzysta z jego zasad gramatycznych, tak 
uczestnik kultury nie uświadamia sobie rządzących nią reguł, a zadaniem antropologa 
jest te reguły dostrzec i opisać. Mimo że nieuświadomione, mieszczą się one w umyśle, 
a każda kultura jest wytworem umysłów ludzkich.

W psychokulturalizmie dużą rolę odegrała chęć opisania wszystkich istniejących kultur 
w celu znalezienia łączących ich podobieństw i różnic. Tłumaczenie tych różnic było jed-
nym z ważniejszych zadań badaczy zaliczanych do tego nurtu, jednak u podstaw ich teorii 
leżała teza o wspólnej umysłowości i jednakowych cechach psychicznych wszystkich ludzi 
bez względu na różnice wywołane np. innym środowiskiem8. Ale to właśnie szukanie 
podobieństw i przekonanie o istnieniu „uniwersaliów” kulturowych (w różnych czasach 
i różnych społeczeństwach) jest pomostem łączącym oba opisywane nurty z memetyką. 
Pytania stawiane w memetyce i jej założenia pozwalają mieć nadzieję na odnalezienie 
materialnych i namacalnie istniejących podstaw poszukiwanych i opisywanych przez lata 
podobieństw ludzkich kultur, nawet jeśli zadanie to nie miałoby należeć ostatecznie do 
przedstawicieli nauk humanistycznych.

Neoewolucjonizm
Antropolog Francis Cloak w 1975 r. dokonał rozróżnienia między zawartymi w umysłach 
ludzkich instrukcjami kulturowymi (i-kultura) a elementami zachowań, organizacji spo-
łecznych i technologii (m-kultura). Użył także porównania ich do genotypu i fenotypu. 
Porównał również informacje do pasożytów rozprzestrzeniających się kosztem swoich 
nosicieli, skąd niejednokrotna szkodliwość i-kultury dla jej wykonawców. Skoro i-kultura 

7 Tamże, s. 219.
8 Por. np. R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2002.
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nie musi funkcjonować z korzyścią dla swoich nosicieli, to ludzie są jej podporządkowani, 
działają na rzecz jej rozprzestrzeniania się. Opcjonalnie zdarza się w tym przypadku także 
zależność symbiotyczna. Powyższa teoria ujrzała światło dzienne rok przed wydaniem 
Samolubnego genu. Taka tendencja do wyjaśniania zjawisk kultury za pomocą biologicz-
nych terminów nie powinna dziwić, zważywszy, że w tym mniej więcej czasie modny był 
w antropologii sposób myślenia nazwany później neoewolucjonizmem.

Leslie Alvin White, który zmarł w roku wydania artykułu Cloaka, był jednym z twórców 
i propagatorów idei ewolucji kulturowej i socjokulturowej9. Postrzegał on człowieka jako 
zwierzę, które – podobnie jak inne zwierzęta – dąży do zachowania gatunku. Człowiek 
wykorzystuje zmysły, nerwy, gruczoły i mięśnie, a także i kulturę, żeby przetrwać. Kultura 
jest wobec tego środkiem przystosowania i kontroli. Tradycję zaś White postrzegał jako 
„inne niż na drodze biologicznej przekazywanie wzorów”, które odbywa się z pokolenia 
na pokolenie. Przekaz kulturowy odbywa się w wymiarze pionowym i poziomym; przekaz 
następuje z określonego pokolenia i epoki na następne pokolenie i epokę oraz w rezultacie 
dyfuzji, gdy dana kultura przenika do sąsiednich, równocześnie żyjących grup. Człowiek 
jest więc nośnikiem kultury.

Interesujące, że wraz ze zmianami (lub nieco później) w ewolucjonistycznym myśleniu 
przyrodniczym pojawiają się takież zmiany w humanistycznym myśleniu o człowieku. 
Biolodzy przeszli od idei doboru na poziomie grupowym do idei doboru jednostkowego, 
a wreszcie na poziomie genu, czyli pojedynczych cząsteczek replikacji. Podobną zmianę 
zauważyć możemy w myśleniu o kulturze. Od idei społeczeństw przechodzących róż-
ne etapy rozwoju, przez odrzucenie myśli o tym, że formy bardziej złożone oznaczać 
muszą obligatoryjnie wyższy etap ewolucji, do obserwacji zjawisk kultury jako efektów 
fenotypowych i wreszcie postrzegania doboru kulturowego (jeśli tak rzec można) na po-
ziomie memu – pojedynczej cząstki informacji, która jest replikowana (replikuje się sa-
ma?10) i przekazywana w procesie transmisji kulturowej zarówno poziomo jak i pionowo. 
Znamienne, że po ewolucjonizmie w antropologii pojawiło się myślenie dyfuzjonistyczne, 
które m.in. odnosiło się do transmisji cech kulturowych11. Przekładając tę myśl na „język 
biologów”: za czasów ewolucjonistów skupiano się na przenoszeniu cech kulturowych 
z pokolenia na pokolenie, a więc dominowała orientacja na transfer pionowy, za czasów 
dyfuzjonistów zaś cechy kulturowe zdominował transfer poziomy.

W kontekście tych analogicznie zachodzących zmian należałoby jeszcze wspomnieć 
o jednym z czołowych przedstawicieli neoewolucjonizmu w antropologii, jakim był 
Julian Steward, amerykański antropolog kulturowy, który, co znamienne, posiadał rów-
nież wykształcenie biologiczne. Jest on twórcą pojęcia ekologii kulturowej (środowiskowe 
uwarunkowania kultury, kultura jako adaptacja) i przedstawicielem neoewolucjonizmu 

  9 Był m.in. autorem pracy The Evolution of Culture (1959).
10 Jest to kwestia dyskutowana w memetyce, której w tym artykule nie zamierzam rozstrzygać. Odsyłam 

zainteresowanych do książki wspominanej w artykule Susan Blackmore (i ewentualnej polemiki z nią).
11 Choć wtedy używano nieco innej terminologii.
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multilinearnego. Jest to wyżej wspomniane odejście od tezy o jednej linii rozwoju dla 
wszystkich społeczeństw na rzecz twierdzenia o odmiennych etapach rozwoju kulturo-
wego w różnych regionach (m.in. w zależności od środowiska)12.

Socjobiologia
Warto też zwrócić uwagę na kierunek odwrotny, czyli zainteresowanie biologów kultu-
rą, co zapewne dało początek socjobiologii jako takiej, choć trudno dociekać, w którym 
kierunku analogie biologiczno-kulturowe powstały najpierw. Genetycy L. Cavalli-Sforza 
i M. Feldman skierowali swoją uwagę na przekaz kulturowy (w 1981 r.). Dokonali rozróż-
nienia na transfer pionowy i poziomy, w którym jednostką przekazu kulturowego była 
„cecha kulturowa”, spełniająca wymagania zmienności i przekazu na drodze naśladow-
nictwa. Najlepszym wg nich przykładem tejże był język. Dowodzili więc analogiczności 
mechanizmów zróżnicowania językowego i genetycznego, język przy tym uznając za do-
bry przykład transferu pionowego w kulturze. Opracowali też koncepcję dostosowania 
kulturowego, wywiedzioną w sposób oczywisty z analogii z doborem naturalnym.

Nieco później Edward O. Wilson wraz z Charlesem Lumsdenem sformułował koncepcję 
koewolucji genów i kultury. Jednostką dziedziczności kulturowej wyróżnioną przez tych 
naukowców miał być kulturgen13, o przystosowawczej funkcji. Według Wilsona dziedzi-
czy się skłonność do tworzenia i przekazywania określonych typów memów, a nie same 
memy, czyli neurobiologiczne właściwości naszego organizmu. Zjawisko to znane jest 
pod nazwą reguł epigenetycznych, które autor zdefiniował jako wrodzone procesy prze-
twarzania danych informacji, dochodzących z organów zmysłowych14.

Już wśród neoewolucjonistów można zaobserwować początki dyskusji, która zawrzała 
w czasach rozkwitu socjobiologii i trwa do dzisiaj w antropologii, a w memetyce znajduje-
my szczególny jej powrót. Człowiek traktowany jako nosiciel a nawet nośnik kultury zdaje 
się bezwolnym manekinem, biernym i bezradnym wobec przemijania i rządzących nim 
replikatorów. Pytanie o status człowieka wywołane było w dużej mierze przypisywaniem 
zwierzętom zdolności wytwarzania kultury, która to właściwość była wcześniej trakto-
wana jako wyróżnik człowieka, stanowiący o jego wyjątkowości. W ujęciu wielu badaczy 
kultury15 człowiek znajduje się pod silnym wpływem zarówno biologicznych jak i kultu-
rowych sił. Być może to pytanie o status człowieka jest najważniejszym powracającym 
w memetyce zagadnieniem.

12 Por. też M.D. Sahlins, Evolution and Culture, Michigan 1960.
13 W pracach późniejszych E.O. Wilson rezygnuje z terminów: idea, pojęcie, kulturgen na rzecz pojęcia mem.
14 O regułach epigenetycznych pisze też np. T. Ingold (por. tegoż, Ewoluujące umiejętności. W: Formy 

aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. T. 2, red. A. Klawiter, 
Warszawa 2009).

15 Na przykład antropologów badających wpływ środowiska na człowieka i kulturę.
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Antropologia kognitywna
Jedno z nadrzędnych zadań stawianych sobie przez antropologów kognitywnych już 
w początkowej fazie tej orientacji to opisanie wiedzy kulturowej, czyli odkrycie rzeczy-
wistej organizacji poznania w umyśle. Jednak to, co najsilniej łączy antropologów kogni-
tywnych i memetyków w ich podejściu do kultury to traktowanie jej jak i n f o r m a c j i. 
Oczywiste są tutaj też zasadnicze różnice, takie jak kwestia nabywania tejże: uczenia się 
czy dziedziczenia kultury. Kultura może być traktowana jako cząsteczka informacji (w jed-
nej z wersji: najmniejsza, niepodzielna replikująca się część informacji, której poszukuje 
się w mózgu), pula informacji, wiedza, umiejętności, kompetencja kulturowa itp. i zawsze 
będą to zbliżone do siebie koncepcje.

Ward Goodenough ujmował kulturę jako „coś wyuczonego”. W związku z tym wyróżniał 
dwa porządki kultury: ideacyjny i fenomenalny. Ten pierwszy porządek to właśnie kultura 
właściwa: wszystko to, czego uczymy się jako członkowie jakiejkolwiek kultury. „Kultura 
nie jest zjawiskiem materialnym, nie składa się z rzeczy, ludzi, zachowań lub uczuć. Jest 
raczej organizacją tych wszystkich składników. Jest formą tego, co ludzie przechowują 
w swoim umyśle, ich modeli postrzegania, kojarzenia i interpretowania świata.”16 Jest to 
zbiór zasad nieobserwowalnych bezpośrednio – jak gramatyka kultury dla strukturali-
stów - zasady użycia kultury, których sobie nie uświadamiamy, choć każdy z nas korzysta 
z nich z łatwością w codziennym życiu. Porządek ideacyjny kultury to wiedza zapisana 
w umyśle. W różnych koncepcjach naukowych dotyczących kultury możemy tę wiedzę 
nazwać informacją, memem, neuronami, ścieżkami pamięci itp.

Porządek fenomenalny kultury to styl życia, wytwarzane produkty, jawne zachowania 
i zdarzenia społeczne, artefakty, czyli innymi słowy materialne przejawy czy manifestacje 
kultury właściwej (tej ukrytej w umyśle). Artefakty muszą każdorazowo zostać pomyślane 
w ramach porządku ideacyjnego. Teoria ta jest uderzająco podobna w swych głównych 
założeniach do rozróżniania w kulturze czegoś na kształt genotypu (memotypu?), czyli 
informacji kulturowej zakodowanej w memach i fenotypu: zewnętrznych realizacji tych 
informacji kulturowych.

Dla Roya D’Andrade kultura to „zbiór wielu informacji przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie, składający się z wyuczonych schematów (programów) działania i pojmowania 
rzeczywistości.”17 Poza oczywistym nawiązaniem do traktowania kultury jako informacji, 
warto podkreślić dwoistą naturę, jaką przypisał antropolog kulturze, ujmując w jej de-
finicji pojmowanie i działanie. Taki podział znów zbliża nas do biologicznej analogii ge-
notypu i fenotypu obecnej w postrzeganiu kultury przez kognitywistów i memetyków. 
To, co podlega t r a n s m i s j i  kulturowej, według D’Andrade, to p r o g r a m y  k u l t u r o w e, 
które definiuje on w odróżnieniu od programów komputerowych jako: niejednoznacznie 

16 M. Buchowski, W.J. Burszta, Antropologia kognitywna: charakterystyka orientacji, w: Amerykańska 
antropologia kognitywna, red. M. Buchowski, Warszawa 1993, s. 13.

17 R.G. D’Andrade, Kulturowy aspekt poznania, w: Amerykańska antropologia…, s. 274.
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sprecyzowane, o niewyraźnie określonym schemacie wyuczonym w drodze powolnego 
procesu samokształcenia sterowanego, posługujące się systemami opartymi na konkret-
nych kontekstach kulturowych. „W procesie nieustannej transmisji kulturowej programy 
kulturowe przybierają formy w optymalnym stopniu odpowiadające naturalnej pojem-
ności oraz ograniczeniom ludzkiego systemu przetwarzania informacji.”18 Metaforyka 
komputerowa wykorzystywana przez D’Andrade w odniesieniu do ludzkiego mózgu 
wpisuje się w memetyczne postrzeganie umysłu jako nośnika informacji19. Wspomnę 
tylko o Mariuszu Biedrzyckim, który wyróżnił trwałe oraz ulotne nośniki informacji 
kulturowej20.

Jedno z ważnych pytań, które zadawał D’Andrade, to między innymi: jak określić wiel-
kość i znaczenie puli informacji kulturowej? Poza refleksją dotyczącą kultury material-
nej21, dostrzega, że nie tylko przedmioty fizyczne są wytworami kultury, ale także: sposób 
organizowania spotkań przez wykształcone warstwy społeczeństwa, pojęcie rozprawy 
naukowej itp.22 Tym, co usiłował zdefiniować i badać D’Andrade jest p u l a  k u l t u r o w a. 
Jedną z sugerowanych odpowiedzi są symboliczne jednostki pamięciowe chunks zaczerp-
nięte z psychologii. Cała pula informacyjna danej kultury zostaje „wyliczona” na od kilku 
milionów do 10 miliardów chunks23. Problemem przebadanym już szeroko w innych na-
ukach (gł. psychologia, antropologia), o który ocierać się będą memetycy i kognitywiści 
niejednokrotnie, jest z oczywistych przyczyn badanie pamięci. Częściowo problem ten 
został omówiony przez Dobrosławę Wężowicz-Ziółkowską24.

Roy D’Andrade użył w stosunku do kultury określenia, które dałoby się, w moim mnie-
maniu, zręcznie zastosować do zdefiniowania memu: „społecznie przekazywana pula 
informacji”25.

Skoro kultura to wiedza26, a mózg przyrównuje się do komputera, nie można uciec 
w antropologii kognitywnej od tematu uczenia się. D’Andrade wymienia tylko dwa, ale 
istotne, sposoby uczenia się: poprzez obserwację i poprzez zapoznawanie się z regułami27. 
Tematyka uczenia się stoi także w centrum zainteresowań memetyków. Susan Blackmore 

18 Tamże, s. 274.
19 D’Andrade uważa, że informacje kulturowe składają się z algorytmów, czyli programów postępowania. 

Podobnie o memach pisze S. Blackmore (por. taż, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Poznań 2002, 
s. 36–40).

20 M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998, s. 108–109.
21 Wymienia, podobnie jak R. Dawkins w próbie zdefiniowania memu, różnego rodzaju wytwory kultury 

materialnej.
22 Podobnie jak wszystkim już znane: sposoby lepienia garnków, obiegowe idee i zwroty itp. u Dawkinsa.
23 Pozostawiam krytyce czytelnika, czy faktycznie coś wnosi w badanym temacie wprowadzenie sym-

bolicznej, a więc, według mnie, trudnej do zmierzenia, jednostki czegoś tak abstrakcyjnego jak pamięć.
24 D. Wężowicz-Ziółkowska, Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji 

hipotezy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 2014, nr 15, s. 11–26.
25 R.G. D’Andrade, Kulturowy aspekt poznania, w: Amerykańska antropologia kognitywna..., s. 275.
26 D’Andrade używa zamiennie pojęć: informacja, wiedza, kultura, pula informacji.
27 Poświęca też sporo uwagi samokształceniu kierowanemu.
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na przykład pisze o kopiowaniu produktu (uczenie się przez obserwację) i kopiowaniu 
instrukcji (uczenie się przez zapoznawanie z regułami)28.

Osiągnięcia kognitywistów dotyczące tematu uczenia się29 i nabywania kultury są 
niewątpliwie przydatne dla memetyków i niejednokrotnie stają się podstawą dla ich 
rozważań. Jednym z badaczy, który przysłużył się memetykom, nie tylko ze wzglę-
du na zainteresowanie tą tematyką, jest Michael Tomasello, który kulturą określa to, 
co jest wynikiem indywidualnego uczenia się (dla małp człowiekowatych) i uczenia 
się społecznego dla ludzi30. Wyróżnił on (nie tylko dla gatunku ludzkiego) kilka form 
uczenia się kultury31: ekspozycja, wyróżnianie bodźca, odtwarzanie, uczenie się przez 
naśladowanie, uczenie się przez emulację, rytualizacja ontogenetyczna. Jednak dwie 
najważniejsze jego teorie, do których chyba najczęściej sięgają memetycy, to kumu-
latywna ewolucja kulturowa i efekt zapadki. Według Tomasello, „tradycje kulturowe 
i wytwory człowieka akumulują modyfikacje w czasie w sposób, jakiego nie znajdzie-
my u żadnego innego gatunku zwierząt”32. Tę samą myśl w języku memetyków (albo 
biologów) należałoby wyrazić słowami o dużej ilości mutacji występującej w trakcie re-
plikacji kulturowej zachodzącej głównie w transferze poziomym. Łatwo można zresztą 
wytłumaczyć to zjawisko, ponieważ ewolucja kulturowa zachodzi o wiele szybciej niż 
ewolucja biologiczna, toteż w oczywisty sposób kumuluje większą ilość „mutacji”. 
Wspomniany efekt zapadki kulturowej jest pewnym ewolucyjnym zabezpieczeniem. 
Otóż wytwory człowieka są bardzo złożone i nie zostają stworzone raz na zawsze, ale są 
modyfikowane przez późniejszych użytkowników i wymyślane kilkukrotnie w różnych 
czasach i miejscach (dyfuzjonizm!), a zmiany w nich są przejmowane i naśladowane 
przez kolejne grupy. „Proces kumulatywnej ewolucji kulturowej opiera się nie tylko na 
inwencji twórczej. ale – w nie mniejszym stopniu – na wiernym przekazie społecznym, 
który funkcjonuje jak »zapadka«, nie pozwalając cofnąć się do poprzednich stadiów”33. 
Przykład Tomasello, a później memetyków, pokazuje, jak pewne idee w antropologii 
powracają w nieco zmienionym kontekście nieustannie na warsztat badaczy: uczenie 
się kultury, rozpowszechnianie się jej, zróżnicowanie kulturowe społeczeństw, kultura 
w umyśle itp.

Również myśl Dana Sperbera przybliża nas do kwestii rozpowszechniania kultury, 
a także, tak lubianej przez memetyków, metaforyki wirusowej. Jego epidemiologia re-
prezentacji to teoria o rozpowszechnianiu się kultury w społeczeństwie. Reprezentacje 
(zjawisk, przedmiotów, cech itd.), jakie mamy w umyśle, są indywidualne do mo-
mentu, kiedy się nimi podzielimy z drugim człowiekiem. Reprezentacje mentalne 

28 S. Blackmore, Maszyna memowa..., s. 105.
29 Warto sięgnąć np. do prac L.A. Hirschfelda, M. Blocha.
30 M. Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. J. Rączaszek. Warszawa 2002, s. 43.
31 Nazywa je procesami „dziedziczenia i transmisji kulturowej”. Tamże, s. 39.
32 Tamże, s. 11.
33 Tamże, s. 12.
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wypowiedziane, przekazane dalej stają się kulturowymi (publicznymi) i mogą być 
powielane, ale co najważniejsze, są zawsze w trakcie transmisji przekształcane (mu-
tacje!). Istnieje jednak ważna różnica między Sperbera postrzeganiem epidemiologii 
a memetykami. Otóż Sperber podkreśla, że rozpowszechniane reprezentacje, mimo 
iż transmitują się podobnie jak wirusy czy inne pasożyty, nie są szkodliwe dla swoich 
nosicieli34.

Koewolucja genetyczno-memetyczna?
W niniejszym artykule starałam się zaprezentować podobieństwa pewnych idei powsta-
jących na przestrzeni lat w antropologii kulturowej i wśród innych badaczy zajmujących 
się kulturą. Główne tematy, które pojawiają się wśród memetyków i wcześniejszych 
badaczy to:
• istnienie mechanizmu ewolucji w ludzkiej kulturze;
• kwestia dziedziczenia i uczenia się społecznego;
• istnienie transmisji kulturowej oraz różne jej mechanizmy;
• zainteresowanie człowiekiem jako podmiotem i nosicielem kultury;
• umysł jako źródło kultury;
• istnienie kultury jako systemu (informacji/ struktury/ gramatyki) w umyśle i jej ma-

terialnych przejawów w świecie;
• wpływ biologii i kultury na człowieka.

W poniższej tabeli przedstawiłam w skrócie, jak przebiegała analogia prowadzonych 
przez biologów i kulturoznawców badań o człowieku i kulturze na przykładach opisanych 
w artykule. Pomoże to zobrazować omówiony problem.

Biologia Antropologia Twórcy teorii

ewolucja biologiczna
ewolucja kulturowa
(transfer pionowy)

L.H. Morgan, E.B. Tylor,
J. Steward, L.A. White

gen
mem, kulturgen, cecha kulturo-

wa, i-kultura, idea itp.
R. Dawkins, E.O. Wilson,

F. Cloak

gen jako zakodowana 
informacja

kultura jako informacja/ wiedza
F. Cloak, W. Goodenough,

R. D’Andrade, L. Hirschfeld,
M. Tomasello

34 D. Sperber, Anthropology and psychology: towards an epidemiology of representations, “Man” 1985, 
nr 1, s. 74.
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transfer pionowy 
i poziomy

transmisja kulturowa (trans-
fer pionowy i/ lub poziomy, 
np. transmisja programów 

kulturowych, rozprzestrzenianie 
się (epidemiologia) reprezen-

tacji, rozchodzenie się cech 
kulturowych)

F. Ratzel, W. Schmidt,  
W.H. Rivers, R. D’Andrade

genotyp i fenotyp

kulturowe instrukcje i ich 
realizacje (np.: i-kultura 

i m-kultura; porządek ideacyjny 
i fenomenalny kultury)

F. Cloak, W. Goodenough,  
R. Dawkins

pasożyty (wirusy)  
w organizmach nosicieli

wirusy, ideologie (reprezentacje) 
zarażające umysły nosicieli

D. Sperber, F. Cloak, 
R. Dawkins, M. Biedrzycki

Tabela 1: Analogia prowadzonych przez biologów i kulturoznawców badań o człowieku i kulturze 
na przykładach opisanych w artykule

Wyraziłam pogląd, jakoby pytanie o status człowieka mogło pretendować do jednego 
z najważniejszych obecnie „powrotów” w antropologii. Z uwagi na silne w antropologii 
i innych naukach o kulturze zorientowanie badaczy na umysł jako podstawę kultury za-
sadne i aktualne stają się pytania memetyków o wpływ dwóch replikatorów, które kierują 
życiem jednostek i społeczeństw. Wszystkie przedstawione w artykule orientacje badaw-
cze w dużej mierze, jak memetyka, inspirowane były problemami pochodzącymi z nauk 
przyrodniczych. Starałam się zobrazować w miarę równoległy przebieg zagadnień badaw-
czych poruszanych w naukach biologicznych i humanistycznych dotyczących człowieka. 
Zdaje się, że paralela ta zaistniała ze względu na charakter badanego zjawiska (kultury), 
jako wytworu człowieka i jego mózgu. Jeśli człowiek znajduje się we władaniu biologicz-
no-kulturowych sił i nie ma kultury bez umysłu, nie mogło być inaczej.
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Summary

Memetics is simultaneously a very promising and controversial perspective. Its flagship and the best 
acknowledged idea is the “selfish meme” concept. This concept claims that there are units of cultural 
evolution (memes) whose main aim is to, analogously to Dawkins’ selfish genes, maximize their 
replication, i.e. memes have fitness interests of their own. However, opponents of memetics indicate 
some problematic issues. One of the numerous problems of memetics is the so-called boundary 
problem. This problem pertains to the ontological question of the meme’s delimitation. The paper 
discusses one of the variations of this problem, namely a category mistake which occurs in the works 
of well known memeticists, e.g. R. Dawkins, D. C. Dennett and S. Blackmore. Surprisingly, those 
famous advocates of the memetic standpoint, as the paper shows, confuse propositional attitudes 
and propositional contents in their attempts to demarcate the meme concept.

Keywords

memetics, category mistake, propositional attitudes and contents, Mary Midgley

Memów walka o przetrwanie. Przypadek błędu kategorialnego 
w memetyce

Streszczenie

Memetyka jest zarówno bardzo obiecującą, jak i wzbudzającą wielkie kontrowersje perspektywą 
badawczą. Jej sztandarową ideą jest koncepcja „samolubnego memu”. W ramach tej koncepcji przyj-
muje się, że istnieją jednostki ewolucji kulturowej (memy), których głównym celem jest, analogicznie 
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do samolubnych genów Dawkinsa, maksymalizacja ich replikacji. Innymi słowy, memy posiadają 
własny interes dostosowawczy. Niemniej jednak przeciwnicy memetyki wskazują na kilka proble-
matycznych kwestii odnoszących się do fundamentalnych zagadnień koncepcyjnych. Jedną z takich 
kwestii jest tak zwany problem granicy. Kwestia ta dotyczy ontologicznego zagadnienia delimitacji 
memu. W niniejszym artykule zostaje podjęta jedna z odsłon tego zagadnienia, a mianowicie błąd 
kategorialny, który pojawia się w pracach dobrze znanych memetyków, tj. R. Dawkinsa, D.C. Dennetta 
oraz S. Blackmore. Co zaskakujące, wymienieni zwolennicy perspektywy memetycznej w swych 
próbach stworzenia bardziej klarownej demarkacji memu, jak to zostanie wykazane w artykule, mylą 
postawy propozycjonalne z treściami propozycjonalnymi.

Słowa klucze

memetyka, błąd kategorialny, postawy propozycjonalne, treści propozycjonalne, Mary Midgley

Introduction
Memetics is a very controversial branch of the evolutionary study of culture. According 
to its opponents, memetic explanations of culture are obscure and simplistic. Whereas 
for its enthusiasts, viewing culture as an amalgam of memes competing with each other 
could provide a novel insight into complex and multifaceted issue of the cultural change. 
Nonetheless, even researches who remain skeptical about the explanatory utility of 
memetics indicate some of its advantages. For instance, French anthropologist Scott 
Atran states that: “Dawkins’ proposal has an original response to the key evolutionary 
question Cui bono? Who benefits? The answer: not brains, individuals, or societies but 
memes themselves”1. Therefore, memetics’ flagship and the best acknowledged idea is 
the “selfish meme” concept. This concept claims that there are units of cultural evolution 
(memes) whose main aim is to, analogously to Dawkins’ selfish genes, maximize their 
replication, i.e. memes have fitness interests of their own.

Theoretically speaking, the attractiveness of the “selfish meme” concept lies mainly 
in its potential to incorporate many ambiguous and cumbersome (of course from the 
Darwinian perspective) phenomena into the evolutionary framework. Contraception and 
celibacy are good examples of this potential. Those phenomena due to their, so to speak, 
anti-procreative character, at least prima facie, are hard to conform to the central evolu-
tionary imperative, i.e. to multiply descendants. However, from the memetic standpoint, 
the above-mentioned phenomena are conceptualized simply as memes which compete 
for replication in the so-called noosphere (resp. sphere of cultural ideas, concepts, in-
structions, patterns of behavior, etc.). Thus, to take one example, for memeticists celibacy, 
despite its highly questionable biological value, is a meme which spreads in some societies 
due to its cultural fitness2. In a word, memes’ fitness is essentially independent of human 

1 S. Atran, In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford-New York 2002, p. 238.
2 Vide S. Blackmore, The Meme Machine, Oxford-New York 2000, p. 143.
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well-being. As a consequence, the positive impact of memes on the biological fitness has 
a purely contingent nature.  

Though the “selfish meme” concept is very interesting and should be explored further, 
memetics meets with a number of objections. Above all, critics of memetics state that 
this perspective neglects the importance of the developmental and cognitive processes. 
Cultural ideas are not simply transmitted from one head to another, as memeticists assert, 
but they are rather actively reconstructed by people3. As a corollary of this, it is claimed 
that culture cannot be viewed as a collection of distinct memes (replicators). This objec-
tion is associated with the so-called boundary problem (or the criteria of individuation). 
The problem pertains to the ontological question of meme’s delimitation. As philosopher 
Maria Kronfeldner claims:

How can we, to use a frequent example, parcel out Beethoven’s Seventh Symphony into single 
memes? […] The splitting up of a whole into parts is even harder if we look at other cultural items, 
for instance, a theory. Thus, it is indeed not easy to find the boundaries of a single meme, that is, 
to identify a single meme out of a complex of memes4. 

So, in other words, memeticists, at least so far, have not formulated satisfying criteria 
for meme’s delimitation. What is more, the so-called boundary problem comes in many 
varieties in memetic investigations. The present paper will focus on one of the variations 
of this problem, namely a category mistake which occurs in the works of well known 
memeticists.

The category mistake in memetics
In this part of the paper, the issue of the category mistake in memetic considerations 
regarding culture will be presented and discussed. Generally, as it was mentioned above, 
memes are considered to be ideas, concepts, or instructions. In a nutshell, memes are 
some kind of cultural information. The founding father of memetics, Richard Dawkins, 
indicates among others, the following instances of memes: hell fire, celibacy, Darwin’s 
theory, the idea of God, tunes and clothes fashion5. However, consider the following ex-
cerpt from the book which is a cornerstone of memetics, i.e. Dawkins’ The Selfish Gene:

Another member of the religious meme complex is called faith. It means blind trust, in the 
absence of evidence, even in the teeth of evidence. The story of Doubting Thomas is told, not so 
that we shall admire Thomas, but so that we can admire the other apostles in comparison. […] 

3 Vide E. Jablonka, M.J. Lamb,  Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and 
Symbolic Variation in the History of Life, Cambridge–London 2014, pp. 204-205. 

4 M. Kronfeldner, Darwinian Creativity and Memetics, Durham 2011, pp. 84-85.
5 Vide R. Dawkins, The Selfish Gene. Oxford-New York 2006, pp. 192-197.
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The meme for blind faith secures its own perpetuation by the simple unconscious expedient of 
discouraging rational inquiry. Blind faith can justify anything. Memes for blind faith have their 
own ruthless ways of propagating themselves. This is true of patriotic and political as well as 
religious blind faith6. 

Although the word faith can be understood in many ways, the above quote clearly 
indicates that Dawkins meant faith as a certain attitude, not a set of beliefs. In the quoted 
passage of the text, he stated explicitly that he understands belief as a blind trust, in the 
absence of evidence.

It is quite surprising as well as it evokes confusion to note that Dawkins classified faith 
(and more precisely blind faith) as a meme. Yet, faith is a canonical example of a propo-
sitional attitude. Theoretically speaking, philosophers distinguish between propositional 
attitudes and propositional contents. Among the most common examples of propositional 
attitudes are: beliefs, intentions, wishes and hopes. In contrast, propositional contents 
are most often expressed by such phrases as that the window is open or that the room is 
chilly. As a consequence, in human communication it is very common to have a variety 
of propositional attitudes toward one particular propositional content. For example, one 
could hope that the window is open or be convinced that the window is open7.

Accordingly, in the above quotation from The Selfish Gene, it is stated that the meme 
for blind faith discourages rational thinking. In Dawkins’ opinion, a prime example of 
such influence is the biblical story of ‘Doubting Thomas’. However, memes, from what has 
been said so far, are usually understood as ideas, concepts, or certain beliefs, and not as a 
leap of faith per se, which is just a sort of attitude to a particular cultural content8. Hence, 
it follows that in his argumentation Dawkins committed a typical category mistake by 
regarding an act of faith as a meme. From the memetic point of view, one’s blind faith in 
religious doctrines should rather be understood as a consequence of religious memes’ 
power of persuasion, and not meme per se. By the way of analogy, the idea of hell fire 
could be viewed as a meme, because it is a cultural idea, however, fear, which might be 
evoked by this particular idea, cannot be understood as a cultural replicator. Again, it is 
simply due to the fact that fear is not a propositional content, but a propositional attitude. 

6 Ibidem, p. 198 (emphasis added).
7 Vide J. Heil, Philosophy of Mind. A Contemporary Introduction, New York-London 2013, pp. 107-108; 

T. Ciecierski, Postawy propozycjonalne, In M. Miłkowski and R. Poczobut (Eds.), Przewodnik po filozofii 
umysłu. Cracow 2012, pp. 311-346.

8 The author of this short discussions is aware that there are many approaches towards understanding of 
memes. For instance, Kronfeldner distinguishes three different concepts of memes: ideational (a meme is 
an abstract idea), neuronal (memes have a physical substrate) and behavioral (memes are the observable 
behaviors or artefacts) (Vide M. Kronfeldner, op. cit., p. 78). In a word, there is a big disagreement between 
adherents of memetic perspective on what is and what is not a meme. This current state of affairs, i.e. the 
pluralism of understanding memes, indicates that the concept of meme is very vague and hard to be ap-
plicable. Though the issue of meme’s conceptualization  is very complex and nuanced, because of space 
limitations, this topic will not be pursued further here. 
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And with respect to theoretical consistency of memetics, it is very doubtful that proposi-
tional attitudes can be considered as a memes, i.e. faithfully copied cultural replicators. 
Just like emotions, such attitudes cannot be copied or imitated: “Emotional behaviors do 
not imitate well or at all. True, actors can learn to control some outward manifestations of 
emotional signaling, such as crying, but even the best actor cannot, by imitation, fall in 
love, become honest or hateful […]”9. By the same token, it is hard to imagine that propo-
sitional attitudes, such as wishes and hopes, can be viewed as a faithfully copied memes.

In this connection, it is important to emphasize that the above-described logical mis-
take appears also in the works of other prominent memeticists. For example, philosopher 
Daniel C. Dennett wrote in his famous book Darwin’s Dangerous Idea: “the meme for faith, 
which discourages the exercise of the sort of critical judgment that might decide that the 
idea of faith was, all things considered, a dangerous idea”10.

 Additionally, Susan Blackmore, the author of a book that is crucial for memetics 
The Meme Machine, writes about faith in a similar vein11. Of course, qualifying proposi-
tional attitudes as a meme by above-mentioned researchers does not affect the solution 
of the problem of meme’s delimitation. 

The next thing which should be clarified in this paper is Mary Midgley’s analogous no-
tion of the category mistake in memetics. According to this British philosopher, thoughts 
and culture should not be conceptualized as separate units, because they are rather like 
patterns. In a word, culture does not consist of stuffs. In order to better illustrate her line 
of argument, Midgley refers to the following comparison:

They do not have a granular structure [thoughts] for the same reason that ocean currents do 
not have ones – namely, because they are not stuffs but patterns. […] the currents themselves 
are patterns of movements […] and they form part of a wider system of such patterns, which sur-
rounds them. To understand the currents one must first investigate these wider patterns. […] But 
thought and culture too are moving and developing patterns in human behavior, ways in which 
people think, feel, and act. They are not entities distinct from those people12.

As it can be seen from the above quotation, Midgley’s critique of committing a category 
mistake by the proponents of the memetic perspective is different from the critique which 
was earlier introduced in this paper. For one thing, Midgley’s critique is more general, 
because it pertains to memetic fundamental idea of conceptualizing culture as discrete 
units. Whereas the category mistake discussed above pertains only to, as one might say, 

  9 S. Atran, op. cit., p. 260.
10 D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meaning of Life, London-New York 1996, p. 

49 (Dennett’s emphasis). Interestingly, Dennett described also tolerance as a meme, which is, so to speak, 
a controversial conceptualization of this attitude (Vide ibidem, p. 349).

11 Vide S. Blackmore, op. cit., p. 192.
12 M. Midgley, The Myths We Live By, New York-London 2011, pp. 82–83.
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sloppy usage of the notion of meme. And for another thing, Midgley’s critique refers to 
the basic ontological distinction between material items (culture consisting of material 
or quasi-material particles) and patterns (which is a typical abstract notion), while the 
analysis of operationalizing meme presented in this work employs a distinction that is 
very important for philosophy of mind and philosophy of language, i.e. the distinction 
between propositional attitudes and propositional contents.

Conclusions   
To sum up: the main aim of this paper was to reveal another problem regarding meme’s 
delimitation than those previously known. As it was shown in the present work, promi-
nent memeticists neglect the significance of the distinction which is crucial for modern 
philosophy of mind and language, i.e. propositional attitudes and propositional contents. 
Prominent memeticists tend to confuse memes (cultural ideas) with propositional atti-
tudes, which should rather be viewed as a consequence of particular concepts (memes). 
It is worth to stress that this state of affairs is quite surprising, especially in the view of 
the fact that memetics is considered to be one of the branches of cognitive science13. 
Therefore, one can venture to say that memetic line of  argument (at least for now), due 
to a number of issues, has merely a rhetorical value, yet not explanatory. Thus, without 
solving the boundary problem, memetics cannot be considered as a scientific theory 
worth taking literally.

 In addition, considerations presented in the article show that the case of the category 
mistake discussed in this paper differs significantly from the objection formulated by 
Midgley. Roughly speaking, Midgley’s critique pertains to a different aspect of memetics.
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Streszczenie

Autorka zastanawia się nad przyczynami zmian wszelakich mód i dochodzi do wniosku, że mody 
nie tylko przekładają się na cechy i wymagania określonego czasu i miejsca (swojej ideosfery), ale 
pozostają z nimi w sprzężeniu zwrotnym. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jako syste-
mów zamkniętych, ale jako podsystemy ewoluujące wraz z całą infosferą. Wprowadzając własną 
periodyzycję i typologię mód lat powojennch, autorka śledzi socjotpowe efekty aktywności określo-
nych, a dominujących w danym okresie memów, argumentując na rzecz własnej hipotezy, że mody 
to otwarte podsystemy komunikacyjne, obejmujące wielorakie obszary (inne podsystemy) życia 
społecznego, regulujące zarówno wewnętrze, jak i zewnętrzne objawy ekspresji ludzkiej, uzależ-
nionej od określonej puli memowej (meme pool) epoki. W artykule porusza się również przyczyny 
powstawania mód retro jako zwrotu ku pamięci pokoleń, wynikającej z aktywacji Re-memów oraz 
tempa przemijalności epok.

Słowa klucze

moda, meble, system kulturowy, ideosfera/cybersfera, retro-mem, dziedziczenie

Moden, Möbel und Meme. Verhältnisse zwischen Modesystemen 
und  Memen  in der Kultur

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Artikel erfolgt die Thematisierung des Wandels von diversen Modearten. Er wird 
von der Idee getragen, dass Mode kein eigenständiges System ist, sondern als Phänomen vielfältig 
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mit einem bestimmten Zeitraum (einer bestimmten  Ideosphäre) in enger Verflechtung bleibt und 
mit diesem sich als Teilsystem  entwickelt . Mit der Hilfe des memetischen Analyseinstrumentariums 
wie u.a. Mem, Soziotyp verfolgt man das dominierende Vorwärtskommen von  spezifischen  Memen 
innerhalb einer eingeführten Periodisierung der Nachkriegszeit. Zugunsten der gestellten Hypothese  
argumentiert man weiter, dass die Mode ein offenes Kommunikationssubsystem ist, das  mit mehre-
ren Bereichen (anderen Subsystemen) des sozialen Lebens eng verbunden ist und sich als solches von 
dem Inhalt eines bestimmten Mempools in einem bestimmten Zeitraum abhängig macht. Weiterhin 
befasst sich der Artikel mit den Ursachen des Phänomens „Retro“ in der Mode, die man gegenwärtig 
als eine notwendige Erinnerung an vergangene Generationen interpretiert und damit belegt, dass 
die erwähnte Erscheinung die Aktivierung von Re-Memen zur Ursache hat.

Schlüsselwörter

Mode, Möbel,  Kultursystem, Ideosphäre / Cybersphäre, Retro-Mem, Vererbung

Wprowadzenie
O modzie – choć przyznać trzeba – najczęściej jedynie przy pomocy egzemplifkikacji 
odzieżowych pisali znani uczeni, dziś zaliczani już do klasyków myśli i filozofii kul-
turoznawczej. Jedną z takich najstarszych analiz znamy z prac Georga Simmla1, ale 
pisali o niej także Edward Sapir2, Susanne Langer, Norbert Elias3, Rene König4. Także 
w latach ostatnich temat mody nieprzerwanie przewija się przez wiele trendów i mód 
naukowych, takich jak semiotyka5, psychologia i teoria systemów (Elena Esposito6), 
filozofia, komunikacja medialna i społeczna, socjo- i neurobiologia, biologia, a na-
wet badania gender. W Polsce młode pokolenie uczonych dostrzega walory tematu 
dla ogólnej wiedzy o zjawiskach w kulturze. Tematyce tej poświęcony jest na przykład 
cały tom „Kultury Współczesnej”, nowoczesnego i wytyczającego istotne obszary badań 
czasopisma, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego7. 
W obszarze współczesnej literatury niemieckojezycznej zaś najbardziej cenionymi 
znawczyniami tematu (mimo że na rynku corocznie pojawia się doprawdy (za) wiele 
prac na ten temat), są Ingrid Loschek i Doris Schmitdt8.

1 G. Simmel, Die Philosophie der Mode, „Reihe Moderne Zeitfragen“ Nr. 11, Berlin 1905. online:http://so-
cio.ch/sim/mod05.htm (z 06.06.2016); G. Simmel, Die Psychologie der Mode, „Die Zeit. Wiener Wochenschrift 
für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und Kunst“. 5.Band, Nr. 54, Wien 1895, online: http://socio.ch/
sim/mod95.htm (z 06.06.2016).

2 E. Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978.
3 N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowłski, Warszawa 1980.
4 R. König, Potęga i urok mody, przeł. J. Szymańska,Warszawa 1979.
5 R. Barthes, Die Sprache der Mode. Die Sprache der Mode, Frankfurt/Main 1985.
6 E. Esposito, Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: Paradoxien der Mode, Suhrkamp 2004.
7 Por. „Kultura Współczesna“ 2013, nr 4.
8 Ingrid Loschek, Austriaczka, pełniła funkcję profesora historii mody i teorii mody na Wydziale 

Technologii, Projektowania i Biznesu Uniwersytetu Pforzheim. W latach 1995/96 wykładała na Uniwersytecie 
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Ingrid Loschek, jestem przekonana, słusznie twierdzi, że mody należy rozumieć w kate-
goriach teorii systemów, wchodzących w sprzężenie zwrotne z wszelkimi innymi obszara-
mi rzeczywistości. Z tego też względu, j e j  z d a n i e m , żadnej mody nie da się rozpatrywać 
jako autonomicznego systemu niesprzężonego:

Moda jako system nie realizuje sie jedynie poprzez adaptację środowiskową, ale pozostaje 
ona w sprzężeniu zwrotnym ze strukturami innych systemów, takich np: jak ekonomia, polityka, 
media, muzyka, sztuka czy sport. To strukturalne zazębienie posiada olbrzymią wagę dla refleksji 
nad modą, a zatem i duchem czasu9.

Jeszcze dalej na drodze podobej interpretacji fenomenu mody idą twierdzenia Doris 
Schmidt10, która swoje (aczkolwiek zdecydowanie nazbyt megadetaliczne) wywody opie-
ra główie o obserwacje odzieży i ciała ludzkiego, wywodząc stamtąd na użytek swoich 
rozważań teorię systemów symbiotycznych. Teoria ta, w oparciu o wcześniejsze prace 
„papieża niemieckich socjologów” Niklasa Luhmanna11, zakłada, iż mody należy widzieć 
w kategoriach symboli symbiotycznie związanych z wieloma kontekstami społeczymi 
(np. ciało ludzkie poza jego funkcją organiczną jako wirtualny informator przemian na 
terenie mód i jako pretekst dla kontekstualnie różnorakich interpretacji społeczych). 
Schmidt jest jednakże przekonana, że mimo symbiotyczych związków z pozostałymi 
kontekstami, jak np. moralność, religia, polityka, moda rozwija się w dużym stopniu au-
tonomiczne, podlegając samokontroli. Mam wątpliwości co do słuszności tej tezy, toteż 
zamierzam ją dokładniej rozważyć w dalszej częściach niniejszego artykułu.

Przytaczam sądy tych istotnie miarodajnych uczonych również z tego powodu, iż wy-
znaczają one kierunek toczących się w Niemczech dyskusji, w których panuje powszechna 
zgoda, że mody należy widzieć w mniejszym lub większym powiązaniu z charakterystyką 

Harvard. Znana i ceniona w Japonii, gdzie na Japan Women’s University prowadzila liczne projekty ba-
dawcze.  W 2005 zaś prowadziła wykłady w Egipcie na Kairskim Universytecie Helwan oraz w El-Mansura. 
Zajmowała się rozpatrywaniem istnienia mód w aspekcie historycznym, prowadziła interdyscyplinarne 
badania używając narzędzi socjologicznych i antropologicznych. Zaproponowała teorię innowacji w mo-
dzie, jak również interakcji pomiędzy modą a sztuką. 

Doris Schmidt, od 1982 pełni funkcję proferora w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu. 
Specjalizuje się w temacie moda i teksylia. Jej publikacje są wysoko cenione i wprowadzane systematycz-
nie do księgozbioru Niemieckiej Biblioteki Narodowej.

9 „Mode als System vollzieht nicht nur eine Umweltanpassung, sondern eine strukturelle Koppelung 
z. B mit anderen Systemen wie Wirtschaft, Politik, Massamedien, Musik, Kunst oder Sport. Diese strukturelle 
Koppelung ist ausschlaggebend für die Reflexion von Zeitgeist und Mode“. I. Loschek, Wan ist die Mode? 
Strukturen, Strategien und Innovationen, Berlin 2007, s. 31. [Wszystkie tłumaczenia z jęz. niemieckiego 
moje – E.K.]

10 D. Schmidt, Die Mode der Gesellschaft. Eine systemtheoretische Analyse, Hohengehren 2013.
11 N. Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt 1994; Tenże, Die Gesellschaft und ihre Organisationen, 

w: Systemrationalität und Partialinteresse: Festschrift für Renate Mayntz, red. H.-U. Wehler, Baden-Baden 
1997, s. 189–201; N. Luhmann, Was ist Kommunikation, Frankfurt 1997, s. 19–31; N. Luhmann, Die 
Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt 1997. Zob. też: M. Głażewski, Teoria systemów autopojetycznych 
Niklasa Luhmanna – między metafizyką a metabiologią, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 1, s. 37–55.
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epoki. Natomiast zasadnicze różnice zdań występują co do tego, czy mody nie zawierają 
jednak składowych, ewoluujących lub rewolucjonujących samodzielnie.

Moda ulicy. Pierwszy wymiar 
Uwzględniając wielorakość propozycji definicyjnych, nie bacząc jednakże na autore-
ferencyjne skłonności słynnych designerów, których niesłusznie uważa sie za dyktato-
rów wszelakich, rzekomo samoregulujących się mód, dla celów niniejszych rozważań 
przyjmuję, że mody nie są systemami samoewoluującymi. Rozumiem je jako otwarte 
podsystemy komunikacyjne, obejmujące różnorodne obszary życia społecznego, na które 
t u  i  t e r a z  zwracamy większą lub mniejszą uwagę w zależności od osiągnięć cywiliza-
cyjnych, kondycji politycznej, społecznej, ekonomicznej, estetycznej, psychicznej, itd, ale 
też w zależności od świadomej aktywności inżynierów memetycznych. Każda moda zatem 
to (pod)system pewnej epoki/struktury macierzystej regulujący zarówno wewnętrze, jak 
i zewnętrzne objawy ekspresji ludzkiej i jeden z najłatwiejszych sposobów identyfikacji lub 
mistyfikacji grupowej. Tak rozumiana moda dotyczy, żeby nie powiedzieć – obowiązuje, 
wszystkich członków zaliczanych do grupy. Dotyczy wszystkich, którzy nie chcą uchodzić za 
dewiantów społecznych, co oczywiście zawiera pewne elemety presji lub nawet przymusu. 

[jest charakterystyczne] dla przemian aparatury psychcznej w procesie cywilizacji, że bardziej 
zróżnicowane i stabilne regulowanie zachowania jest jednostce od dzieciństwa wdrażane coraz 
bardziej jako automatyzm, któremu nie możesię ona opierać, nawet gdy pragnie tego w swej 
świadomości. Sieć interakcji staje się tak skomplikowana i rozległa […], że obok samokontroli 
świadomej umacnia się jednocześnie samokontrola działająca automatycznie i ślepo…12

Praktykujący konkretną modę przyjmują ją generalnie bezrefleksyjnie, naśladowczo 
powielając. Można by rzec, iż na tym poziomie moda powoduje jej uczestnikami/od-
biorcami, którzy nie widzą powodu rozważać faktu, iż są konkretną modą „zarażeni”. To 
pozwala postrzegać ją także jako zjawisko natury memetycznej, czasowy sukces określo-
nego zestawu memów.

Moda z ulicy. Drugi wymiar 
(Ruch w górę)
Rozumiana jako „ruch w górę” moda dotyczy jedynie stosunkowo wąskiej – jak sądzę – 
grupy tzw. ludzi modnych. Mają oni pełną świadomość przeróżnych funkcji mody, jej 
imperatywy traktują ulegle; czasami wręcz służalczo. Z postawy tej jednak czerpią wy-
mierne korzyści, uprawiając poprzez mistyfikacje różego rodzaju „gry społeczne”, takie 

12 Por. N. Elias, Przemiany obyczajów…, s. 371–372.
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np. jak wyrówywanie do grupy, z którą chcieliby się identyfikować, czy stosowanie mimi-
kry wobec naśladowanych13. Ich uległość w przestrzeganiu znaków mody, połączona z ak-
tywnością w wyrażaniu postaw i aspiracji zmienia dynamikę mody. Już Goffman zdawał 
sobie z tego wyraźnie sprawę, nazywając tego rodzaju „pociągnięcia” r u c h e m  w  g ó r ę. 

[…] ruch w górę wiąże się nie tylko z chęcią zdobycia prestiżowej pozycji, ale również z pragnie-
niem znalezienia się bliżej uświęconego ośrodka wspólnych wartości społeczeństwa. Zazwyczaj 
okazuje się, że ruch w górę obemuje prezentacje pewnych występów, a wysiłki związane z posu-
waniem się ku górze […] zajdują wyraz w wyrzeczeniach robionych w celu utrzymania fasady. 
Jeżeli jednostka nauczy się posługiwać właściwym zespołem znaków, będzie mogła je wykorzystać 
do upiększania swoich codziennych celów14. 

Z tego powodu zaciąga się olbrzymie pożyczki budowlane, jeździ autami kupionymi 
na raty i poddaje drogim operacjom plastycznym. 

Moda/sztuka designerów. Trzeci wymiar
To moda w wymiarze, który implikuje najściślejsze i najwyrazistsze powiązania ze sztu-
kami pięknymi: rzeźbą, malarstwem, w następnej kolejności z architekturą. To również 
(nie zawsze jednak) moda haute couture. Zakładam, że dzieło sztuki, jakim jest niewąt-
pliwie pierwsza kreacja, prototyp mebla, projekt architektoniczny itp. powielane – a więc 
kopiowane nie przez samego autora, a przez jego naśladowców – traci walory oryginału. 
Oczywiście nieco inaczej należy traktować dzieła sztuki powielane przez samych twórców 
(co zdarzało się od Boticellego poprzez Picassa i nadal wydarza!). Tymczasem aktualnie 
zarówno haute couture, jak i projekty autorskie designerów z wielu powodów zmusza-
ne są do ustępstw15. W zamian za to, prezentacje mód (nie tylko zresztą odzieżowych)16  
nabrały walorów wernisaży i same w sobie uchodzą za niepowtarzalne dzieła sztuki. Rolę 
samego projektanta rozumiem dokładnie tak jak rolę twórców-artystów17, to jest uważam, 
że mogą oni – jak wszyscy inni – czerpać swoje idee-memy jedynie z tych puli memowych, 
na których symbiotyczne istnienie pozwala określona ideosfera. Jednakże wyposaże-
ni w większą wrażliwość (możliwości neuronalne mózgu?) szybciej niż inni reagują na 

13 Neurobiologia ma tu już wiele do powiedzenia. Nie tylko ustalono, że chętniej naśladujemy kogoś 
o wyższej pozycji społecznej. Stwierdzono również, że „naśladowanie innych to potężny mechanizm, któ-
ry odgrywa doniosłą rolę w procesach uczenia się i akulturacji”. M. Gazzaniga, Istota czlowieczeństwa. 
Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, przeł. A. Nowak, Sopot 2011, s. 168.

14 E. Goffmann, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H., P. Śpiewakowie, Warszawa 1981, s. 76.
15 Głównie z powodów natury ekonomicznej. Oryginalne kreacje nie sprzedają się z powodu niebotycz-

nych cen.  Designerzy powielaja zatem tańsze egzemplarze, które uchodzą nadal za dzieła autorskie, artyści 
plastycy kopiują swoje obrazy i rzeźby w mniejszym formacie itp.

16 Podobnie jak odzież prezentuje się dzisiaj nowe modele aut, smartfonów, nowe utwory muzyczne itp.
17 Por. E. Kwade, Gorączka złota, infekcja i immunologia, w: Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy 

praktyk fizjologicznych, red. A. Pisarek, D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 2013, s. 237–239.
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zmiany w ideosferze i potrafią je – często intuicyjnie – zmaterializować w postaci swoich 
dzieł (artefaktów), które pod wpływem określonych procesów społecznych podlegają 
dalszej adaptacji lub są odrzucane.

Zazębienie się indywidualnych planów i działań ludzkich może pociągąć za sobą zmiany i kon-
figuracje, których inicjatorem lub sprawcą nie był żaden pojedyńczy człowiek. Z tego zazębienia 
się, w zależności od wzajemnych poczynań ludzkich powstaje pewien porządek zupełnie spe-
cyficzego rodzaju, porządek przemożny, silniejszy niż wola i rozum pojedynczych ludzi, którzy 
go stwarzają. I oto właśnie ów porządek wynikły ze splotu działań ludzkich, determinuje bieg 
przemian dziejowych18.

Sądy powyższe, aczkolwiek w jednakowym stopniu odnosić się mogą do wojny, architek-
tury i mody, wydają mi się również z memetyczej perpektywy prawdziwe. Mowa tu przecież 
wyraźnie o cechach i regułach jakiejś ideosfery, z której pewne idee, dzięki nadającym się ku 
temu nosicielom, zostają wydobyte, a przy warunkach sprzyjających adaptacji społecznej 
– rozpowszechniane. By raz jeszcze oprzeć się o mądrości starych mistrzów. Edward Sapir 
tak pisze o nosicielach idei, którzy to muszą mieć szczególne wyczucie, gdyby zamierzali 
wnieść nowe do już zastanego: „musi mieć [designer – przyp. E.K.] dobre wyczucie ustalo-
nego obyczaju, oraz stopnia dopuszczalnego odstępstwa. Musi intuicyjnie wyrazić, czego 
ludzie pragną i to zanim ci ludzie sami to sobie uświadomią”19. A przekonania jego w dużym 
stopniu potwierdza, wśród teoretryków mody uznany za lidera Rene König: 

Dzięki modzie powstaje zamknięty krąg zależności, obejmujący wszystko od koloru krawata aż 
po poglądy polityczne, uczucia, sposoby wyrażania najbardziej intymnych przeżyć. Dyktatorskie 
zapędy mody odbijają się również na otaczających nas przedmiotach jak popielniczki i architek-
tura, meble z metalowych rurek i zieleńce20.

Reasumując, zatem przyjmuję: mody i ich materialne realizacje ściśle wynikają z i prze-
kładają się na cechy i wymagania określonego czasu i miejsca. Są zatem fizjonomią, 
odzwierciedleniem swojej epoki – a jak trafniej to jeszcze nazywają memetycy – swojej 
ideosfery. Sprowadzanie ich jedynie do konfekcji jest dużym nieporozumieniem. Ci, któ-
rzy to czynią, wplątują się jedynie w detaliczne dywagacje nad modą odzieżową, zmusze-
ni są siłą rzeczy rozpatrywać ją jako osobny samoregulujący się system, bez sprzężenia 
zwrotnego, bez wymiany z innymi systemami. Uważam takie podejście za błędne.

Aby wskazać na fakty i udokumentować nieco moje przekonania co do „koloru krawa-
ta i popielniczek” – pozbieram kilka rekwizytów z ostatniego dziesięciolecia, w którym 
pojawi się między innymi zagadnienie globalizacji i uniformizmu współczesnych sfer 

18 N. Elias, Przemiany obyczajów…, s. 369.
19 E. Sapir, Kultura, język, osobowość…, s. 245.
20 R. König, Potęga i urok mody…, s. 38.
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menadżerskich, problem nowych zjawisk wywołanych poprzez komunikację medialną, 
słusznie zapewne nazywaną cybersferą, i wynikające z niej elektroniczne wyposażenie 
pejzażu życia codziennego. Zjawiska te warunkują się wzajemnie z intensywnością, którą 
wyśmienicie przedstawił na przykład Arjun Appadurai21. Jako materiał egzemplifikacyjny 
posłuży mi przede wszystkim wyposażenie współczesnych wnętrz, proponowane w róż-
nego rodzaju mediach. 

2007–2016
Spójrzmy zatem na lata ostatnie. W moich rozważaniach cezurą dla nich niech będzie 
czas ostatniego europejskiego kryzysu, który rozpoczął się około roku 2007/08 w Ameryce, 
a w Europie, z mniejszym lub większym nasileniem, i w różnych wersjach – trwa nadal. 
Nie roszcząc sobie prawa do umiejętności przekazania detalicznego obrazu tego czasu, 
zwrócę jedynie uwagę na te czynniki, które moim zdaniem wywarły wpływ na stosunek 
do kilku wybranych przeze mnie przejawów mody. Zajmować mnie będą głównie wnę-
trza mieszkalne i ich wyposażenie. Mimo braku wsparcia w wynikach szczegółowych 
badań socjologicznych, sądzę, że kluczowymi wyznacznikami tego czasu w Europie (poza 
ideologiczno-politycznymi, którymi w tym miejscu szczególnie zajmować się nie będę), 
są – rzecz jasna, powiązane z ideologią – osobliwości socjalne i ekonomiczne. A to: ro-
snąca błyskawicznie rozpiętość pomiędzy warstwami społecznymi, wyrażająca się w ich 
drastycznie zróżnicowanym statusie finansowym, oraz narodzinami nowych nadludzi, 
tzw. techelity22; rosnące zróżnicowanie pomiędzy uczestniczącymi i nieuczestniczący-
mi w kulturze (w tym kulturze medialnej); rosnące bezrobocie wśród młodzieży, w tym 
również absolwentów wyższych uczelni; rosnąca fluktuacja zawodowa, spowodowana 
krótkoterminowymi umowami o pracę lub mobilością wymaganą przez pracodawców 
(narodziny tzw. prekariatu); rosnący, a rzadko ujmowany w statystykach, czas pracy ludzi 
młodych; globalizacja rynków, a zatem kultury, obyczaju i gustów.

To tylko kilka znamion ducha – ewentualnie „bezdusza” naszych czasów23. Uznaję je za 
warunki ekologiczne kształtowania się i przeistaczania ideosfery, z której czerpiemy/z któ-
rej pozwala nam ona czerpać idee i pomysły na życie, w której też aktywują się/z której 

21 Por. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków 2005.
22 By nie być gołosłownym: pięć amerykańskich firm technologicznych – Apple, Microsoft, Google, Cisco 

i Oracle – przyznało, że posiadają ok. 504 mld dolarów w gotówce, czyli jedną trzecią rezerw kapitałowych 
wszystkich amerykańskich firm (banki nie są wliczone). Policja francuska zaś w postępowaniu przeciw-
ko nadużyciom podatkowym Google w Paryżu stwierdziła, że w czarnych kasach firmy, zajduje się około 
1,6 mld euro. Można sobie bez trudu wyobrazić, iż posiadacze tych bajońskich sum, które tu miały jedynie 
wymiar „kieszonkowego”, rządzą nie tylko techniką, ale i poltyką. Lobbyści Google bywali w okresie między 
wyborami Obamy na prezydenta i w październiku 2015 r. średnio więcej niż jeden raz w tygodniu w Białym 
Domu; podaję za web.de http://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/die-tech-elite-ist-heuchleri-
sch-und-feige/ar-BBtOPxB?li=BBqg6Q9&ocid=SK216DHP (dostęp: 2.06.2016).

23 Prezentowanych nie tylko przez Appaduraia, ale także Zygmunta Baumana, Jeana Baudrillarda i innych 
świetnych obserwatorów społeczeństwa współczesnego.
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zostają zaktywowane memy dotyczczas drzemiące na dnie basenów memetycznych. Z tej 
to współczesnej nam ideosfery spróbuję „laboratoryjnie” wyseparować rzadko podda-
wanny refleksjom kulturoznawczym, a mnie szczególnie zajmujący, obszar mebli i wnętrz 
mieszkalnych. Obszar ten z dużym znawstwem – i chwała im za to – zawłaszczyli dla siebie 
historycy sztuki. Tymczasem kulturoznawca powinien podjąć próbę odowiedzi nie tylko 
na pytanie, jakie meble i jakie wnętrza, ale także dlaczego takie, a nie inne?

Trend komfortowy. Minimalizm. Oszczędność w formie
(Brak popielniczek)
W czasach kryzysu finansowego, niepokoju o utrzymanie się w miejscu pracy, w cza-
sach nadmiaru i różnorodności (tanich) form (reklama, głośna muzyka w gwarnych 
miastach)24, w epoce uzurpacji medialnej, młodzi meblują się tak, jakby byli skazani na 
nieustające przebywanie we wnętrzu komputera. Meble, a nawet projekty domów są 
kubiczne, dadzą się różnie – jak klocki (podzespoły) – układać. Poszczególne pomiesz-
czenia: kuchnia, łazienka, przedpokój, czy salon, mało różnią się od siebie. W niektórych 
projektach jedynie po rekwizytach, takich jak np. chlebak czy szampon do włosów można 
rozpoznać funkcję pomieszczenia. Przeglądając materiały do tego artykułu, zdarzyło mi 
się na pierwszy rzut oka pomylić górę i dół pewnego klockowego pomieszczenia.
Przykłady takie świadczą moim zdaniem o ujednoliceniu wizualnym środowiska, w któ-
rym poruszają się i są emisariuszami obecnego stylu prekursorskie i – nie zapomnijmy 
– egoistyczne memy. Łudzą komfortem, odbierają lęki egzystencjalne, gwarantują akcep-
tację w grupie, w zamian za nieustanną dyspozycyjność, bezgraniczną fleksyjność zawo-
dową, zwiększoną wydajność. W zależności od tego, do ilu aktywych nosicieli/odbiorców 
dotrą – zdecydują o charakterze nowej ideosfery lub nie (czyż nie mówi się powszechnie 
o przebijaniu się pewnych trendów i mód?). Do kogo przede wszystkim mogą trafiać, wspo-
mniałam w schematycznym zarysie epoki 2007/2016, który powyżej. Do ludzi epoki kom-
puterów i smartfonów, sprawców i ofiar kryzysu fiansowo-społecznego. Ludzi, których aż 
prosi się nazwać uczestnikami swoistej cybersfery kapitalistycznej, to jest epoki, której 
prawa wyznaczają media i sakramenty kapitalistycznej religii, do których na pierwszym 
miejscu należy – ZYSK.

Czy kierujące ich zachowaniami memy tworzone są strategicznie przy pulpitach kon-
kretych inżynierów memetyczych, czy też raczej bardziej atrakcyjne memy, prawem 
doboru kulturowego, czasu i kontekstu samoistnie wybijają się na liderów – nie ma to 
tu znaczenia. Memy te obiecują sukces w środowisku, czyli uczestniczenie w systemie, 
powszechną do niego dostępność, łatwość w obsłudze, sterylność. Niwelują stres dosto-
sowywania się do innych kontekstów optycznych/ obrazów, w zamian za – powtarzam

24 Tu zwracam uwagę czytelnika na bardzo trafne analizy tego stanu kultury, pomieszczone w numerze 
1/2013 czasopisma „Kultura Współczesna”: Kultura nadmiaru – w czasach niedomiaru.
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Il. 1: Popielniczka i kredens z lat 30.25

 – bezwzględną wydajność, błyskawiczą dyspozycyjność, interkonektywność. Ludzie ci nie 
żyją, jak się powszechnie sądzi, w dwóch wymiarach, w wirtualnym i prawdziwym świecie. 
Świat medialny nie jest rzeczywistością wirtualną. Świat medialny jest rzeczywistością.

Wymienione wyżej mechanizmy dotyczą w równej mierze mody odzieżowej, sposobów 
spędzania czasu wolnego, motoryzacji, smartfonów, komputerów, sportu, muzyki i innych 
sztuk… pięknych i użytkowych. Dotyczą też wyglądu i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, 
egzemplifikacji tez o systemowości, którymi posługuję się w niniejszych rozważaniach. 
We wnętrzach tych nie ma zatem już miejsca na popielniczki. Palenie nie jest „in”. Nie 
należy do oblicza tej epoki. Brak popielniczek to, między innymi, znak rozpoznawczy 
epoki, dzięki któremu nie można jej pomylić np. z latami 30 i czasem powojennym, 

25 Autor zdjęcia: E. Kwade.
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kiedy to „dymek z papierosa” należał do image’u słynnych gwiazd (czy można sobie 
wyobrazić Marlenę Dietrich, Humphreya Bogarta, Audrey Hepburn lub Alaina Delona 
bez papierosa?).

A więc dzieci cybersfery kapitalistycznej – jak już wspomniałam – muszą najpraktycz-
niejszą drogą dochodzić błyskawicznie do celu, na przykład do… szafy. Ponieważ poszuki-
wania we wętrzach szaf są uciążliwe, zastępuje się je pokojem garderobianym. Klasyczne 
szafy to już niepraktyczny przeżytek! Użytkownicy wymagają w swoim otoczeniu, czytaj 
– w podzespołach mieszkalnych – zachowania laboratoryjnej higieny i przejrzystości. 
W razie potrzeby – spakują łatwo lekkie klocki/meble i przeniosą się do innego miasta, 
by zarobić na rzeczy w ich ocenie ważniejsze niż meble: na najnowsze auta, atrakcyjne 
urlopy, na immonilia, na zakup złota, na stan konta. Nie budują domów dla przyszłych 
pokoleń. Trend ten, powszechny w USA, wyraźnie dociera już do Europy Zachodniej, 
gdzie gotowe domy montowane i rozbierane są w ciągu tygodnia. Dopiero, kiedy w garażu 
stanie drugie Porsche, dzieci cyberspace rozejrzą się po rynku dzieł sztuki. Owa prostota 
i łatwość w zastąpieniu jednych klocków drugimi dotyczy zarówno bardzo dobrze zara-
biających młodych menedżerów czy informatyków, jak i tych, którzy pracują za niższe 
stawki, a mimo to kierują się ambicją należenia do systemu.

Minimalizm (Paletowcy)
Paletowcami nazwijmy tych, którzy urządzają się przerobionymi paletami transportowymi. 
Są oni nawet bardziej niż menadżerowie skazani na zawodową, a co za tym idzie – finan-
sową mobilność. Meblują się zatem wszechobecnymi paletami, odpadami procesu prze-
mieszczania zasobów, fluktuacji kapitału! Internet aż „ugina się” od paletowych mebli. Ich 
funkcyjność jest taka sama jak mebli designerskich. To również klocki, które wraz z potrzebą 
chwili można ustawić inaczej. Sądzę, że paletowcy nie są sfrustrowani jakością swoich me-
bli, chociaż jest ona marna. Pasują do systemu. To musi dawać satysfakcję!

Mem „Re” (Vintage i Shabby)
Trudno sobie wyobrazić „monochromatyczne”, monosemantyczne kultury. Również 
memetycy, rozpatrując na przykład zawartość konkretnej ideosfery, czy aktywizowanie 
się memów w poszczególych pulach memowych, podkreślają wieloskładnikowość „palety 
memetycznej”.  Zdrowe ideosfery, jak zdrowe biosfery charakteryzują się zatem meme-
tyczną różnorodnością. I oto dla zdrowia – jak sądzę – i właśnie z przyczyn nostalgiczych 
obserwujemy aktualnie obecność  specyficznej wersji retro (memów) w modzie Vintage 
i Shabby. Obydwa style niewiele różnią się od siebie. Nie są też dla szczególnie zaintereso-
wanych sterylnością i jednolitością stylu. Dla kogo zatem są przeznaczone? Jakiż to mem 
pozwala sobie na wejście do sterylnej i jednolitej cyberkultury?
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Fala retro26 nie po raz pierwszy pojawia się w kulturze europejskiej. Niektóre „retro” 
same w sobie tworzą z „re” (tj. z podążania w przeciwną stronę) – samodzielną, wiel-
ką epokę. Za taką uważamy powszechnie Renesans. Kiedy memy „Re” uaktywniają się 
i wbrew cywilizacyjnemu parciu ku postępowi zaczynają swoją aktywność? Odnoszę wra-
żenie, że wielkie fale retro pojawiają się w momentach równie wielkich zmian w struktu-
rach politycznych i społecznych, a małe nieustannie towarzyszą wszystkiemu, co nowe, 
co niepokoi, do czego nie od razu i nie wszyscy chcą lub potrafią się przyzwyczaić. W grun-
cie rzeczy nostalgiczne niepokoje towarzyszyły każdej nowej epoce.

I tak w Europie na przełomie XIX i XX w., między 1850 a 1910, paralelnie do skoku 
w rozwoju cywilizacyjnym, wynikającym z upowszechnienia na wielką skalę wynalazków 
techniki (maszyna parowa, telegraf itp.i towarzyszącymi im zmianami społeczno-obycza-
jowymi i politycznymi), w architekturze, ale i w meblarstwie odnotowano wielki powrót do 
wzorów z poprzednich epok. Przy czym, aczkolwiek wzory renesansowe otrzymały w tej 
epoce szczególne preferencje, możliwe było umieszczanie w jednym i tym samym obiek-
cie elementów pochodzących z różnych epok. W samej rzeczy obiekty takie należy uznać 
za laboratoryjne wręcz odzwierciedlenie kiczu i… ideosfery tamtych lat27. Pamiętajmy, 
że równocześnie w procesie tworzenia nowej ikoniczności wysforowuje się już do przodu 
secesja, a „za chwilę” wymieni ją Bauhaus.

 Wróćmy jednak do współczesności. Czasy miliarderów z Doliny Krzemowej, czasy 
komfortowo żyjących i (prawdopodobnie) pozbawionych egzystencjalnych niepokojów 
ludzi z techelity, czasy bezrobotnych inteligentów, czasy starzejących się Europejczyków, 
niepewnych swoich miejsc pracy i emerytury, a przede wszystkim czasy piorunujących 
zmian w komunikacji medialnej. Nie wszyscy mogą dotrzymać kroku. Jest za szybko. Jest 
za trudno. Jest niepewnie. Jest byle jak. Jest niesprawiedliwie. W takich okresach człowiek 
staje się nostalgiczy. Z nadzieją ratunku spogląda w przeszłość. Retro nie jest jednak no-
stalgiczną chorobą. Retro to lek na nostalgię, niepokój i stres. Retro to chwila odpoczynku 
na babcinym fotelu. Retro to czasami fotel tylko podobny do fotela babci… I wtedy rodzi 
się Vintage i Shabby – przedmioty nieautentyczne, ale też niepodrabiane, jedynie podobne 
do tych z „dawnych dobrych czasów”. Nie mają prawie nic wspólnego z antykami, ale 
bardzo je przypominają. Są zamierzonym oszustwem, na które bardzo chętnie wydaje 
się pieniądze. Zresztą nie są aż tak strasznie drogie.

Shabby idzie jeszcze dalej. Nowe meble lub czasami autentyczne stare egzemplarze 
z pchlego targu mają być z grubych desek, obdrapane, z wieloma warstwami lakieru, 
pozorującymi wielokrotne przemalowywanie. Po co? Po to, by mieć swój udział w nieprze-
mijaniu! Po to, by uwierzyć, że wygląd retro gwarantuje też dawną jakość. Przypomina 
w każdym razie lepsze czasy lub czasy, kiedy było się dzieckiem, a beztroski świat wyda-
wał się prosty do ujarzmienia. Osobny traktat można by poświęcić retro/vintage wielu 

26 Por.: http://seitenwaelzer.de/Download/Retro.pdf (dostęp: 09.06.2016).
27 Por. na ten temat świetne rozważania w: A. Moles, Kicz, czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii 

kiczu, przeł. A. Szczepańska, E. Wende, Warszawa 1978.
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przedmiotom codziennego użytku, np. lodówkom, tosterom, aparatom fotograficznym, 
samochodom28, a nawet samolotom, które swoim designem przypominają to, co minione, 
choć wyposażone są jednak w najnowsze osiągnięcia współczesnej techniki29.

Mem „Re” (czyli wspomnienie o idealnych i „idealnych” dziadkach oraz 
prawdziwe antyki)
O ile trend Vintage i Shabby, oprócz wyżej wymienionych mechanizmów dostosowania 
się do sposobu życia w cyberkulturze, wyraźnie uwzględnia również idee ochrony śro-
dowiska (recycling deco), o tyle wybór stylu mebla, który zostanie przemalowany lub 
oszlifowany albo też wyjęty ze złomowiska, nie odgrywa tu żadnej roli. Meble te mają 
być praktyczne, lekkie, łatwe do przenoszenia lub wyrzucenia. Autentyczny wiek lub 
pochodzenie sprzętu w zasadzie nie odgrywają dużej roli.

Czy jednak dla wszystkich? Spora liczba wykształconych i związanych z tradycją 
rodzinną osób leczy swoje współczesne nostalgie bardzo świadomie, czyli poprzez na-
wiązywanie do autentyczych rekwizytów z epoki dziadków. Nie posiadamy pewnych 
dowodów na mechanizmy dziedziczenia pamięci kulturowej pokoleń, ale – jak stara się 
dowieść nowa biologia, szczególnie w wydaniu Ruperta Sheldrake’a – za sprawą pól mor-
ficznych więcej dziedziczymy po dziadkach niż bezpośrednio po rodzicach30. Psychologia 
współczesna dowodzi również istnienia szczególnych powodów ku idealizacji minionego 
pokolenia (dziadków), nawet kiedy nie jesteśmy do ich zewnętrznie podobni. Pomińmy 
dziecięce wspomnienia o dziadkach, którzy chętnie opowiadali bajki, dawali słodycze 
i byli znacznie bardziej wyrozumiali i zdecydowanie cieplejsi i mniej kategoryczni niż 
rodzice. Jakkolwiek są to oczywiste markery sympatii, w „kulcie dziadków” widzę jeszcze 
dodatkowe elementy współczesnej magii i próby przeciwstawienia się, a przynajmniej 
przedrzeźniania śmierci. Widzę istotne fudamenty dla przekonania, że nasze życie ma 
głębszy sens poprzez przynależenie do trwania dluższego niż tylko jedno pokolenie, po-
przez współudział w pielęgnacji jednego z jego ogniw.

 A gdyby się zdarzyło, że realni dziadkowie pozostawiają wiele do życzenia – to też 
nie taki wielki problem. Włącza się wówczas mechanizm zapominania i idealizacji31. 
Przechowujemy, ewentualnie kolekcjonujemy meble i sprzęty z epoki dziadków. To, co 
posiadali lub też mogli byli posiadać. Pokolenie lat 40. XX wieku kolekcjonuje lata 30. 
minionego wieku. Meble, popielniczki, lampy i sukienki „po babci”. Z tego to, a nie innego 

28 Na drogach Europy aż roi się od modeli współczesnych aut, które stylizują się na linie z lat powojennej 
prosperity. I tak np. VW New Beetle ma przypominać starego garbusa, Ford w krótkiej serii reinkarnuje luk-
susowe GT40 z lat 60, BMW – Mini Z3 w masowej produkcji od 2001 roku ma przypomiać swego „dziadka” 
sprzed 40 lat itp. Przykładów podobnych moża by przytaczać wiele.

29 Lufthansa np. z okazji 60. rocznicy wznowienia lotów po wojnie przemalowała Boenig 747–8 w stylu lat 70.
30 Por. R. Sheldrake, Nowa biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek, przeł. M. Filipczuk, Warszawa 2013.
31 Współcześni nam wnukowie dziadków Niemców mają z tym olbrzymi problem. Potrzebują dla swej 

rówowagi psychicznej dobrych i szlachetnych dziadków, więc zakłamują faszyzm oraz Holokaust.
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– jak sądzę – powodu meble art deco nadal są bardzo drogie. Meble te symbiotycznie pa-
sują do naszych prawdziwych lub wirtualnych wspomień, jeżeli uznamy, że one właśnie 
są odpowiednim antidotum na nostalgię wywołaną pośpiesznym życiem nas samych oraz 
naszych dzieci. Gdybyśmy jednak, przekonani o wartości posiadanych rzeczy, chcieli je 
kiedyś przekazać naszym dzieciom (choć dokładnie wiemy kiedy – wtedy mianowicie, 
kiedy zakwaterujemy się w domach starców lub na cmentarzach) – dzieci nie będą chciały 
ich mieć! Meble te są za solidne, za ciężkie. Roszczą sobie prawa do indywidualnego, jed-
norazowego wyglądu. Nie pasują do czasu i potrzeb cybersfery. Nie można ich właściwie 
nigdzie wykorzystać, a przecież nie sposób wyrzucić. Hm… sprzedać na Allegro albo 
ebayu? Komu?

Il. 2: Kanapa z lat 30. i stolik projektu Eileen Gray32

Ale i w strukturach psychicznych pokolenia urodzonego w latach 70. tkwi genetyczna 
(?), kulturowa (?), genetyczno-kulturowa (?) potrzeba balansu. I oto w ostatnich latach, 
solidne meble z lat 20–30., symbol trwałego powinowactwa z poprzednimi pokoleniami, 
zostają na rynku „antycznym” zastąpione przez meble z metalowych rurek, plastikowych 
sznurków, stoliki o wyglądzie nerki, proste i niewygodne sofy. Meble pokolenia powojen-
nego.  Oto jakie sumy płaci się za tę nostalgię. Fotel nazywany Spaghetti ma kosztować 
ok. 700 €. Sofa bez mała 1000 €, a tzw. stół jamnik do postawienia przy sofie – 3500 €. 
Rachityczne regały do zawieszenia na ścianie – 1200 €.

Wybrane przeze mnie przykłady trzymają się „średniej cenowej” na niemieckim ebayu. 
Ponieważ utrzymuję, że mody wyznacza przede wszystkim „przeciętność ulicy”, takie też 
przeciętne staram się zilustrować.

32 Autor zdjęcia: E. Kwade.
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Il. 3: Meble z lat 60.: stół, sofa, na dalszym planie kredens33

Mem „Re” i prawdziwe antyki
Obserwując od lat ceny mebli antycznych, z bólem, ale bez zdziwienia, stwierdzam, że nie 
są one wprost proporcjonalne do wieku sprzedawanych obiektów. Zjawisko to przybiera 
czasem absurdalne – jak się wydaje – wymiary, kiedy za barokowy kredens płaci się tyle, 
ile za zestaw mebli designerskich z lat 60. Ponieważ mody – jak twierdzę od początku 
moich rozważań – nie są i nie mogą być samoregulującymi się systemami, zjawisko to ma 
nazywalne przyczyny, a zatem daje się racjonalnie wyjaśnić, a nawet przewidzieć, acz ani 
nie uczynili tego handlarze antykami, ani nie przewidzieli ich spadkobiercy.

Jakie meble są „antykami”? W różnych krajach reguluje to prawo. Przeważnie jednak to 
granica stu lat wyznacza ową przynależność, ale już i pięćdziesiąt lat w wypadku obiek-
tów o szczególnie ważnym kulturowym/cywilizacyjnym znaczeniu34. Posiadanie zabyt-
ków spełnia naturalnie wiele funkcji społeczno-prestiżowych, przypisywanych modzie, 
a wyliczonych przeze mnie wyżej35. Antyki ma się albo dlatego, że miało się je zawsze 
i wyznaczają one przynależność do określonej sfery, albo się je ma, bo są, a raczej – bo 
były36 – dobrą inwestycją, albo się je ma, bo się je odziedziczyło, albo się je ma z powo-
dów kolekcjonerskich lub nostalgicznych, jak próbuję udowodnić wyżej. Tak czy inaczej, 
i bez względu na zabójcze działanie czasu, bądź też barbarzyńskie skutki wojen, jesteśmy 
zgodni co do tego, że należy je chronić oraz przechowywać. Należą do naszej kultury. 

33 Autor zdjęcia: E. Kwade. 
34 W USA 75–letni samochód zaliczany jest już do zabytków pierwszej klasy! 
35 Choć, oczywiście, najlepiej uzasadnia to Pierre Bourdieu w rozwiniętej przez siebie teorii dystynkcji. 

Zob.: P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa 2005.
36 W latach 70. XX w. antyki uchodziły za najlepszą inwestycję. Za meble barokowe, a nawet biederma-

ierowskie płacono bajońskie sumy.
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Stosunek do antyków powinien zatem znaleźć odzwierciedlenie w ich cenach rynkowych. 
Tymczasem w ostatnich kilku zaledwie latach na rynku antyków stało się coś zupełnie 
przeciwnego. Załamują ręce handlarze, piszą o tym żurnaliści. I tak na przykład Denis 
Kremmer z „Frankfurter Allgemeine” w kompetentnym artykule zatytułowanym Ceny an-
tyków spadają. Czas dla kolekcjonerów pisze: „Sekretarzyki biedermeierowskie, porcelana 
miśnieńska, szafy barokowe są aktualnie tak tanie jak nigdy dotąd, albowiem generacja 
spadkobierców urządza się inaczej”37.

Do swoich informacji dołącza wcale nie tak rzadki w dzisiejszych domach aukcyjnych 
obrazek komody barokowej z XVIII, kosztującej obecnie (bez dodatku aukcyjnego) 2 200 €, 
a w latach 90. 15 000 DM. Jeszcze dziesięć lat temu np. za sekretarz barokowy z nadstawą 
(Tabernakelsekrektäter) dało się kupić średniej jakości dom. Dziś taki „średni dom” kosz-
tuje około 300 tys. €, a „średni” obiekt tego typu od 4 do 20 tys. €!

Co się zatem zmieniło? Wszystko, o czym wspominam wyżej. Zmiany zostały wymu-
szone przez cechy cybersfery, przez nową estetykę, rodzaje komunikowania i wytwarzane 
poprzez to konteksty. Meble antyczne pozostają w systemie – ale jako idea/mem pasywny. 
Dormant? Może zmieniające się nieustannie elementy w ideosferze uaktywnią kiedyś Re – 
mem. Kiedy? To w jakimś sensie da się przewidzieć. Wtedy, kiedy techelity się postarzeją, 
kiedy cybernauci już jako renciści zatęsknią za stabilizacją, kiedy odkryją metody na od-
nalezienie zagubionej idywidualności i nie dadzą się programować memom wydajności, 
użyteczności, praktyczności.

Il. 4, 5: Joseph Beuys, Richtkräfte (Einer neuen Gesellschaft) 
[Wytyczne dla nowych społeczeństw], 1974–197738

37 „Biedermeiersekretäre, Meissener-Porzellan und Barockschränke sind derzeit so günstig wie nie. Denn 
die Erbengeneration richtet sich anders ein” [przeł. E.K.] http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-
finanzen/sinkende-preise-zeit-fuer-antiquitaeten-12126126.html (dostęp: 09.06.2016).

38 Właściciel dzieła: Państwowe Muzeum Miasta Berlina, Galeria Narodowa, dzieło nabyte w 1976 r. 
Autor zdjęcia: E. Kwade. 

Mody, meble i memy. O fluktuacjach memów i systemów mody...



118

Czy mody zmieniają sie szybko?
Oglądając w maju 2016 r. w muzeum Hamburger Bahnhof w Berlinie wystawę dzieł 
Josepha Beuysa, nie mogłam odgonić od siebie myśli, że oto znalazłam świetną ilustra-
cję do rozważań o przemijaniu epok. Zapisane szkolne tablice „epoki” leżały bezładnie, 
nieużyteczne i nieważne (?). Treści zapisów dawały się poniekąd dobrze odczytać. „Ważne” 
– aktualne tablice nie były jeszcze zapisane. Na jednej z nich wisiała laska (perswazja?), 
na drugiej wyłaniał sie jakiś bezkształtny bazgroł. Z oddali słychać było znudzony głos 
jakiegoś belfra mamroczącego niewyraźnie przyganę (nee, nee) albo akceptację (jaa, jaa).

Powszechnie panujące przekonanie, że mody zmieniają się szybko i są kapryśne, uwa-
żam za swego rodzaju złudzenie optyczne, za wynik powierzchownych obserwacji ulicy. 
Owszem, prawdą jest, że zmieniają się one coraz szybciej, jak coraz szybciej wymuszają 
to współstruktury określonego czasu. W sztuce europejskiej (wobec czego panuje prawie 
powszechna zgoda) uważa się39, że średniowieczny styl romański notujemy od ok. 800 do 
1200 r. n.e., czyli trwał około 400 lat, średniowieczny gotyk od około 1200 do1500, czyli 
trwał około 300 lat, Renesans od 1500 do 1650, czyli 150 lat, rokoko od 1720 do 1770, 
czyli 50 lat, klasycyzm od 1770 do 1830, czyli 60 lat, empire 1795 do1830, czyli 35 lat, 
Biedermeier 1825 do 1848, czyli 23 lata, styl historyczny 1850–1900, czyli 50 lat, secesja 
1895–1918, czyli 23, art deco 1919–1935, czyli lat 16. Wystarczy powierzchowne spojrzenie 
na wymienione daty, by przełożyć je na ważne wydarzenia polityczne, wojny lub wyna-
lazki techniczne. Oczywiste jest, że następujące po wymienionych wyżej epokach okresy 
warunkowały się i tworzyły podobne. W każdej też epoce narzekano na „szybkie zmiany” 
i kapryśne mody. Tego rodzaju twierdzenia zasługują jednakowoż na relatywną ocenę.

Przyjmuję, że mody, ale i sposoby ich przestrzegania bywają odbiciem wielu różno-
rakich zjawisk, których zarys przedstawiłam wyżej. W psychologicznej perspektywie 
przekazują obraz problemów natury egzystencjalnej, eschatologicznej nawet. Do tych 
zaliczam odwiecznie trapiące człowieka dychotomie, takie jak: trwanie – przemijanie, po-
czątek – koniec, powtarzanie znaków (dziedziczenie) – nowość, kreowanie/gromadzenie 
– niszczenie. To także atrybuty ludzi, którzy mody kreują, w modach uczestniczą, którzy 
je unieważniają, ich przestrzegają lub je po prostu bagatelizują (tablice Josepha Beyusa!).

Aby pozostać w zgodzie z wcześniej wyrażonymi sądami co do natury owej rzekomo 
błyskawicznej zmienności mód, zauważmy, że w normalnym, ewolucyjnym procesie nie-
ustających przeobrażeń, faktyczna zmienność dotyczy w pierwszej kolejności drobniej-
szych akcesoriów, które istotnie mogą przekształcać się z sezonu na sezon. Obserwujemy 
to współcześnie, np. w samochodach (kroju tylnych świateł), ale już nie karoserii czy 
zmianie koloru. W muzyce lekkiej takiej doraźnej zmienności ulegają słowa piosenek, 
ale już nie ich styl. W konfekcji i architekturze, a nawet w nauce – dodatki, ale już nie 

39 Podaję za: Stil-Epochen – Die Geschichte der Kunst ist eine Dokumentationsreihe des Bayerischen 
Rundfunks auf dem Sender ARD-alpha 2009.
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zasadnicze linie. Tak dzieje się oczywiście tylko w czasach, kiedy epoki „zyskują” możli-
wość łagodnych ewolucyjnych przeobrażeń.

Kiedy jednak gwałtownie odrzucona zostaje pewna obyczajowość, moralność, sys-
tem polityczny, kiedy postępujące zmiany dotkną wydarzeń i rzeczy podstawowych dla 
ideosfery, wówczas, paralelnie do nich znajdzie to odbicie w gwałtownych, rewolucyj-
nych zmianach mód. Tak działo się na oczach pokolenia 1968 r., na oczach pokolenia 
ich rodziców po 1945, na oczach ich wnuków po ukonstytuowaniu się epoki medialnej. 
Wzajemny, funkcjonujący na starych prawidłach „interes ekonomii memowej”: człowiek-
-mem, mem-człowiek, przestaje się w pewnym czasie opłacać i wówczas rodzą się nowe 
epoki, a wraz z nimi nowe mody.

Podsumowanie
Powyższe rozważania o modzie ilustrowałam zarówno polskimi, jak i „zachodnimi” od-
niesieniami. Mam nadzieję, iż czytelność moich intencji nie została poprzez to osłabiona. 
Mody wywołane aktywowaniem się pewnych memów nie respektują zbyt pieczołowicie 
granic politycznych. Im szybsza komunikacja, tym mniejsze uodpornienie na infekcje 
atrakcyjnymi memami. Wszelkie zmiany w modach, co pragnę raz jeszcze podkreślić, 
mogą jednakże następować tylko i wyłącznie w tempie, na które zezwalają modom, po-
zostające z nimi w sprzężeniu zwrotnym i zamknięte w określonych ramach czasowych 
pozostałe systemy, które kreuje i w których obraca się współczesny im człowiek.
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Streszczenie

Tematem przewodnim niniejszych rozważań dotyczących ludzkiego owłosienia jest relacja pomiędzy 
jego ewolucją biologiczną a kulturową. Włosy – część naszego biologicznego wyposażenia, widomy znak 
przemian naszego ciała, stanowią jednocześnie element bardzo mocno obecny w ewolucji kultury. Czy 
jest tak, że biologia tworzy koleiny, wypełniane następnie przez treści kulturowe? A może wyznaczają one 
własne, niezależne ścieżki?  Nie ulega wątpliwości, że włosy, przede wszystkim te na głowie, ale również 
na pozostałych częściach ciała, to jedna z najmocniej wyróżniających nasz gatunek cech, a sposób ich 
traktowania stanowi ważny element kształtujący tożsamość tak indywidualną, jak i społeczną.

Słowa klucze

włosy, owłosienie, ewolucja, adaptacja kulturowa

Hair. The cultural representations of naked ape’s coat

Summary

The theme of this discussion on human hair is the relationship between the biological and cultural 
evolution. Hair - part of our biological equipment, a visible sign of transformation of our body, also 
constitutes an element which is significant in the evolution of culture. It is that biology creates ruts, 
then populated by the cultural content? Or maybe they define its own independent path? There is 
no doubt that the hair, especially that on the head, but also other parts of the body is one of the 
strongest distinguishing features of our species, their method of treatment is an important element 
of shaping individual identity as well as cultural one.

Antonina Szybowska
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

antonina.szybowska@us.edu.pl

Włosy. Kulturowe reprezentacje 
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Jedną z cech wyróżniających nasz gatunek pod względem wizualnym spośród innych ga-
tunków naczelnych jest nasze owłosienie. A raczej, poza niektórymi tylko obszarami ciała, 
jego ewidentny brak. Nie bez racji przeto zostaliśmy ongiś określeni przez Desmonda 
Morrisa jako „naga małpa”, która wszakże zupełnie nagą nie jest, ponieważ ewolucja (?) 
pozostawiła jednak nieco owłosienia. Aby uporządkować możliwe wątki zastosuję na 
wstępie podział, którego autorem jest Anthony Synnott. Twierdził on, że patrząc z per-
spektywy socjologii ciała1 największe znaczenie mają trzy sfery ciała człowieka: głowa, 
twarz i reszta. Jego ustalenia klasyfikacyjne, odzwierciedlające społeczną wagę przyzna-
wania określonym obszarom ciała określonej rangi, potwierdzają też inne publikacje trak-
tujące o symbolice włosów. Ich przegląd łatwo pozwala zauważyć, że  to włosy na głowie 
stanowią ten najważniejszy punkt odniesienia dla badaczy kultury2, ponieważ na nich też 
koncentruje się przede wszystkim społeczny ogląd innego. Następnymi w kolejności są 
zagadnienia dotyczące zarostu, a więc twarzy. Owłosienie reszty ciała zwykle bywa (a przy-
najmniej bywało) wspominane sporadycznie lub wręcz całkiem pomijane. Co ciekawe, 
z perspektywy ewolucji biologicznej człowieka, jest dokładnie na odwrót: to utrata sierści 
zdaje się mieć tu znaczenie absolutnie pierwszoplanowe3, zaś włosy na głowie nie wydają się 
antropologom fizycznym, a zwłaszcza paleoantropologom, czymś szczególnie istotnym 
w ewolucji, chyba że uwzględnimy socjobiologiczne i psychoewolucjonistyczne badania 
nad atrakcyjnością (zwłaszcza człowieka). Z powodów, które – mam nadzieję – okażą się 
zasadne w finale tych rozważań, proponuję analizę i opis relacji: owłosienie – jego kultu-
rowa reprezentacja w kolejności odwrotnej do zaproponowanej przez Synnotta, a bliższej 
antropogenetycznej wizji ewolucji naszego gatunku.

Ciało
Ciało człowieka pod względem owłosienia zasadniczo różni się od innych ssaków, w tym 
naczelnych. Próby wyjaśnienia tego fenomenu sprowadzają się do kilku zasadniczych 
hipotez, odwołujących się zwłaszcza do mechanizmów adaptacyjnych i ich fenotypowych 

1 A. Synnott, Shame and Glory: A Sociology of Hair. „The British Journal of Sociology” 1987, t. 38. Synnott 
zaproponował rozróżnianie trzech przeciwieństw, zakładając, że, 1. Odmienne płci mają odmienne włosy;  
2. Włosy na głowie i włosy na ciele stanowią przeciwieństwo; 3. Przeciwstawne ideologie mają przeciw-
stawne włosy. Za: K. Banek, Opowieść o włosach. Zwyczaje – rytuały – symbolika, Warszawa 2010, s. 382.

2 Wspomniany A. Synott, K. Banek, także E. Leach, Ch. Berg, Ch. Hallpike, P. Hershmann, czy 
A. VanGennep.

3 „Ssak nie może zrzucić sierści jak człowiek zrzuca ubranie, nie doznając przy tym żadnych zmian. Jest to 
rewolucja w życiowej strategii porównywalna z przyjęciem dwunożnego chodu i mająca równie wielkie kon-
sekwencje długoterminowe.” E. Morgan, Blizny po ewolucji, przeł. M. Danicka-Kosut, Warszawa 2010, s. 76.
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efektów. Eleine Morgan4 wymienia aż siedem przypuszczalnych, ewolucyjnych powodów 
utraty owłosienia, związanych z:
a) rzekomo lepszym radzeniem sobie z pasożytami5;
b) faworyzowaniem gładkiej skóry przez mechanizmy związane z doborem seksualnym 

(to hipoteza samego Darwina6);
c) koniecznością „wynalezienia” nowych, bardziej skutecznych mechanizmów termo-

regulacji przydatnych przy wyczerpującym pościgu podczas polowania;
d) neotenią, nakazującą widzieć w człowieku zjuwenalizowaną formę małpy (hipotezę 

tę wysunął Louis Bolk, przypomniany później przez Stephena Jaya Goulda)7;
e) żerowaniem w południe (kiedy skwar jest największy) i koniecznością zmiany syste-

mu chłodzenia8;
f) przystosowaniem się do warunków panujących na sawannie, tłumaczonym analizą 

allometryczną gęstości włosów9;
g) koncepcją „wodnej małpy”10.

  4 E. Morgan, Blizny..., s. 77–87.
  5 Teorię tę rozważał i odrzucił sam Karol Darwin zauważając, że nie byłaby ona skuteczna, nadto wiele 

innych stworzeń jest również narażone na pasożyty, a nie uciekło się do tak radykalnego rozwiązania. 
  6 „Utrata owłosienia jest niedogodnością i prawdopodobnie szkodą dla człowieka, ponieważ jest wskutek 

niej wystawiony na palące słońce i nagłe chłody, zwłaszcza przy mokrej pogodzie. Nikt nie przypuszcza, 
żeby nagość skóry była jakąkolwiek bezpośrednią korzyścią dla człowieka; jego ciało zatem nie mogło 
zostać pozbawione owłosienia w drodze doboru naturalnego”. Karol Darwin, za: E. Morgan, Blizny…, s. 68.

  7 W skrócie koncepcja ta opiera się na obserwacji, iż ciało człowieka przejawia cechy typowe dla bardzo 
młodych, a nawet znajdujących się wciąż w fazie życia płodowego małp. Brak owłosienia opisywany jest tu 
jako „embrioniczna dystrybucja włosów na ciele”. Za: E. Morgan, Blizny… s. 82. Zjawisko neotenii, rozumia-
nej jako zachowanie umiejętności dziecięcych u dorosłych osobników (u człowieka to np. potrzeba zabawy, 
kontynuowana w dorosłym życiu, patrz koncepcja Homo Ludens J. Huizingi) dostarczyłoby mechanizmu 
potrzebnego do podtrzymywania cechy, która była pożądana w ulegającym zmianie środowisku. W ten 
właśnie sposób odrzucone zostałoby owłosienie ciała.

  8 Hipoteza ta zakłada, iż człowiek to główny przykład zwierzęcia stosującego strategię pocenia się, 
aby w ten sposób radzić sobie ze skwarem. Utrata owłosienia miałaby zwiększać efektywność perspiracji. 
W latach osiemdziesiątych dowiedziono jednak, iż sierść nie tylko umożliwia parowanie potu, ale wręcz 
bywa bardziej efektywna. 

  9 „Allometria to zjawisko polegające na tym, że kiedy gatunek rośnie w czasie ewolucji, nie wszystkie 
narządy jego ciała zwiększają się w takim samym stopniu, co jego całkowita masa”. Za: E. Morgan, Blizny…, 
s. 84.Ta zaprezentowana w 1981 r. koncepcja oparta była na obserwacji, że „małpa dwa razy większa od 
innej małpy nie posiada dwukrotnie większej liczby włosów”. Tamże. Liczba włosów pozostaje zatem bar-
dzo zbliżona mimo różnej powierzchni ciała. Małpy człekokształtne mają najrzadsze włosy ze wszystkich, 
co spowodowało, że u gatunków, które znalazły się na sawannie (wskutek, przypomnijmy, zmian tekto-
nicznych prowadzących do powstania wielkich rowów afrykańskich) rozwinął się alternatywny system 
chłodzenia – wspomniane wcześniej pocenie się. Miałby się on stać na tyle efektywny, iż doprowadził do 
pozbycia się sierści w ogóle. Czemu jednak owe rzadkie włosy nie stały się prostu dłuższe? Poza tym nie 
jesteśmy aż tak dużym gatunkiem.

10 Teorię tę przywołał i rozwinął Desmond Morris, powołując się na pomysł zoologa, specjalisty od fauny 
morskiej, Alistera Hardy’ego. Hipoteza ta, traktowana przez środowiska naukowe z rezerwą (w latach trzy-
dziestych XX wieku Hardy ukrywał ją do czasu, kiedy wspomniał o niej w lokalnym pubie i została wbrew 
jego woli opublikowana w prasie) zakłada, że w ewolucji człowieka miał miejsce okres, w którym nasi 
przodkowie wiedli życie wodno– lądowe (Hardy porównał ich do „tropikalnych pingwinów”). Przekonująco 
tłumaczy to wiele cech anatomicznych i behawioralnych człowieka, których z powodu ograniczonych 
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Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółowe omówienia, warto jednak nadmienić, 
że, jak zauważa sama Morgan, „praktycznie wszystkie współczesne teorie na temat  
nagości wychodzą od konceptu wypalonej słońcem sawanny i przegrzanej małpy”11,  
co wydaje się podejściem nadmiernie upraszczającym. Po zapadnięciu zmroku na sa-
wannie jest zimno, temperatura osiąga ok. 11 stopni Celsjusza, zatem utrata warstwy 
izolującej z pewnością nie jest najlepszym ewolucyjnym rozwiązaniem. Jak pisze Morgan:

Okrywa z sierści lub piór stanowi standardowe wyposażenie wszystkich ciepłokrwistych stwo-
rzeń od czasów, kiedy pojawiły się na Ziemi ponad 100 milionów lat temu i ostatecznie przejęły 
pałeczkę od gadów jako dominująca forma zwierzęcego życia. Jedną z wielu zalet takiej okrywy 
jest możliwość dostosowania grubości izolacji w ciągu sekund12.

Nastroszone futro znacząco zwiększa też ilość izolacyjnego powietrza przy skórze. Jak 
wiadomo, większość ssaków jeży sierść pod wpływem stresu, a także aby wydać się groź-
niejszym. Chociaż włosy na głowie człowieka są zbyt ciężkie, aby ten mechanizm był 
możliwy do zastosowania, stosujemy go w odruchowych reakcjach skórnych, kiedy to pod 
wpływem przerażenia, uczucia zimna lub na skutek specyficznych, drażniących dźwię-
ków, niezależnie od naszej woli napinają się mięśnie corrector pili, dając efekt „gęsiej 
skórki”13. To dowód na pierwotną obecność sierści na naszej skórze, ale także przykład na 
to, że jej utrata osłabiła raczej niż wzmogła naszą fitness, co Morgan kwituje następująco:

Ludzkie mięśnie włosów zachowały się i są sprawne, ale działają w sposób komicznie nieefektyw-
ny. Jako, że szczątkowe włosy, do których są przyczepione, często nie sięgają nawet powierzchni 
skóry, jedynym rezultatem jest gęsia skórka. Powstaje ona, kiedy zaczynamy marznąć, a ciało 
próbuje nastroszyć nieistniejącą okrywę włosową. Kiedy coś nas przerazi, prymitywne ośrodki 
w mózgu usiłują zjeżyć nasze futro w nadziei odstraszenia wroga14.

Z „gęsią skórką” nie wydajemy się jednak przecież groźniejsi niż bez niej, co prowo-
kuje dalszą refleksję nad domniemanym wzrostem fitness naszego gatunku, podno-
szonym przez zwolenników adaptacjonizmu. To tylko jeden z przykładów falsyfikacji 
hipotezy ewolucyjnego pożytku z nagości. Można wskazać ich więcej, a sama obecność 

ram tego artykułu nie będę przytaczać, a które zostały szczegółowo opisane w: D. Morris, Zwierzę zwane 
człowiekiem, przeł. Z. Uhrynowska–Hanasz, Warszawa 1997, s. 53–63 oraz w przywoływanej tu publikacji 
E. Morgan, Blizny po ewolucji.

11 E. Morgan, Blizny…, s. 68.
12 Tamże, s. 69.
13 Utrwalone w języku określenia „zjeżyć włosy ze strachu”, czy „dostać gęsiej skórki”(wskutek silnych 

emocji) wychwytują tę zależność doznań psychosomatycznych, ujawniając ich znaczącą rolę społeczną. 
Ciekawą ich interpretację przynosi analiza greckiego termin phrike, oznaczającego właśnie zjeżenie się 
włosów, który to objaw w czasach starożytnych powszechnie wiązano z obrzędami religijnymi, z ich powagą 
i trwogą, jaką wywoływały.

14 E. Morgan, Blizny…, s. 69.
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przynajmniej kilku (konkurencyjnych) hipotez ją wyjaśniających wyraźnie pokazuje, 
że właściwie nadal nie wiemy, dlaczego jesteśmy nagą małpą. Mnie jednak zajmuje przede 
wszystkim kwestia dlaczego, mimo utraty zasadniczej części owłosienia, kulturowo jest 
ono nadal opracowywane? I dalej: jak poza biologią, ale i w łączności z nią, nasz gatunek 
używa tych poewolucyjnych resztek owłosienia, czyniąc z nich jeden z ważniejszych tema-
tów/przedmiotów symbolizacji? Zgromadzony przez mnie i (wybiórczo) zaprezentowany 
poniżej materiał wyraźnie pokazuje, że to kulturowo istotny temat. Ale ujawnia również 
pewną ambiwalencję kulturowych postaw wobec „blizn po ewolucji”, jak trafnie takie wła-
śnie ślady naszej gatunkowej przeszłości nazwała Morgan. Czy to biologia tworzy koleiny, 
wypełniane następnie przez treści kulturowe15, czy to raczej kultura „uzupełnia” biologię, 
a może nawet, jak twierdził Edward O. Wilson, ciągnie teraz geny na własnej smyczy?16 
Włosy, owłosienie twarzy i ciała zdają się tu być nie tylko doskonałym tworzywem, ale też 
dobrym obiektem naukowej analizy takich zagadnień.  Przejdźmy zatem od nagości do 
tego, co w naturalny sposób ją zakrywa.

Bez trudu odnajdziemy w kulturze substytuty optycznego powiększania ludzkiej po-
staci pozbawionej grzywy i sierści, czemu odpowiadają szczególne sposoby fryzowania 
włosów i stosowania niezwykłych nakryć głowy. Przykładem niech będą pióropusze, wy-
sokie, niepraktyczne czapki (np. żołnierzy angielskiej gwardii honorowej), korona, tiara 
biskupia czy wreszcie postawiony czub punka. Znacznie powiększają one ludzką postać 
i wywołują uczucie respektu. Warto zauważyć, że podane przykłady dotyczą w pierwszym 
rzędzie mężczyzn. Wszyscy jednak mamy w pamięci fantazyjne, rozbudowane barokowe 
fryzury kobiet z wyższych sfer. Czy one też sygnalizują gotowość do ataku? 

Innym przykładem są obecne tak w kulturze europejskiej, jak i poza nią17 stroje pod-
kreślające barki. Irenӓus Eibl-Eibesfeldt powołuje się na ustalenia Paula Leyhausena, 
niemieckiego etologa i zoologa, współpracownika Konrada Lorenza, który badał kierunek 
układania się sierści u małp. Stwierdził on, że 

u ludzi kierunek nachylenia włosów na barkach i ramionach zwrócony jest ku górze, tak że u sil-
nie owłosionych osób tworzą się tam kłaczki. Jeśli występowało to już u naszych silnie owłosio-
nych przodków – co wysoce prawdopodobne – to przy stroszeniu włosów uwydatniała się przede 
wszystkim okolica barkowa. Jeszcze i dzisiaj mężczyźni mają skłonność do akcentowania swych 
barków odpowiednim strojem i ozdobami […]. Kieruje nimi zapewne wrodzone upodobanie18.

Biologiczny wyznacznik jakim jest kierunek układania się sierści miałby zatem stano-
wić podstawę „wrodzonego upodobania” i doprowadzić do podkreślania męskich barków 

15 Metaforę tę zastosował Walter Burkert, odnosząc ją do religii. Por. W. Burkert, Stwarzanie świętości. 
Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, przeł. L. Trzcionkowski, Kraków 2006.

16 E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Poznań 2002.
17 Np. w tradycyjnych strojach samurajskich.
18 I. Eibl–Eibesfeldt, Miłość i nienawiść, przeł. Z. Stromenger, Warszawa 1987, s. 34–37.

Włosy. Kulturowe reprezentacje owłosienia nagiej małpy



126

przez epolety, galony, pagony czy naramienniki obecne przede wszystkim w strojach 
– mundurach podkreślających hierarchię wojskową, skąd przedostały się do surdutów 
i marynarek, a także damskich żakietów19.

 Warto w tym miejscu przywołać mechanizm, często nazywany metaforycznie „ogonem pa-
wia”20, opisany m.in. przez Goefreya Millera. Jego podstawową rolą jest zwrócenie uwagi 
płci przeciwnej na doskonałą formę osobnika noszącego taką właśnie krańcowo nieprak-
tyczną instalację21. W widoczny sposób sygnalizuje ona, że ich posiadacz ma bogate za-
soby materialne, pozwalające mu na „próżniactwo”22, poświęcanie czasu samemu sobie, 
a nawet zatrudnianie służących wyspecjalizowanych w tak ekscentrycznym zajęciu, jak 
układanie fryzury (której ostentacyjne rozmiary wykluczają samodzielne jej wykonanie). 
Podobnie niepraktyczne fryzury, upośledzające sprawne poruszanie się i wymagające 
wielogodzinnych zabiegów całej ekipy stylistów widzimy dziś na pokazach mody, zwłasz-
cza haute couture, a więc nie przeznaczonej dla przeciętnie zarabiających23.

Włosy lub sierść to dla ssaka pierwsza linia obrony przed zadrapaniami i ukąszeniami24, 
chronią też przed chorobami spowodowanymi zbyt intensywną ekspozycją na światło sło-
neczne25, doskwierającymi zwłaszcza osobom o jasnej skórze. Pozostały nam także komórki 
łojowe, czyli drobne gruczoły mające nawilżać i natłuszczać sierść, czyniąc ją wodoodporną 

19 W latach osiemdziesiątych ukształtował się nowy model kobiety – bizneswoman, konkurującej z męż-
czyznami w świecie korporacyjnej rywalizacji. Ówczesna moda, silnie inspirowana militarystyką (czas 
„zimnej wojny”) mocno i wręcz nienaturalnie akcentowała kobiece ramiona poprzez wszywanie w żakiety 
odpowiednio wyprofilowanych gąbek, który to zwyczaj utrzymał się w kostiumach do dziś, jednak w mniej-
szym niż wówczas stopniu.

20 Koncepcja ta podkreśla rolę doboru płciowego w rozwoju gatunków, na co uwagę zwrócił już Karol 
Darwin. Więcej na ten temat por. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym 
dyskursie humanistycznym, Katowice 2008, oraz Z. Piątek, Pawi ogon, czyli o biologicznych uwarunkowa-
niach kultury, Kraków 2008.

21 Zwrócili na to uwagę Desmond Morris i Amotz Zahavi.
22 Choć bez biologicznej teorii upośledzeń, powstałej zresztą później, obserwacje takie wykorzystał już 

Thorstein Veblen w koncepcji klasy próżniaczej. Por. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. Frentzel-
Zagórska, Warszawa 2008. Spostrzeżenie to zawdzięczam dr hab. Dobrosławie Wężowicz-Ziółkowskiej, 
której uwagi były mi bardzo pomocne w napisaniu tego artykułu i której serdecznie dziękuję za pomoc 
i inspirację.

23 Przytaczam tu definicję wikipedyczną, ponieważ dobrze oddaje wymagania stawiane temu typo-
wi rozrzutnego i drogiego stylu krawiectwa, „Haute couture [oːt kuˈtyʁ] (z fr. wysokie krawiectwo) – dział 
luksusowego krawiectwa, zajmujący się tworzeniem ubrań na zamówienie dla konkretnego klienta 
(w przeciwieństwie do prêt-à-porter, czyli ubrań dostępnych w gotowej formie, a nie szytych na miarę). 
Charakteryzują się one wysoką jakością materiałów i wykończeń, często są szyte ręcznie. We Francji, gdzie 
haute couture się narodziło, termin ten od 1945 roku jest chroniony przez przepisy prawa i domy mody 
używające tej nazwy są zobowiązane przestrzegać określonych kryteriów (w tym, ręczne szycie, określona 
liczba pracowników i modelek, przynajmniej dwa warsztaty-pracownie, przynajmniej dwa pokazy różnych 
kolekcji w roku oraz zużycie określonej powierzchni materiału)” https://pl.wikipedia.org/wiki/Haute_co-
uture [dostęp: 6.06.2016].

24 Skóra człowieka jest grubsza niż naszych krewnych, ale jednocześnie ma więcej naczyń krwiono-
śnych i zakończeń nerwowych – nawet małe skaleczenie będzie bardziej krwawiło i bolało niż u małpy. 
Por. E. Morgan, Blizny…, s. 70.

25  Takimi jak czerniak złośliwy, potówka czerwona, udar cieplny.
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i lśniącą. Dzisiaj produkowany od okresu dojrzewania nadmiar sebum jest uciążliwy, nadto 
powoduje łupież, trądzik, przyczynia się do powstawania cyst i zakażeń skóry. 

Człekopodobne  stwory o mocno owłosionych ciałach zasiedlają świat ludzkiej wy-
obraźni: mitów, legend, pojawiają się w literaturze, filmie czy współczesnej kulturze po-
pularnej. Zazwyczaj w jakiś sposób nawiązują one do wcześniejszych stadiów rozwoju 
człowieka, stanowiąc rodzaj jego nieokrzesanego prototypu – należy tu z pewnością wy-
mienić bohatera Mitu o Gilgameszu: Enkidu, który utracił sierść poprzez kontakt z kobie-
tą, która sprawiła, iż opuścił ową naturalną zwierzęcość. Owłosiona istota lokalizowana 
w puszczy, górach, na pustyni, czyli poza granicami cywilizowanego świata, to również 
mieszkający w ludzkich opowieściach Yeti26, czy owłosieni ludzie o wyjątkowo rozbucha-
nej seksualności, uprowadzający zapuszczających się w bezludne tereny mieszkańców 
Chin27. Z jednej strony sięga się tu do toposu biologicznych przodków naszego gatunku 
(przedstawianych zazwyczaj biegunowo bądź jako nieokrzesanych dzikich brutali, bądź 
łagodnych istot stricte ekologicznych, żyjących w harmonijnej zgodzie z naturą). Z drugiej 
strony być może ich wizerunek stanowi nawiązanie do istniejących chorób powodujących 
nadmierne owłosienie (np. hirsutyzm czy porfiria).

Włosy łonowe i pod pachami pojawiają się w okresie dojrzewania. Są one inaczej 
zbudowane niż włosy na głowie, są mocniejsze, grubsze i rosną pod kątem, co powo-
duje ich skręt. Znaczące, że stanowią element rzadko spotykany w sztuce europejskiej, 
ta bowiem często nagie ciała przedstawia pozbawione owych cech ludzkiej anatomii. 
W przypadku kobiet zapewne można tłumaczyć to tym, iż atrakcyjniejsze seksualnie 
miałyby być bardzo młode kobiety, w wieku, w którym włosy jeszcze nie zdążą urosnąć 
do większych rozmiarów. Owłosienie łonowe zatem informuje o wejściu w wiek płodny, 
stanowi też barierę chroniącą wejście do pochwy przed zanieczyszczeniami28. U pod-
stawy każdego mieszka włosowego znajdują się mieszki potowe, mogące wydzielać 
feromony, włosy przechowują ważny wabik seksualny: zapach. Tym bardziej zatem 
dziwi rozpowszechnienie współczesnej mody na usuwanie włosów łonowych. Firma 
Harris Interactive29 zbadała pod tym kątem około 1400 kobiet. Jedna czwarta z nich 
odpowiedziała, że obcina owłosienie łonowe krótko, 23%, że goli lub usuwa woskiem, 
niektóre panie przyznawały, że zachowują wąski pasek nad łechtaczką, a 9%, że całkowi-
cie usuwa (krytykowana przez feministki tzw. depilacja brazylijska, powszechnie stoso-
wana niegdyś w haremach muzułmańskich). Z kolei ankieta internetowa zamieszczona 

26 Por. M. Pacukiewicz, Kulturowe granice fizjologii. Mit troglodyty jako narracja liminalna, „Kultura 
współczesna” 2013, nr 3.

27 Por. K. Banek, Opowieść…, s. 155. Warto tu wymienić owłosionych bohaterów rodem z kultury popu-
larnej, jakim są Chewbacca z serii Gwiezdne wojny, czy też mieszkańcy „Planety małp”.

28 J. Pincott, Czy mężczyźni naprawdę wolą blondynki? Ciało, zachowanie i mózg – podstawy seksu, miłości 
i atrakcyjności, przeł. B. Jóźwiak, Poznań 2010, s. 111–112. Inne hipotezy to ochrona i ogrzewanie kobiecego 
narządu (choć mężczyzna ma genitalia dużo bardziej delikatne i narażone na wyziębienie, a jednak nie 
chronione w takim stopniu, jak kobiety). Z kolei jedna z hipotez badaczy średniowiecznych stwierdzała, 
że to sam Bóg specjalnie chciał ukryć najwstydliwszy, najbardziej grzeszny szczegół ciała kobiety.

29 Warto zaznaczyć, że były to badania rynkowe, a nie stricte naukowe.
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w witrynie AskMen.com ujawniła, że 39% mężczyzn woli, by ich partnerka była w tym 
miejscu gładko ogolona, 38% – krótko przystrzyżona, 23% preferuje stan naturalny lub 
nie ma preferencji30.

Usuwanie przez kobiety włosów łonowych łączy się z depilacją nóg i pach31. Kazimierz 
Banek sugeruje, że może to być:

1. konsekwencja chęci całkowitego odejścia od świata zwierzęcego, 2. próba usunięcia oznak 
świadczących o upływie lat, ponieważ te włosy pojawiają się, wzrastają i gęstnieją z wiekiem, 
a w świecie zachodnim dominuje obecnie cywilizacja młodości32.

Myślę, że można tu dodać hipotezę trzecią: kobiety usuwają wszelkie owłosienie, które 
mogłoby pomniejszać ich „kobiecość”: statystycznie mężczyźni mają nieco więcej włosów 
niż kobiety33. Tak czy inaczej byłby to rodzaj hiperbodźca, mającego na celu „podbicie” 
pożądanej cechy, mimo że, o ile pojawienie się nadmiernego owłosienia czy zarostu może 
być skutkiem hirsutyzmu, o tyle owłosienie pach czy nóg mieści się w granicach prawidło-
wej gospodarki hormonalnej ciała kobiety. Mimo to z determinacją są usuwane, chociaż 
wiąże się to z poświęceniem czasu, zasobów finansowych (nierzadko sporych) i naraża 
kobiety choćby na zapalenie mieszków włosowych. Zauważmy, że sam termin „owło-
sienie”, „włochatość” ma pewne specyficzne konotacje, nie jest kojarzony z pozytywną 
oceną czyjegoś wyglądu, w odróżnieniu od „gładkości”, określeniu w dawnej polszczyźnie 
będącym synonimem kobiecej atrakcyjności.

Głowa
Z punktu widzenia antropologii fizycznej, włosy na głowie stanowią a n a t o m i c z n ą 
d z i w a c z n o ś ć, na co zwraca uwagę Desmond Morris, analizujący w swojej książce 
Bodywatching kolejne partie ludzkiego ciała34:

30 J. Pincott, Czy mężczyżni…, s. 112.
31 We współczesnym, wydepilowanym świecie niegolenie pach i nóg przez kobietę kojarzy się z brakiem 

dbałości o siebie, nawet higieny (choć nie ma to właściwie uzasadnienia), lub z ostentacyjnym okazywa-
niem postawy feministycznej. W mediach społecznościowych podejmowane są akcje pokazywania swoich 
nieogolonych nóg, istnieje nawet tzw. Hairy Legs Club Movement. Jednocześnie publiczne pojawienie się 
nie wydepilowanej, znanej osoby staje się wydarzeniem szeroko komentowanym, wywołującym emocje 
i spory, których skala znacznie przekracza spodziewaną wagę tematu. Zdecydowanie przeważają postawy 
negatywne.

32 K. Banek, Opowieść…, s. 159.
33 Niewiele jest jednak badań na ten temat, choć poruszany bywa aspekt atrakcyjności owłosionej bądź 

nie klatki piersiowej. Wyniki nie są tu jednak jednoznaczne, między populacjami występują niewielkie 
różnice. W Wielkiej Brytanii i Kamerunie bardziej się podobają torsy nieco owłosione, w Chinach zupełnie 
pozbawione włosów. Por. P. Srokowski, Pigmentacja ciała i owłosienie a atrakcyjność fizyczna, w: Biologia 
atrakcyjności człowieka, red. B. Pawłowski. Warszawa, 2009, s. 223–224.

34 D. Morris, Magia ciała, przeł. B. Ostrowska, B. Piotrowska, Warszawa 1993.
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Włosy wyróżniały nas spośród innych naczelnych, stały się „znakiem szczególnym” naszego ga-
tunku, widocznym już z daleka. Wielkie, kudłate głowy, osadzone na nagim, gładkim tułowiu 
określały naszą tożsamość jako ludzi. Nosiliśmy te cudaczne grzywy niczym proporce35.

Morris porównuje owłosienie człowieka z owłosieniem pozostałych gatunków 
naczelnych:

U gatunków blisko spokrewnionych obserwujemy często olbrzymie różnice w kolorze, kształcie 
i długości sierści porastającej głowę. Niektórzy osobnicy mają „czapeczki” z włosów, o długości i bar-
wie wyraźnie odcinającej się od sierści pokrywającej resztę głowy; inne gatunki pysznią się długimi 
wąsami lub wspaniałą brodą, a jeszcze inne są całkiem łyse. Najwyraźniej różnice w owłosieniu 
głowy pełnią wśród naczelnych funkcję wizytówki gatunku. Nic więc dziwnego, że nasz gatunek 
także stosuje podobny mechanizm indentyfikacyjny. Dziwić może jedynie to, że posunęliśmy się 
tak daleko. Nasz znak rozpoznawczy w postaci grzywy rozrósł się do ogromnych rozmiarów36.

Ewolucja kulturowa podążyła tym tropem, traktując fryzurę jako znak rozpoznawczy 
przynależności do danego plemienia, warstwy społecznej, czy jako charakterystyczny 
znak rozpoznawczy danej osoby37. Różnice sposobu noszenia włosów podkreślały różnice 
kulturowe, z czego zdawano sobie sprawę już w czasach najdawniejszych. Krąg kulturowy 
staje się zatem symbolicznym odpowiednikiem gatunku.

Biologiczne cele istnienia włosów na głowie to termoregulacja (schładzanie i ocie-
planie), oraz sygnalizowanie stanu zdrowia i wieku osobnika, a zatem jego możliwości 
rozrodczych. Włosy biorą także udział w grze zalotów, ale nawet pominąwszy aspekt stricte 
seksualny, wydaje się, że większości ludzi dotykanie włosów po prostu sprawia przyjem-
ność. W wielu kulturach (np. w Indiach) masaż głowy stanowi ważny rytuał o znaczeniu 
relaksacyjnym, ale także harmonizującym duszę i ciało. To także rodzaj autopieszczot, 
zauważonych już u małych dzieci (np. tzw. kręcenie loczka przed spaniem), czy gest 
uspakajający (badacze z dziedziny body language uznają częste poprawianie fryzury za 
gest wskazujący na niepewność38). Istnieje także rodzaj fetyszyzmu związanego z fascy-
nacją włosami (hirsutofilia).  Na to, jak ważny jest ten element naszego ciała, wskazuje 
też fakt, iż reakcja na stres może przybrać formę łysienia plackowatego, siwienia39, bądź 

35 Tamże, s. 21.
36 Tamże.
37 „W świecie starożytnym, a także w średniowiecznej Europie przywiązywanie wielkiej wagi do wyglądu wło-

sów dało podstawę do odróżniania w ten sposób ludzi i zaowocowało tworzeniem specyficznych przydomków, 
a potem imion i nazwisk.” K. Banek, Opowieść…, s. 17. Na końcu książki znajduje się aneks z najpopularniejszymi 
imionami i przydomkami inspirowanymi owłosieniem, przypisanymi do postaci historycznych. Tamże, s. 235–237.

38 W typologii Ekmana i Friesena ten gest należy do manipulatorów [manipulators]. Za zwrócenie na to 
uwagi dziękuję Andrzejowi Stępnikowi.

39 Neurobiolog Dorota Czajkowska-Majewska pisze, że intensywne siwienie po okresie poddawania 
stresowi wynika ze śmierci komórek macierzystych, z których powstają komórki produkujące pigment 
włosów. D. Czajkowska-Majewska, Nowy, lepszy? Człowiek, Warszawa 2005, s. 119–124.
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tzw. trichotilomanii – schorzenia na podłożu nerwowym, polegającego na wyrywaniu 
sobie włosów. Warto tu powołać się na powszechnie występujące wśród małp zachowa-
nie, jakim jest tzw. grumming, czyli iskanie. Stanowi ono klasyczny przykład altruizmu 
odwzajemnionego („ja wyiskam ciebie i zjem twoje wszy”), jednak rola, jaką ów rytuał 
pełni, jest o wiele ważniejsza. Chodzi tu także o pielęgnację życzliwych stosunków spo-
łecznych w ramach danego stada. Delikatne dotykanie sierści stanowi też element po-
jednawczy, odsuwający w przeszłość konflikty. Jeszcze inny aspekt grummingu zauważył 
Robin Dunbar, który w pracy Pchły, plotki i ewolucja języka stawia odważną tezę o prze-
niesieniu przez człowieka znaczenia iskania się na komunikację oralną (audiopieszczo-
ty), co doprowadziło do powstania języka40. Niewątpliwie owo upodobanie do dotykania 
włosów pozostało w nas do dzisiaj41: dziewczynki uwielbiają czesać lalki, co skrzętnie 
wykorzystują producenci zabawek. Na sklepowych regałach leżą więc głowy przeznaczone 
tylko do czesania, mnóstwo akcesoriów do włosów, mini salon fryzjerski, a wśród lalek 
(tych nieprzedstawiających niemowląt) niemal 100% ma długie włosy. Podobnie koniki, 
kucyki (My Little Pony), jednorożce (grzywa, która zmienia kolor, którą się trefni, upina, 
kręci, prostuje itd.). Barbie ma o wiele więcej włosów, niż ludzka anatomia pozwoliłaby 
mieć kobiecie; nie ma za to włosów pod pachami, na łonie czy w innych miejscach ciała. 
Ciekawe, że lalki dedykowane chłopcom (Spider-man, Hulk, Ironman i inni) zazwyczaj 
włosy mają jedynie symboliczne. Założenie, że w przypadku dziewczynek producenci 
podążają za naturalnymi instynktami, a chłopcom serwuje się gotowe produkty zgodne 
z stereotypem aktualnie obowiązującym w ramach płci kulturowej jest dość kontrower-
syjne, zwłaszcza że słynni fryzjerzy to przecież przede wszystkim mężczyźni. Niemniej 
jednak kolejny raz, to ewolucja kulturowa stwarza warunki odmienne dla rozwoju dziew-
czynek, odmienne dla chłopców42.

Wspomniałam, że włosy sygnalizują stan zdrowia osobnika: „Rosną ok. 1 cm miesięcznie, 
więc lśniąca kaskada opadająca poniżej ramion świadczy o około czterech latach dobrego 
odżywiania się i zdrowia”43. W czasach współczesnych ten mechanizm nadal funkcjonuje 

40 R. Dunbar, Pchły, plotki i ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, Warszawa 2009.
41 Upodobanie do grummingu odsłaniałyby też niektóre aspekty związane z hodowlą psów i kotów – na 

skutek eugeniki uzyskano rasy długowłose, nawet do tego stopnia, że długa sierść zdecydowanie prze-
szkadza im w normalnym funkcjonowaniu i bez pomocy człowieka drastycznie zmniejszyłaby ich fitness, 
uniemożliwiając funkcjonowanie w niekanapowym świecie (kłopoty ze wzrokiem, z wplątywaniem się 
w zarośla, wypróżnianiem się, z gospodarką cieplną organizmu itd.). Istnieją fryzjerzy dla zwierząt, a od-
powiednie przycięcie czasem stanowi o „wartości” psa w oczach surowych sędziów (pudle). Warto jednak 
dla równowagi wspomnieć, że wyhodowano też rasy pozbawione owłosienia (np. dla alergików), które, na 
co wskazują również moje osobiste obserwacje, budzą reakcję pełną dystansu, choć czyż nie powinny się 
istotom bezwłosym podobać najbardziej?

42 K. Banek podejmując zagadnienie powiązań między symbolizmem podświadomości indywidualnej 
a symbolizmem świadomości zbiorowej odsyła do artykułu P. Hershmana, Hair, Sex and Dirt, „Man” (N.S.), 
czerwiec 1974, nr 2, s. 274 i n. Por. K. Banek, Opowieść…, s. 14.

43. J. Pincott, Czy mężczyźni…, s. 85. Z kolei P. Sorokowski pisze, „Włosy na głowie są kosztowne dla orga-
nizmu człowieka (ich wzrost i utrzymanie wymaga dodatkowych nakładów energetycznych). […] A zatem 
długie i zdrowe włosy mogą być sygnałem wysokiej jakości biologicznej organizmu, który jest w stanie 
takie włosy utrzymać. Hipoteza ta została potwierdzona w badaniach. […] Powtarzające się niedobory 
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i chociaż mieszkanki bogatych krajów nie mają problemów z dostępem do pożywienia (jego 
jakość to inna sprawa), to odwołując się do tego mechanizmu, jeszcze bardziej podnoszą 
poprzeczkę, z upodobaniem stosując odżywki, nabłyszczacze, brokat, środki zwiększające 
objętość włosów, unoszące je od podstawy, czy rozmaitego rodzaju zagęszczające dopinki, 
wypełniacze koka, że o farbowaniu skrzętnie ukrywającym siwiznę nie wspomnę.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż włosy osób czarnoskórych mają całkiem inną fakturę 
i w stanie naturalnym tworzą charakterystyczne „afro”. Obserwując obecne w mediach czar-
noskóre kobiety, których proste włosy na pierwszy rzut oka niewiele się różnią od prostych 
włosów dominujących wśród przedstawicieli rasy białej, nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
ile wysiłku i nakładu czasu oraz finansów wymagało zdyscyplinowanie tych „afrykańskich 
włosów” i pozbawienie ich etnicznych cech44. Badanie relacji między ewolucją biologiczną 
a kulturową zmusza zatem do poruszania także niełatwych kwestii dotyczących tożsamości 
osób o ciemnym kolorze skóry, uwarunkowań politycznych i społecznych.

Zagadnienia związane z włosami układają się w bogatą siatkę symboli, a wielość tropów 
wskazuje na ogrom tematu. Można tu wymienić takie zagadnienia, jak: stan naturalny 
a ujarzmianie, długość, gęstość i kolor włosów, włosy jako kryterium atrakcyjności czło-
wieka, włosy a płeć kulturowa, rytuał postrzyżyn, czy magia sympatyczna i pars pro toto. 
Podane wyżej zagadnienia nie stanowią naukowej klasyfikacji, lecz wittgensteinowską 
rodzinę znaczeń, otwartą strukturę, w której brak jest jednego wspólnego, nadrzędnego 
kryterium, lecz której podzbiory, połączone podobieństwem rodzinnym, zachodzą na 
siebie, tworząc znaczne części wspólne45. Poniższe opracowanie nie ma na celu stworzyć 
pełnego obrazu włosów w kulturze, lecz stanowi wybór podyktowany tematem głównym, 
jakim jest koegzystencja ewolucji biologicznej i kulturowej tego elementu ludzkiego ciała.

Zadziwiające, że ludzkie włosy mogą osiągać imponującą długość nawet ponad jed-
nego metra, co z punktu widzenia biologii nie jest proste do uzasadnienia, podobnie jak 
różnice w ich kolorze i fakturze uzależnione od klimatu i rasy. Każdy włos ma własny 
cykl życia46, a prędkość wzrostu zależy od wieku i stanu zdrowia. U zdrowych ludzi włosy 
najszybciej rosną między 16. a 24. rokiem życia. Ich średni roczny przyrost wynosi wów-
czas ok. 17 cm. Dla porównania, przeciętny roczny przyrost w ciągu życia to 12 cm. 
Ta martwa przecież część naszego ciała stała się paradoksalnie symbolem życia, ponieważ 
mimo obcięcia czy ogolenia, ma zawartą w sobie immanentnie potencję ruchu: odrasta, 
odnawia się, rośnie, nawet przez jakiś czas po śmierci, czego odkrycie podczas ekshumacji 
wzbudzało wiele emocji w minionych wiekach.

żelaza, cynku, miedzi, białka oraz witamin A i E znacznie obniżają jakość włosów. Poza tym w czasie cho-
roby »reglamentację« składników odżywczych organizm rozpoczyna właśnie od włosów”. P. Sorokowski, 
Pigmentacja…, s. 220. Podobna argumentacja przywołana została w książce: A.S. Millera i S. Kanazawy, 
Dlaczego piękni ludzie mają więcej córek? przeł. E. Piotrowska, Warszawa 2010, s. 86–88.

44 Por. autorski film Chrisa Rocka The Good Hair z 2009 r., który w żartobliwy sposób podejmuje ten 
trudny temat.

45 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.
46 Codziennie tracimy 50–100 włosów, jest to proces fizjologiczny.
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Włosy stanowiły i stanowią pieczołowicie przechowywane relikwie nie tylko w chrześci-
jaństwie, ale również w islamie. Napotyka się również przekonanie, iż nie wolno obcinać 
włosów osobie chorej. W obrzędach magicznych traktowane bywały jako pars pro toto – 
stąd obcięty (nieraz ukradkiem) pukiel wykorzystywany bywał w obrzędach magicznych, 
noszono go także jako amulet. Wiąże się to często z wiarą, że jakaś część ciała człowieka 
jest potrzebna do zapanowania nad nim całym, że poprzez posiadanie fragmentu ciała 
osoby uznanej za wyjątkową, mamy udział w jej mocy (mana)47. Pierwsze postrzyży-
ny, zarówno włosów, jak i brody u chłopców, zmiana fryzury po ślubie traktowane były 
niezwykle poważnie jako rytuały przejścia (o czym będzie mowa w dalszej części tego 
artykułu). Kobiety ofiarowywały swoje włosy, prosząc bogów o jakąś rzecz48, mężczyźni 
z kolei ślubowali (np. w Indiach49, ale i w Europie), iż pozostawią swoje włosy nietknię-
te, dopóki nie zostanie wypełnione zobowiązanie (np. nie dokonana zostanie zemsta). 
Włosy brały udział również w magii sympatycznej50. Zauważono także, iż stanowią one 
element silnie kształtujący tożsamość osoby i obcięcie ich wbrew czyjeś woli stanowi 
potężne naruszenie jej integralności psychofizycznej51, a nawet zanegowanie jej czło-
wieczeństwa52. Przykładów na poparcie tej tezy nie trzeba szukać w czasach odległych. 
Ze szczególną mocą postępowanie takie obecne było przecież w czasach II wojny świato-
wej i po niej53. Współczesne zbiórki włosów na peruki dla kobiet poddawanych chemio-

47 Współczesna nauka w zaskakujący sposób niejako potwierdziła owe wierzenia, kilka włosów (najlepiej 
wyrwanych z cebulkami) naprawdę stanowi klucz do całego człowieka. Zawierają wszak przecież materiał 
genetyczny, pozwalający ustalić tożsamość człowieka.

48 Słynnym stał się widoczny na nocnym niebie „warkocz Bereniki”. Zwyczaj ofiarowania włosów, 
aby mężowie szczęśliwie wrócili z wojny, podtrzymywano jeszcze podczas wojen z XX wieku w Japonii. 
Por. K. Banek, Opowieść…, s. 75.

49 Tamże, s. 80–81.
50 Por. traktowanie kołtuna przez Słowian. Na Sumatrze kobiety miały zwyczaj sadzić ryż z rozpuszczony-

mi włosami. Wierzono bowiem, że zapewniało to bujny wzrost i długie łodygi rośliny. K. Banek, Opowieść…, 
s. 69. „U Ewenków (Syberia), gdy myśliwi udawali się na polowanie na niedźwiedzia, tym, którzy pozostawali 
w obozowisku nie wolno się było czesać. Natomiast u morskich Dajaków z Sarawak (północno-zachodnie 
Borneo) kobietom nie wolno było namaszczać włosów tłuszczem w czasie, gdy ich mężowie wyruszyli na 
wojnę, ponieważ mogliby się poślizgnąć”. Tamże, s. 70.

51 W Europie kobiety oskarżone o czary często zaczynały „zeznawać” tuż po tym, jak zostały rozebrane 
i ogolone (na całym ciele bądź tylko głowie), co interpretowano jako widomy znak, iż to we włosach znaj-
dowały się siły diabelskie.

52 „Często też zamiast golenia, która to czynność miała wymiar ludzki, praktykowano strzyżenie na przy-
kład nożycami do strzyżenia owiec.”. Tamże, s. 200.

53 Obcinano włosy by pohańbić – kobietom jako widomy znak złego prowadzenia się i braku wierności 
(kara stosowana w Atenach, czy też po II wojnie światowej, ale też niemal do dziś na Samoa), bądź aby 
oszpecić potencjalną rywalkę (motyw napotykany np. w bajkach). K. Banek interpretuje to w ten sposób, 
że „poprzez deseksualizację wskutek utraty włosów potępiona została ich [tychże kobiet] kobiecość”. Tamże. 
Mężczyznom golono głowę (i najczęściej brodę, bądź tylko brodę) jako znak niewolnictwa (w Egipcie, 
Rzymie, Birmie, u ludów germańskich i afrykańskich, w Chinach) i pohańbienia, bądź tuż przed śmier-
cią. Słynny jest przykład ruskich bojarów zmuszonych przez pragnącego reform – także obyczajowych 
– Piotra I do pozbycia się bród. Banek z kolei przywołuje obecną w mitologii celtyckiej postać króla Rina 
z Wysp, który dwudziestu pięciu królom zgolił brody i użył ich jako podbicia swojego płaszcza. Tamże, s. 194.
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terapii w chorobie nowotworowej także stanowią ważny dowód doświadczania ich braku 
jako napiętnowania i deprecjacji…

Obecność bujnej grzywy u mężczyzny kojarzono z jurnością, sprawnością seksualną, 
a także siłą fizyczną. Ilustracją tego związku może być biblijny Samson, który wraz z ob-
cięciem mu włosów przez Dalilę54 (a tym samym ze złamaniem zasad nazireatu), utracił 
swoją moc. Konstatacje dotyczące związku mocy z włosami obecne są w wielu mitach 
i przysłowiach. Morris tłumaczy to następująco:

Obecny w ludowej tradycji związek między jurnością mężczyzny i bujnym owłosieniem jego 
głowy bez wątpienia można tłumaczyć w sposób następujący, mimo że w okresie dojrzewania 
hormony pobudzają wzrost włosów zarówno w ciele kobiety jak i mężczyzny, to jednak na mę-
skim ciele pojawia się ich więcej – nie tylko pod pachami i w kroczu, lecz także w postaci brody, 
wąsów, często również kępek włosów na tułowiu i kończynach. Skoro te dodatkowe włosy są 
świadectwem męskości, wobec tego włosy w ogóle, nawet te na głowie, stają się symbolem mę-
skiej siły i witalności55.

Zatem bujna czupryna wskazywałaby przede wszystkim na młody wiek, który kojarzony 
jest z większą sprawnością fizyczną, zwłaszcza seksualną56. Stąd zapewne farbowanie 
siwizny oraz zabiegi przeszczepiania włosów, dawne „tupety”, czy „pożyczki”. Łysina bo-
wiem, co potwierdzają zarówno badania atrakcyjności biologicznej57, jak i obecne w róż-
nych kulturach sposoby tuszowania tego naturalnego przecież i częstego58 procesu utraty 
włosów wskutek nadprodukcji androgenów, waloryzowana bywa negatywnie59. Kojarzona 
bywała także z symboliczną kastracją60. Mężczyzna miałby wyrażać w ten sposób pokorę, 

54 Sdz 13,4–7.
55 D. Morris, Magia…, s. 29.
56 Połączenie bujnej czupryny ze sprawnością seksualną nie jest uzasadnione, bo to przecież nadpro-

dukcja androgenów powoduje łysienie.
57 Zarówno Pincott, przywołująca badania przeprowadzone na Barry University w Miami oraz badania 

w Korei, jak i Sorokowski wskazują, iż łysiejący mężczyźni, mimo iż kojarzeni byli z większą dojrzałością 
społeczną, opiekuńczością, wiekiem, a nawet wyższym stopniem inteligencji, postrzegani byli jednocześnie 
jako mniej atrakcyjni od mężczyzn dysponujących bujnymi włosami. Por. J. Pincott, Czy mężczyźni…, s. 86; 
P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 221.

58 Sześćdziesiąt procent białych mężczyzn tuż przed pięćdziesiątym rokiem życia wykazuje pewien 
stopień wyłysienia. Jest to czynnik w znacznym stopniu dziedziczny. 

59 Drastycznym przykładem jest scena biblijna, „Stamtąd [Elizeusz] poszedł do Betel. Kiedy zaś postępo-
wał drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego, Przyjdź no, 
łysku! Przyjdź no, łysku! On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły 
z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci.” 2 Ks. Królewska 2,23-24.

60 Łac. castus oznacza czysty, wstrzemięźliwy. Europejskim odpowiednikiem golenia głowy jest ton-
sura. Wymienić należy przede wszystkich pochodzącą z 1951 roku książkę Charlesa Berga The Unconsious 
Significance of Hair. Autor tej uznanej przez Banka za przełomową, wydanej w połowie ubiegłego wieku 
publikacji proponuje podejście psychoanalityczne, w kontekście którego obcinanie włosów stanowić mia-
łoby symboliczną kastrację. Książka ta poddana została analizie i surowej krytyce przez Edmunda Leacha.
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rezygnację ze swoich męskich atrybutów (wiąże się to z wstrzemięźliwością seksualną) na 
rzecz oddania się w służbę bóstwa61. Z drugiej strony to wcale nie jest uniwersalna zasada, 
ponieważ można podać również kontrprzykłady i absolutnie nieuzasadnionym byłoby 
wskazywanie jednego obowiązującego wzorca. 

Przywoływany już wcześniej Anthony Synnott w ramach swojej teorii przeciwieństw 
założył, że różne płcie mają różne włosy. Rzeczywiście, mimo że w stanie naturalnym włosy 
kobiet i mężczyzn się od siebie nie różnią, mamy do czynienia z nadreprezentacją dłu-
gich włosów u kobiet62 i krótkich u mężczyzn. Próbowano to tłumaczyć w różny sposób. 
Wydaje się, że na upowszechnienie się toposu krótkowłosych mężczyzn i długowłosych 
kobiet dominującego (aczkolwiek nie bez wyjątków) w europejskim kręgu kulturowym, 
wywarł wpływ rzymski zwyczaj golenia głów (i bród) przez legionistów. Niewątpliwie miał 
on poważne znaczenie praktyczne. W ferworze bitewnym nie można było przeciwnika 
złapać za czuprynę (brodę), łatwiej było o higienę, mniej dokuczały wszy i choroby skóry 
głowy, a wreszcie nie bez znaczenia pozostawał czynnik psychologiczny, spowodowany 
uniformizacją wyglądu militarnego zgrupowania. Być może to właśnie wyglądem rzymskich 
legionistów inspirował się Paweł z Tarsu, który w Pierwszym Liście do Koryntian, omawiając 
kwestię modlitwy z nakryciem bądź bez nakrycia głowy, jednoznacznie stwierdza, iż „hańbą 
jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą. Włosy 
bowiem zostały jej dane za okrycie”63. Wniosek o odmiennym potraktowaniu kobiet i męż-
czyzn przez boga niewątpliwie nie jest wysnuty na podstawie obserwacji empirycznej. Jak 
wspomniałam, fakt, że w zdecydowanej większości kultur przedstawicie odmiennych płci 
noszą inną ich długość, jest zdecydowanie wynikiem ewolucji kulturowej. 

Desmond Morris sugeruje inną jeszcze interpretację: „Niewykluczone, że ma to związek 
z szorstkością i miękkością włosów. Krótko przystrzyżone włosy są twarde, szczecinia-
ste, natomiast włosy długie i rozwiane są miękkie, jedwabiste”64. Czy nie jest to jednak 

61 Próbę interpretacji aktu kastracji z punktu widzenia ewolucyjnego podejmuje W. Burkert, „Dla istot 
biologicznych bowiem, dla jednostek będących maszynami przetrwania samolubnych genów, nie ma nic 
gorszego od złożenia ofiary ze swych potencjalnie nieśmiertelnych komórek prokreacyjnych. […] Agresja 
czasu wojny ściśle związana jest z męskością, dlatego osobnik aseksualny mógł spodziewać się prawdopo-
dobnie większych szans na przetrwanie. Co ważniejsze, w naszej świadomości samoobrona jawi się jako 
»conditio sine qua non« egzystencji i w konsekwencji jest ostatecznym celem, przedmiotem racjonalnego 
planowania; biologiczny program prokreacji, który sprawia, że jednostkę można zastąpić – co czyni ją 
zbyteczną – musi więc wywoływać niepokój. Tu prawdopodobnie tkwi głęboka przyczyna, dla której wiele 
tradycji mądrościowych, joga oraz inne formy praktyk ascetycznych uznały seks za wysoce podejrzany. 
Iluzja zasadza się na przekonaniu, że mężczyźni, którzy wyrzekają się prokreacji, pozostają nietknięci przez 
wir życia i śmierci. Dopuszcza się, a nawet zaleca, poniesienie małej straty, dla ocalenia całości indywiduum. 
Jest to jeden z tych przypadków odwrócenia naturalnego porządku, dzięki któremu świat mentalny próbuje 
zejść z utartych ścieżek biologii, z krótkoterminowymi rezultatami dla jednostki, lecz z trwałą nauką dla 
gatunku. Świadome i nieświadome wyobrażenia kojarzą się z tym tematem za sprawą silnego szoku, który 
wywołuje jego ambiwalencja”. W. Burkert, Stwarzanie…, s. 72–73.

62 Choć znajdziemy i kontrprzykłady, np. kobiety z plemienia Masajów golą głowy.
63 1. List św. Pawła do Koryntian (1 Kor), 11, 14–15. 
64 D. Morris, Magia…, s. 32.
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interpretacja wtórna Europejczyka wychowanego w świecie ustalonych różnic gender? 
A jednak można dla niej znaleźć uzasadnienie naukowe. Sorokowski twierdzi, iż męż-
czyźni preferują u kobiet długie włosy, ponieważ zapewniają one większą powierzchnię 
dla dystrybucji feromonów”65. Badania przywoływane przez tego autora wykazały, że 
kobiety o długich bądź średniej długości włosach postrzegane są jako atrakcyjniejsze od 
kobiet krótkowłosych, oraz… bardziej dostępne seksualnie: „Co ciekawe, długie włosy 
szczególnie podwyższały urodę mniej atrakcyjnych kobiecych twarzy”66. Myślę, że jest 
to klucz do zrozumienia zdania św. Pawła oraz zwyczajów odnoszących się do innych 
kręgów kulturowych, np. do świata arabskiego. Długie, miłe w dotyku rozpuszczone wło-
sy kobiet budziły niepokój, ponieważ stanowiły istotną podnietę erotyczną. Jeśli zatem 
skracanie włosów miałoby stać w sprzeczności z prawami boskimi, zaś ich swobodne 
puszczenie stanowi bodziec erotyczny, którego należy unikać (długie rozpuszczone 
włosy nosiły prostytutki67), trzeba je skromnie spleść bądź ukryć. Oto kolejny sposób 
ujarzmiania natury, do dziś praktykowany w tradycyjnych środowiskach żydowskich 
i muzułmańskich. Odpowiada mu zwyczaj zasłaniania włosów, zwłaszcza przez ko-
biety znajdujące się poza rynkiem matrymonialnym, czyli mężatki, kobiety starsze, 
czy zakonnice w społecznościach purytańskich 68. W niektórych przypadkach fryzura 
wręcz ujawnia stan cywilny69, a jej zmiana często stanowi element obrzędów przejścia70. 
Najlepiej znanymi są tu postrzyżyny chłopców, tracących młodzieńcze loki71, czy ocze-
piny wprowadzające pannę młodą w grono mężatek. I choć kusi odnalezienie takich 
prawidłowości jakie znajdziemy w koncepcji Edmuda Leacha: długie włosy oznaczają 
nieograniczoną niczym seksualność, krótkie lub częściowo ogolone – ograniczenia sek-
sualne, a ogolone – celibat, to sam jej autor odnajduje i z naukową rzetelnością podaje 
kontrprzykłady własnej koncepcji72. 

65 P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 220–221.
66 Tamże.
67 Symbol kobiecych włosów ma strukturę dwubiegunową. Z jednej strony atrakcyjność seksualna, 

z drugiej - skromność i brak wyrafinowania. Maria Magdalena włosami wytarła stopy Jezusa. Lady Godiva 
wstydliwie okryła swą nagość długimi włosami, przejeżdżając konno przez XI-wieczne Coventry. 

68 W przypadku zakonnic ścisłość przestrzegania tego zwyczaju zależy od reguły zgromadzenia zakonne-
go. W skrajnych przypadkach po dziś dzień zdarzają się niezwykle ścisłe, plastikowe konstrukcje połączone 
z welonem, które tak mocno przywierają do twarzy, że powoduje to wręcz choroby uszu.

69 Np. w plemieniu Joruba w Afryce. Por. K. Banek, Opowieść…, s. 178.
70 „Praktykowanie postrzyżyn można stwierdzić już w IV tysiącleciu p.n.e. (Mezopotamia i Egipt). Termin 

„postrzyżyny” stosuje się w odniesieniu do wielu typów czynności, a więc mogą one mieć charakter żałobny, 
karny, niewolniczy, ślubny, wojskowy, wotywny lub religijny.” Tamże, s. 183. Więcej o rytuałach przejścia por. 
A. Van Gennep, Obrzędy przejścia, w: Etnologia. Wybór tekstów, red. Z. Sokolewicz, przeł. A. Zadrożyńska-
-Barącz, Warszawa 1969.

71 Wspomina o nich także Gall Anonim w odniesieniu do dwóch synów księcia Popiela. Znamy też obrzęd 
postrzyżyn syna Piasta Kołodzieja. Często siódmy rok życia stanowił cezurę (np. u Germanów z północy, 
u Celtów). W Rzymie ścięte pierwsze pukle włosów syna składano w ofierze bogom, bardzo uroczyście 
obchodzono także obrzęd zwany depositio barbae, czyli pierwsze golenie zarostu, traktowany jako inicjację 
do wieku dojrzałego. Por. K. Banek, Opowieść…, s. 184. 

72 Edmund Leach, por. K. Banek, Opowieść…, s. 230–231.
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Wybór długości i sposobu uczesania włosów może stanowić również element kreowa-
nia tożsamości płciowej. 

Z kolei sytuacje nadzwyczajne wymagały odstępstw od reguły, odwrócenia „natural-
nego” porządku73. Przykładem takiej właśnie anomalii jest czas żałoby, w czasie którego 
rozmaite zachowania były odmienne od codziennych. Do repertuaru tychże zachowań 
należało wyrywanie włosów podczas rytuału pogrzebowego74, a także noszenie odmien-
nych niż poza żałobą fryzur. Ale i tu nie można ustalić uniwersalnych wzorów, czy chodzi 
o obcięcie włosów, czy może zapuszczenie ich, bądź nie czesanie. Już żyjący w IV w. n.e. 
św. Jan Chryzostom zaobserwował, iż „istnieje następująca prawidłowość: tam, gdzie 
naturalną rzeczą jest zapuszczanie długich włosów, ich obcięcie jest znakiem żałoby, 
natomiast tam, gdzie nosi się włosy krótkie, oznaką żałoby jest ich zapuszczenie”75.

Według koncepcji Christophera R. Hallpike’a, długość włosów wskazuje w pierwszym 
rzędzie nie na obszar dotyczący seksu, lecz posłuszeństwa: „długie włosy związane są 
z przebywaniem poza społeczeństwem, a obcięte włosy symbolizują powrót do spo-
łeczeństwa lub życie w systemie szczególnej dyscypliny w obrębie społeczeństwa”76. 
Sądzę jednak, że również i w przypadku buntowników odpowiedniejsza jest intuicja 
Jana Chryzostoma i nie formułowanie jednej uniwersalnej zasady określającej ich dłu-
gość, bowiem jeśli zasada istnieje, to jest nią sama zmiana. Niewątpliwie noszenie bujnej, 
zmierzwionej grzywy nie jest praktyczne ani higieniczne i brak jakiejkolwiek ingerencji 
spotykany jest nadzwyczaj rzadko, rzeczywiście kojarząc się z osobami, które są „outsi-
derami”, niepartycypującymi w życiu społecznym77. Hallpike podkreśla, że status osób 
programowo noszących bardzo krótkie włosy lub całkiem ogoloną głowę (żołnierze, 
mnisi, więźniowie, służący) wskazuje na ich uzależnienie od ograniczających struktur 
władzy. Zauważmy jednak, że – po pierwsze – w wyżej wymienionych sytuacjach wyjąt-
kowo krótkie włosy, bądź wręcz ich brak ma aspekt funkcjonalny – uwagi nie angażują 
dokuczliwe pasożyty, łatwiej zachować higienę nawet przy minimalnym nakładzie pra-
cy, a w czasie bitwy, jak już wspomniano, nie ma możliwości chwycenia przeciwnika za 
brodę czy czuprynę78. Z drugiej strony, owszem, uniformizacja fryzury we wszystkich 
tych przypadkach może być potraktowana jako wyraz rezygnacji z własnego indywidu-
alizmu na rzecz podległości rozkazom innych bądź wyjątkowo silnego utożsamienia się 

73 Próbę doprecyzowania pojęć „natura” i „kultura” podjęła Aldona Pobojewska. Por. A. Pobojewska, 
Jedna natura – wiele kultur; jedna kultura – wiele natur, w: Między sensem a genami, red. B. Tuchańska, 
Warszawa 1992, s. 178–181.

74 Przejmujący przykład objęcia owymi oznakami żałoby także zwierząt opisuje Herodot. Persowie po 
śmierci jednego ze swoich wodzów pod Platejami ostrzygli nie tylko swoje włosy, ale i sierść koni i bydląt 
jucznych. Por. K. Banek, Opowieść…, s. 89. 

75 Por. tamże, s. 84.
76 Por. tamże, s. 13. 
77 Także w obszarze języka widać negatywne nastawienie do pozostawienia zupełnej swobody naszym 

włosom, wskazują na to pejoratywne określenia, takie jak kudły, kołtun (kołtuństwo), strzępy, czupiradło…
78 Wymóg krótkiej fryzury u żołnierzy oraz golenie przez nich bród upowszechnił Aleksander Macedoński, 

wydając odnośny rozkaz po doświadczeniach bitwy pod Arbelą w 331 r. p.n.e. 
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z grupą79. Jednak dokładnie tak samo może działać utrzymanie jakiejkolwiek jednolitej 
fryzury i choć zaplatanie włosów czy utrzymanie w ryzach włosów długich jest bardziej 
kłopotliwe, znajdziemy przykłady i na takie sytuacje80. W świecie, w którym mężczyźni 
karnie ujmują w karby swoje fryzury, krótko je obcinając, noszenie długich włosów to ce-
cha buntowników81. W przypadku kobiet ten sam mechanizm działa na zasadzie inwersji 
i zbuntowane, niezależne kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym obcinały włosy. 
Wynika stąd, że powszechną normą kulturową są długie włosy u kobiety i krótkie u męż-
czyzny. Znakiem dobrowolnego lub przymusowego przekroczenia stanu przyjętego za 
normalny dla społecznie definiowanych „kobiety” i „mężczyzny” są działania na włosach, 
słusznie rozpoznanych przez badaczy jako „normatywne”82. 

Nieliczne, przeprowadzane głównie w Europie i USA badania dotyczące koloru włosów 
z pewnością nie upoważniają do wysuwania uniwersalnych wniosków. Koncentrują się 
one na analizie wpływu określonej barwy na ocenę atrakcyjności osobnika, wpisując się 
tym samym w zapoczątkowany przez Darwina nurt, wiążący tematykę włosów z dobo-
rem płciowym, którego kontynuatorem na polu kulturowym był wspominany wcześniej 
Anthony Synott. Polichromatyzm występuje zresztą również w świecie zwierząt pozaludz-
kich i – jak zauważa Sorokowski – „jest przeważnie powiązany z dużą konkurencją o part-
nerów seksualnych i ma na celu zwrócenie na siebie uwagi osobnika płci przeciwnej”83. 
W podobną stronę nawigują badania świata „nagich małp”. 

Pierwotnym kolorem owłosienia Homo sapiens był czarny, jednak około 20–25 tys. lat 
temu na północy i wschodzie Europy pojawiają się osoby jasnowłose i rude.

Sądzi się, że kolor włosów, podobnie jak pigmentacja skóry, wiąże się z dostosowywaniem się 
człowieka do promieniowania ultrafioletowego […] jest prawdopodobnie związane nie tylko z do-
borem naturalnym, ale także doborem płciowym84.

Już Darwin rozważał wpływ doboru płciowego na włosy i karnację u ludzi. Kanadyjski 
antropolog Peter Frost stawia tezę, że przyczyną wystąpienia jasnych włosów była ostra 

79 Można tu wskazać na skinów, członków gangów czy młodzież z paramilitarnych ugrupowań o cha-
rakterze nacjonalistycznym.

80 Spartanie, mimo że byli przecież znamienitymi wojownikami, nosili długie włosy, „Albowiem ostre 
nożyce powinny omijać głowy mężów mądrych, gdyż bezbożna to rzecz strzyc źródło wszelkich zmy-
słów i boskich przeczuć, skąd płyną modlitwy i słowa wykładające mądrość”. Flawiusz Filostratos, Żywot 
Apolloniusza z Tiany, VIII 7. K. Banek, Opowieść…, s. 124.

81 Nie pamiętamy już, ile emocji wzbudzały postrzegane dziś jako wyjątkowo grzeczne fryzury 
The Beatles. Nasuwają się tu też na myśl rozwiane włosy hippisów (o czym opowiada musical Hair), czy 
fanów „zbuntowanych” gatunków muzycznych (rock, heavy metal, reggae, blues i in.). Współczesnym mo-
mentem rozpoczęcia dorosłego życia bywa karne dostosowanie się do dress code obowiązującego w danej 
firmie, korporacji, zmieniające długowłosych (i często brodatych) buntowników w nienagannych pracowników. 

82 Stąd zapewne dość powszechne reakcje „alergiczne” na osoby typu Conchity Wurst.
83 P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 214.
84 Tamże. 
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rywalizacja kobiet o nielicznych dostępnych mężczyzn, którzy stanowili wówczas „do-
bro względnie rzadkie, pożądane i trudne do zdobycia”85 i w czasie zlodowacenia, kiedy 
roślin nie było wiele, związek z zapewniającym mięso, polującym mężczyzną znacząco 
zwiększał szanse przetrwania kobiety86, zaś jasne włosy zwracały na nią uwagę swoją wy-
jątkowością. Teoria ta jednak nie tłumaczy, dlaczego włosy rude nie stały się na tej samej 
zasadzie równie atrakcyjne i preferowane przez płeć odmienną – przeciwnie, przywołane 
badania wskazują, że uznane zostały za najmniej atrakcyjne87. Inna hipoteza dotyczy 
z kolei waloryzowania wieku: 

Ze względu na to, że włosy niemowląt i dzieci są jaśniejsze niż ich rodziców […] preferencje 
mężczyzn wobec kobiet o blond włosach najczęściej wyjaśnia się tym, że jasne włosy mogą być 
odbierane jako sygnał młodego wieku88.

Faktycznie, wiek kobiet o jasnych włosach szacuje się średnio o dwa lata mniej niż w rze-
czywistości, choć dotyczy to jedynie kobiet w wieku reprodukcyjnym (prawdopodobnie 
potem blond zbyt mocno kojarzy się z kolorem siwym)89. W tym badaniu brano pod uwagę 
również preferencje kobiet wobec mężczyzn i pojawiła się lekka przewaga mężczyzn 
o włosach koloru ciemnego. Czy blondynki rzeczywiście są oceniane jako atrakcyjniejsze? 
Niczego takiego nie wykazały na przykład badania ponad pięciuset młodych Amerykanów 
(studentów) z 1978 r.: 

[…] największej grupie mężczyzn podobały się szatynki (41%) i blondynki (38%), a znacznie 
mniejszej grupie brunetki (14%) i rudowłose (7%). Kobietom także najbardziej podobali się sza-
tyni (47%), a następnie blondyni (28%) i bruneci (23%), a znacznie mniejszej grupie mężczyźni 
o rudych włosach (2%). Studentów zapytano też, jakiego koloru włosy podobają im się najmniej. 
Ankietowani obu płci zgodnie wskazali kolor rudy (ponad 80%). Co ciekawe, nieco większej liczbie 
mężczyzn (14%) niż kobiet (5%) nie podobały się osoby płci przeciwnej o czarnych włosach90.

Badania ponad 12000 mężczyzn korzystających z popularnego w Stanach Zjednoczonych 
serwisu randkowego wskazały na pewną preferencję blondynek, która wzrasta wraz ze 

85 Tamże, s. 215.
86 J.Pincott, Czy mężczyźni…, s. 87.
87 Miller i Kazanawa potwierdzają tę prawidłowość powołując się na badania Feinmana i Gila z 1978 roku, 

które przytacza także Pawłowski.  Za: A.S. Miller, S. Kazanawa, Dlaczego…, s. 93. 
88 P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 216. Por. też J. Pincott, Czy mężczyźni…, s. 88 oraz A.S. Miller, 

S. Kazanawa, Dlaczego…, s. 93.
89 Autorzy książki Dlaczego piękni ludzie mają więcej córek? podkreślają, że osobom jasnowłosym kolor 

włosów zmienia się wraz z wiekiem dużo bardziej, niż pozostałym: włosy jasne szybciej ciemnieją i z dzie-
ci o włosach bardzo jasnych wyrastają osoby dorosłe których kolor włosów określić można jako ciemny 
blond. Tym samym tłumaczą stereotyp „głupiej” – czyli mniej doświadczonej, kilkunastoletniej blondynki. 
Za: A.S. Miller, S. Kazanawa, Dlaczego…, s. 93–95.

90 P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 215.
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zmniejszaniem się liczby kobiet o jasnych włosach w grupie, jednak nie była to preferencja 
duża, ponadto nie została potwierdzona wśród mieszkańców Afryki czy Azji91. W przy-
wołanych przez Sorokowskiego polskich badaniach oceny atrakcyjności osób z powodu 
koloru włosów,  połączonej z szacowaniem wieku okazało się, że niezależnie od innych 
cech (np. koloru skóry) kolor włosów znacząco wpływał na tę ocenę. „Mimo to »efekt 
atrakcyjnej blondynki« nie był zbyt silny i zaobserwowano go tylko w grupie kobiet w wie-
ku oszacowanym na około 25–35 lat”92. Jak relacjonuje Srokowski, efektu tego nie wykryto 
natomiast w grupie kobiet młodszych i starszych, chociaż nie świadczy to, że wśród niech 
nie istnieje, bowiem z kolei w badaniach dotyczących sytuacji ubiegania się o pracę, kiedy 
manipulowano kolorem włosów kandydatki, to brunetka wydała się zdolniejsza i bardziej 
odpowiednia na stanowisko. Proponowano jej też nieco wyższą pensję niż blondynce93. 
Jak konkluduje Srokowski:

nie wykazano innych biologicznych różnic między blondynkami a brunetkami. Brak jest badań, 
które wskazywałyby na przykład na związek jasnych włosów z ilością estrogenu, zdrowiem kobiety 
czy jej płodnością. Prawdopodobnie dlatego nie ma silnej presji selekcyjnej premiującej blon-
dynki, a kolor włosów (oczywiście nie uwzględniając siwych włosów) nie jest bardzo znaczącym 
wyznacznikiem atrakcyjności fizycznej kobiet94.

Kiedy  jednak, nawet pobieżnie, prześledzimy tzw. prasę kolorową95, zwłaszcza przezna-
czoną dla mężczyzn, czy popularne obrazy filmowe, szybko okaże się, że blondynek jest 
w nich znacznie więcej niż kobiet o innym kolorze włosów. Dzieje się tak, mimo że w po-
pulacji światowej naturalnych blondynek jest zaledwie około 2%.   Wiele osób wszakże 
(również mężczyzn) włosy rozjaśnia. Na przykład w Europie to jedna na 3 kobiety, zaś 
w USA około 40% kobiet farbujących włosy96. Rozjaśnianie włosów znane było w renesan-
sie, znaleziono także dowody na to, że była to umiejętność opanowana także przez kobiety 
w epoce imperium rzymskiego97. Ważne, na co zwracają uwagę Alan S. Miller i Satoshi 
Kazanawa, aby nie pomieszać tu przyczyny ze skutkiem: kobiety pragną wyglądać jak 

91 „[…] najlepszym predykatorem koloru włosów partnera jest kolor włosów matki (zarówno dla kobiet, 
jak i mężczyzn)”. P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 219. „Kolejnym czynnikiem wpływającym na męskie 
preferencje jest imprinting seksualny, czyli skłonność do szukania w partnerze cech, które ma rodzic płci 
przeciwnej”. J. Pincott, Czy mężczyźni…, s. 89.

92 P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 216. 
93 Tamże.
94 Tamże, s. 217.
95 Badania przeprowadzone na Old Dominion University w Wirginii wykazały, że na okładkach maga-

zynów Ladie’s Home Journal, Vogue i – przede wszystkim, Playboy, proporcja blondynek do kobiet o in-
nym kolorze włosów jest znacznie większa niż rzeczywisty ich odsetek w losowej próbie kobiet rasy białej, 
wśród których 68% stanowią brunetki i szatynki, 27% blondynki naturalne i farbowane, a 5% rudowłose. 
Za: J. Pincott, Czy mężczyźni…, s. 88.

96 Tamże.
97 Za: A.S. Miller, S. Kazanawa, Dlaczego…, s. 93.
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„bombowa blondynka” nie dlatego, że podążając za modą chcą naśladować blondwłose 
modelki spoglądające z billboardów, kinowych plakatów i kolorowych magazynów, lecz 
ten typ kobiety jest odpowiedzią na takie, a nie inne preferencje mężczyzn: „ideał kobie-
cego piękna nie jest arbitralnie narzucany, lecz starannie wykalkulowany przez ewolucję 
drogą doboru płciowego, odbywającego się na przestrzeni milionów lat”98.  Ewolucja kul-
turowa, jeśli nawet odmienną ścieżką, podąża zatem za ewolucją biologiczną.

Twarz
Jesteśmy wyjątkowymi ssakami, które nie posiadają wibrysów – długich, sztywnych wło-
sów czuciowo-dotykowych, jakie mają wszystkie inne ssaki. Nasze twarze porastają jednak 
włosy, które, nie licząc drobnych włosków obecnych na całym ciele, pojawiają się w tak 
charakterystycznych miejscach, jak brwi, rzęsy oraz zarost wokół ust i na policzkach. 

1. Brwi i rzęsy
W literaturze naukowej to temat poruszany niemal wyłącznie w kontekście mody, bądź 
kwestiach związanych z mimiką. Niewątpliwie mężczyźni mają gęstsze, bardziej krzacza-
ste brwi niż kobiety. Idąc tym tropem, można przewidzieć, że ich ścienianie i modelo-
wanie podkreślać będzie kobiecość. Pozostawienie brwi przez kobietę w stanie zupełnie 
naturalnym może być postrzegane jako aseksualne, dziecięce, z drugiej jednak strony 
znamy przykłady dowodzące, że stanowią one charakterystyczną, niestandardową cechę 
kobiecej urody, czasem rozpoznawaną jednak jako jej cecha demoniczna99. Modelowanie 
brwi, czyli nadawanie im wyraźnego, symetrycznego kształtu to zabieg, który jest w stanie 
istotnie skorygować wyraz twarzy, uzyskać  większą symetrię100, złagodzić, bądź wyostrzyć 
rysy twarzy. Z wiekiem brwi tracą swoją gęstość i kolor, zatem te mocno zarysowane będą 
oznaką młodości. Zabiegi kosmetyczne stosowane w różnych częściach świata oferują 
szeroki wachlarz możliwości. Brwi można przyciemniać przy pomocy codziennego ma-
kijażu, farbować (np. henną) lub zastosować tzw. makijaż permanentny (rodzaj tatuażu). 
Od średniowiecza modne bywało także golenie  brwi. Z kolei na początku XVIII wieku 
w Anglii bogate modnisie przyklejały na ich miejsce specjalnie przycięte i spreparowane 
mysie skórki101, zaś w latach 20-tych i 30-tych XX wieku powyżej ich naturalnej linii ryso-
wano cieniutkie kreski, co nadawało twarzy zdziwiony, trochę dziecięcy wygląd. Golenie 
brwi bywa także elementem wiązanym z usuwaniem całego owłosienia głowy (jak było 
w przypadku kapłanów egipskich).

98 Tamże, s. 83.
99 Tego typu brwi miały wskazywać, wedle słynnego Młotu na czarownice, na fakt, iż kobieta jest 

czarownicą.
100 Symetryczne twarze postrzegane są bowiem jako bardziej atrakcyjne. Por. A. Szybowska, Twarze 

w sieci czyli wszyscy jesteśmy „Jaskiniowcami”, w: Humanistyczne konteksty technopolu, red. D. Wężowicz- 
-Ziółkowska, Katowice 2011, s. 169–181.

101 D. Morris, Magia…, s. 47.
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Kształt brwi bywa także czytelnym komunikatem dotyczącym statusu danej osoby. 
W Iranie, w dniu poprzedzającym ślub, kosmetyczka nadaje nowy kształt brwiom dziew-
czyny, sprawiając, że ich naturalny kształt ustępuje kształtowi geometrycznemu, przypo-
minającemu daszek akcentowy stawiany nad literą, bądź arabską cyfrę osiem: „Tak więc 
zgodnie z tradycją kształt brwi zdradza status kobiety i jej rozmówca natychmiast uzyskuje 
informację co do tego, w jaki sposób należy ją tytułować”102.

Natomiast długość rzęs nie stanowi ani informacji o stanie zdrowia, ani o statusie, 
dziwi zatem panująca od dłuższego już czasu moda na ich pogrubianie, przedłużanie 
i zagęszczanie. Niemniej w literaturze, od romantycznej do popularnej, w opisach urody 
bohaterek często akcentuje się tajemniczość spojrzenia „zza gęstych firanek rzęs”.  

2. Zarost
Nie jesteśmy jedynymi brodatymi naczelnymi, ale to samce naszego gatunku prezentują 
najbardziej imponujące brody w świecie przyrody. Ten rodzaj zarostu wraz z wąsami po-
jawia się u mężczyzn w okresie dojrzewania i dość trudno wytłumaczyć jego ewolucyjną, 
bezpośrednią rolę. Niewątpliwie broda to najbardziej rzucający się w oczy sygnał płciowy 
gatunku ludzkiego – widoczny z daleka, i to właściwie niezależny od tego, czy jest się bar-
dziej ubranym, czy rozebranym”103. Próba ustalenia jej znaczenia tak biologicznego, jak 
i kulturowego nie daje jednak jednoznacznych wyników. Według autorów przytaczanych 
przez Sorokowskiego badań

jedną z przyczyn atrakcyjności męskiego zarostu jest fakt, że uwypukla on wielkość podbródka 
i szczęki, a więc sygnalizuje dojrzałość płciową mężczyzny i prezentuje jego męskość. W kilku 
badaniach wykazano, iż mężczyźni z brodami lub nieogoleni są generalnie postrzegani jako bar-
dziej dominujący, silni, męscy, agresywni, mniej zrównoważeni emocjonalnie […] a nawet starsi 
[….]. Jest to dość oczywiste w kontekście tego, że zarost jest jednym z wyznaczników poziomu 
testosteronu, który wpływa na męską dominację i agresywność104.

Czy zatem kobietom podobają się bardziej mężczyźni brodaci? Wyniki badań są rozbieżne. 
Badania przeprowadzone w latach 70. i 90. pokazały, że za bardziej atrakcyjnych uzna-
wano mężczyzn bez zarostu, bądź z zarostem kilkudniowym. Z kolei wedle nieco inaczej 
przeprowadzonych pod względem metodologicznym badań z 2008 r.105, najatrakcyjniejszy 
okazał się lekki zarost106.  Nie ulega wątpliwości, że ogolony mężczyzna sprawia wrażenie 
młodszego (chłopcy przed dojrzewaniem przecież nie mają zarostu).  Spotykane jest też 

102 Za: K. Banek, Opowieść…, s. 183. 
103 D. Morris, Magia…, s. 109.
104 P. Sorokowski, Pigmentacja…, s. 223.
105 Oceniającym kobietom pokazywano fotografie tego samego mężczyzny w pięciu różnych stadiach 

zarostu. 
106 Tamże, s. 222. 
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zjawisko odwrotne – młodzi, dwudziestokilkuletni mężczyźni zapuszczają brody, by do-
dać sobie powagi. Byłby to więc rodzaj handicapu, zachowania wyrównującego szanse. 
Nie ma jednak dowodów na poparcie tej tezy, nie sposób również na razie udowodnić, 
że broda stanowi jeden z sygnałów jakości genetycznej mężczyzny107, dowiedziono na-
tomiast ciekawą prawidłowość: brody podobają się kobietom w czasach zwiększonej 
męskiej konkurencji, zaś kiedy mężczyzn jest w populacji mniej niż kobiet, te wolą gładkie 
twarze108. Czy broda byłaby zatem związana z matriarchatem, inaczej mówiąc: dominacją 
płci żeńskiej? Jest to temat, który niewątpliwie wymaga podjęcia szeroko zakrojonych 
studiów zarówno z zakresu antropologii fizycznej, jak i kulturowej. Niewątpliwie widzimy 
pewne cechy europejskiego toposu brodatego mężczyzny, który kojarzy się z wikingiem, 
marynarzem, władcą, pustelnikiem, obrazem Boga-Ojca, popkulturowym czarodziejem. 
Ów rzucający się w oczy element męskiego wyglądu stanowił też rozpoznawalny znak 
przynależności do jakieś grupy. Obcięcie komuś brody bywało traktowane jako najwyższa 
forma zniewagi, a próby przymuszania do rezygnacji z brody na rzecz włączenia do innego 
obszaru kulturowego, w którym brody się nie nosiło, traktowano jako działanie wyjątkowo 
opresyjne i lekceważące indywidualność, o czym była już mowa wcześniej. Czasem brodę 
i włosy wydzierano, traktując tę czynności jako torturę.

Na zabiegi pielęgnacyjne związane z brodą zwracano wielką uwagę w starożytnej 
Mezopotamii109, Persji, w Egipcie110, na jej temat powstawały poważne rozprawy, a cha-
rakterystyczny kształt mógł stać się elementem stanowiącym znak rozpoznawczy danej 
osoby111. Mimo to już w starożytności istniały ludy, w których mężczyźni pozbywali się 
owego symbolu męskości bez żalu, a warto zdać sobie sprawę, że utrzymanie gładkiej 
twarzy nie było bynajmniej łatwe, a nawet bezpieczne. Również i dziś czynność ta pozo-
staje czasochłonna i z góry skazana na niepowodzenie112. Dlaczego więc część mężczyzn 
upiera się podtrzymywać ten syzyfowy wysiłek? Oczywiście, niegdyś było to zdetermino-
wane przez zwyczaj dominujący w obrębie danej społeczności. Istniały też wytłumaczenia 
czysto funkcjonalne: wspomniane golenie brody, aby nie przeszkadzała w bitwie. Z kolei 
zapuszczanie bokobrodów przybierających formę pejsów regulowały przepisy religijne. 
D. Morris proponuje następującą interpretację:

Skoro broda znamionuje samczą dominację i wrogość, to dobrowolne, regularne pozbywanie się 
jej musi wskazywać na pragnienie stłumienia pierwotnej stanowczości i bezwzględności. Innymi 
słowy, gładko wygolony mężczyzna wysyła sygnał wizualny, zapraszający raczej do współpra-
cy niż do współzawodnictwa. Oświadcza wszem i wobec: „Redukuję poziom własnej męskości 

107 Tamże, s. 223.
108 Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w 2001 r. Tamże, s. 222.
109 Przetykano ją np. złotymi nićmi.
110 W Egipcie funkcjonowały też specjalne, doczepiane bródki.
111 Na przykład Adolfa Hitlera.
112 Morris policzył, że jeśli zacznie się golić w wieku 18 lat 10 min. dziennie, to wieku 60 lat ma straconych 

2555 godzin, czyli aż 106 dni życia.
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w nadziei, że ty uczynisz to samo. Dzięki temu będziemy mogli razem pracować i razem się bawić, 
bez nadmiernego pobudzania naszej pradawnej skłonności do awantur”. Jeśli tak na to patrzeć, 
to golenie staje się uniwersalną manifestacją pokojowego nastawienia113.

Autor Nagiej małpy zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt – broda powoduje odsłonięcie 
całej twarzy, przez co mimika staje się żywsza, każdy grymas widoczny, twarz pozba-
wiona zostaje elementu ukrywającego stan emocjonalny. Trudno więc maskować swoje 
uczucia, a brak zarostu świadczy jednocześnie o dbałości o higienę osobistą i czystość 
(zwłaszcza podczas jedzenia).  Mężczyzna bez brody wygląda więc młodziej, przyjaźniej, 
schludniej, ale może narazić się na zarzut zniewieściałości. O ile broda przeszkadzała 
w walce, tworzeniu wizerunku schludności, czy budowaniu zaufania, o tyle wąsy można 
było pozostawić i faktem jest, że cieszyły się one wielką popularnością, zarówno wśród 
wojowników różnych kontynentów, jak i pośród artystów, intelektualistów, arystokracji 
i proletariatu. O regulacjach dotyczących wąsów u polskich żołnierzy w XVIII w. pisze 
na przykład Jędrzej Kitowicz, relacjonując szczegółowo zwyczaj szwarcowania wąsów, 
przycinania ich do miary wydanej przez generała, a u młodych żołnierzy o doprawiania 
drucianej konstrukcji ze sztucznymi wąsami, zahaczonej o zęby, co wykorzystywane było 
podczas parady114:

[…] tu z pomocą przyszedł niezawodny kompromis – wąsy […]. Wąsy symbolicznie przekazują 
następujący komunikat: „Chcę, żeby uważano mnie za osobę przyjaźnie usposobioną, (dlatego 
golę podbródek), lecz mam się jednocześnie za szalenie męskiego, (dlatego pozostawiłem część 
mojego wspaniałego samczego zarostu)”115.

Wystarczy jednak przejrzeć konterfekty  znanych polityków, uczonych, filozofów, leka-
rzy, hrabiów, pisarzy, malarzy (szczególnie epoki wiktoriańskiej, ale też wieku XVIII), aby 
jasno unaocznić wagę wąsów jako „ozdoby twarzy”116.

Obecnie wizerunek wąsów znaleźć możemy na koszulkach, ołówkach i niemal wszę-
dzie, stał się on bowiem modnym dodatkiem graficznym, choć niewiele osób zdaje sobie 
chyba sprawę z jego rzeczywistego znaczenia. Nawiązuje on mianowicie do mającej swój 
początek w Australii w 2003 r. międzynarodowej corocznej akcji zapuszczania wąsów 
w listopadzie zwanej Movember117 (od połączenia angielskiej nazwy november – listopad 

113 D. Morris, Magia…, s. 115.
114 J. Kitowicz, Opis obyczajów i dziejów za panowania Augusta III, Petersburg i Mohylew, 1855, t. 2, 

s. 392 i nast. 
115 Tamże, s. 115–116. 
116 Znakomitą Odę do wąsów napisał w XVIII stuleciu polski poeta Franciszek Dionizy Kniaźnin, trafnie 

diagnozujący zmiany upodobań płci pięknej wobec owłosienia męskiej twarzy. Por. F. D. Kniaźnin, Oda do 
wąsów, dowolne wydania. 

117 Akcja została zapoczątkowana w formie towarzyskiej zabawy, „Travis Garone and Luke Slattery wy-
myślili akcję w 2003 roku. Starając się przywrócić do życia trend noszenia wąsów, zaprosili łącznie 30 zna-
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i moustache – wąsy, co po polsku zostało przetłumaczone jako „wąsopad”). Chodzi 
o „zmianę oblicza męskiego zdrowia”118 poprzez zwrócenie uwagi na typowo męskie 
problemy zdrowotne, przede wszystkim kwestie profilaktyki raka prostaty i jąder, a także 
zbiórkę pieniędzy na fundacje zajmujące się ich leczeniem119.

Odmiennym tematem jest zarost u kobiety. Niewielki „puszek nad górną wargą”, sła-
wiony przez Sienkiewicza u Krzysi jest u brunetek często spotykany, jednak sztywne, grube 
włoski typowe dla zarostu męskiego pojawiające się również na brodzie są wynikiem 
nadprodukcji androgenów i stanowią sygnał zaburzeń gospodarki hormonalnej organi-
zmu. Taki zarost postrzegany jest jako wyjątkowo nieatrakcyjny. Pojedyncze, pojawiające 
się wcale nie tak rzadko włoski na brodzie bądź „wąsik” usuwane są niemal natychmiast. 
Brodate kobiety w przeszłości stanowiły atrakcję cyrków, pokazywane jako dziwolągi 
wbrew naturze120.

Podsumowanie
Kazimierz Banek, podsumowując swoją interesującą książkę Opowieść o włosach…, wska-
zuje na niemożność znalezienia uniwersalnego klucza prowadzącego do zrozumienia 
symboliki włosów, na skutek czego badacz zmuszony jest do zogniskowania swojej uwagi 
na opisie fenomenologicznym: 

Zamiast więc zagłębiać się w poszukiwania jakiś uniwersalnych prawidłowości w tej kwestii, lepiej 
zawęzić je do obszarów wyznaczonych przez pewne kręgi cywilizacyjne oraz funkcjonujące w nich 
znaczące systemy religijne. To religie przecież w największym stopniu ustalają i legitymizują sys-
temy wartości, na przykład w kwestii podejścia do życia doczesnego i materialnego świata lub 
też do seksu i nagości, oraz sposób rozumienia pewnych zachowań121.

jomych prowokując ich hasłem, »czy jesteś wystarczająco męski, by być moim kolegą« Zasady były proste. 
Aby wziąć udział, trzeba było wpłacić 10 dolarów, a następnie zachęcać znajomych, by »dotowali« rosnący 
Wąs. Koniec końców wszystkie środki zostały przeznaczone na fundację zajmującą się badaniami nad ra-
kiem prostaty.”http,//www.movember.org.pl/p/historia-movember.html(dostęp, 28.05.2016). W kolejnych 
latach dołączało do niej coraz więcej osób, zaś od 2007 roku stała się już potężną akcją międzynarodową. 

118 Tamże.
119 Por. strona międzynarodowej fundacji, https,//us.movember.com/; czy polska strona, http,//www.

movember.org.pl/ (dostęp: 20.06.2016). 
120 Już Herodot pisał, że kiedy kapłance Ateny w świątyni Ateny w Pdetos w pobliżu Halikarnasu wyrasta 

wielka broda, to znak, że ludziom z tej okolicy zagraża niebezpieczeństwo. Z kolei „szyici w Iranie wierzą, że 
zapowiedzią nadejścia apokalipsy i dwunastego imama będzie pojawienie się podwójnego przekroczenia 
zasad rządzących światem, stanie się tak, kiedy brodata kobieta wejdzie na »minbar« („kazalnica”) w Sali 
Modlitw Wielkiego Meczetu w Mashadzie”. K. Banek, Opowieść.., s. 58–59. W 2014 r. interpretacje wskazujące 
na apokaliptyczne czasy i zmierzch cywilizacji europejskiej wywołał zwycięski występ na Konkursie Piosenki 
Eurowizji Thomasa Neuwirtha, znanego jako Conchita Wurst, wystylizowanego na atrakcyjną drag queen 
(ciemne, długie włosy, wyraźny zarys brody i wąsów).

121 K. Banek, Opowieść…, s. 230. 
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Sądzę, że perspektywa ewolucjonistyczna stwarza realną szansę na satysfakcjonu-
jące badania dotyczące ludzkiego ciała tak w wymiarze biologicznym, jak i kulturo-
wym122. Nie jest to przedsięwzięcie proste i przykład badań nad symboliką owłosienia 
ukazuje jak na dłoni wielowymiarowość problemów, z jakimi trzeba się zmagać, 
z których na pierwszy plan wysuwa się interdyscyplinarność podejścia i brak ba-
dań, których skala pozwoliłaby na wysunięcie uniwersalnych hipotez. Niewątpliwie, 
podstawowym wnioskiem jest konstatacja niezmiernej ważności tematu – nie jest to 
wbrew pozorom wniosek banalny. Włosy stanowią wyznacznik tożsamości człowie-
ka, zarówno na poziomie społecznym (budowanie poczucia wspólnoty, wykluczanie 
z niej), jak i indywidualnym, stanowiąc jednocześnie cechę anatomiczną naszego 
gatunku. W obronie prawa do noszenia takiego, a nie innego uczesania poświęca-
no życie123. Zmiana fryzury stanowić może widomy znak anomalii, która wkradła się 
w życie społeczne danej grupy. Z drugiej strony anomalia biologiczna (np. wąsy u ko-
biety) budzi wiele emocji i interpretowana bywa jako zwiastun zaburzenia „natural-
nego porządku”. Okazuje się jednak, że samo pojęcie „naturalnego porządku” jest na 
tyle wieloznaczne, że wymaga szeregu dookreśleń, o ile w ogóle jest do utrzymania. 
Niewątpliwe korzyści przynosi porównanie ze sobą porządku biologicznego i kulturo-
wego, choć wskutek braku badań i odpowiednich metod znajdujemy się na początku 
tej drogi. Odkrywamy zależności i pewne uniwersalne uwarunkowania, choć można 
też zadać istotne pytanie: dlaczego, mimo, iż fizjologia człowieka i jego zwierzęce 
dziedzictwo są wspólne dla całego gatunku, istnieją tak zasadnicze różnice odnośnie 
do traktowania i interpretowania tematu owłosienia? Sądzę, że w odpowiedzi można 
przywołać myśl Michaela S. Gazzanigi odnośnie do moralności: dzieje się tak dla-
tego, że poszczególne kultury kładą nacisk na różne aspekty, a „rodzina, otoczenie 
społeczne i kultura, w której żyjemy, wpływają na myśli i zachowania jednostek. Tak 
więc to, co w jednej kulturze, partii politycznej, a nawet rodzinie uważa się za cnotę 
(zachowanie chwalebne moralnie), nie musi być cenione w innych kulturach, partiach 
czy rodzinach. Oto, co stanowi źródło różnic kulturowych”124. 

122 Por. A. Stępnik, Model zmian kulturowych: między ewolucją a ewolucją kulturową. „Teksty z Ulicy. 
Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 81–92.

123 Po dojściu do władzy w Chinach dynastii mandżurskiej Qing już w drugim roku jej opanowania ce-
sarz wydał dekret w sprawie męskich włosów, nakazując by w ciągu 10 dni od momentu dotarcia wieści do 
poszczególnych prowincji mężczyźni ogolili włosy, pozostawiając część na czubku głowy, aby zapuścić tam 
warkocz będący symbolem wierności cesarzowi, „Kto chce zatrzymać głowę, nie może zostawić włosów. 
Kto zostawi włosy, straci głowę”. Ponieważ było to wbrew dotychczasowym zwyczajom, a także budziło 
powszechne obawy, iż osłabi to męskość; dekret wywołał masowy sprzeciw, co spowodowało walki i śmierć 
rzeszy ludzi (w mieście Zhiangin stracono 172 tysiące mężczyzn…). K. Banek, Opowieść…, s. 150–151.

124 M.S. Gazzaniga, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli, przeł. A. Nowak, 
Sopot 2013, s. 149.
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Wskrzeszenie Smoka Wawelskiego1. Głos w sprawie 
ewolucji memetycznej i obrony nietykalności nazw 
własnych 

„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2016, nr 17

Streszczenie

Smok Wawelski jest jednym z kulturowych wyróżników nie tylko Krakowa, ale i całej Polski. W litera-
turze zaistniał jako fakt historyczny i przyrodniczy za sprawą Wincentego Kadłubka (Kronika Polska, 
XII w.), po czym – w wieku XIX – badania naukowe przeniosły go do świata legend. W kolejnych la-
tach stał się inspiracją artystyczną we wszystkich dziedzinach sztuki, a w roku 2010 nieoczekiwanie 
przeniknął ponownie do nauki jako nowy gatunek dinozaura Smok wawelski. Z jednej strony, użycie 
istniejącej wcześniej nazwy własnej dla zdefiniowania gatunku kopalnego zwierzęcia narusza zasady 
ogólnie przyjęte w nauce, a z drugiej – ukazuje trwałość i siłę sprawczą memu, który nie akceptując 
zepchnięcia na pozycję bytu legendarnego, wprowadził zamieszanie pojęciowe wystarczające do 
zatarcia granicy pomiędzy rzeczywistością a fikcją, rozprzestrzeniając się jednocześnie na cały świat 
(zarówno w sensie geograficznym, jak i społecznym).

Słowa klucze

Smok Wawelski, taksonomia, dinozaury, ewolucja memetyczna

1 Ortografia zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN: nazwy własne, będące imionami zwierząt, 
roślin i rzeczy, pisane są z dużych liter. Zwracam na to uwagę, ponieważ we wszelkiej literaturze coraz 
częściej spotyka się nonszalancję (czy też ignorancję) pisowni, co prowadzi do nieporozumień logicznych 
i jako takie powinno być napiętnowane.
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Resurrection of the Wawel Dragon. A voice on the memetic evolution 
and the defense of inviolability of proper names

Summary

The Wawel Dragon is one of the cultural symbols not only of Kraków but of the entire Poland. It has 
been brought up in literature as a fact, both historical and natural, for the first time by Wincenty 
Kadłubek (Historia Polonica, 12th century). In 19th century scientific investigations pushed it into the 
world of legends. Later on it became an inspiration in various fields of art, but in 2010 it surprisingly 
came back into the field of science as a new species of dinosaurs, Smok wawelski. On the one hand, 
this use of a pre-existing proper name to define a species of a fossil animal violates rules generally 
accepted in science, on the other, it is a very interesting phenomenon from the perspective of meme-
tic evolution. This paper explains pathways of replication, durability and driving force of the Wawel 
Dragon meme and its return from a legendary to scientific existence. The authors present a thesis 
that thanks to semantic confusion (which is enough to blur the line between reality and fiction), this 
meme enabled itself a worldwide expansion, both in geographical and social terms.

Keywords

Wawel Dragon, taxonomy, dinosaurs, memetic evolution

Nazwy własne tym różnią się od wszystkich pozostałych, że ich zakres – o ile nie są to 
nazwy puste – ogranicza się tylko do jednego desygnatu. W ten sposób, używając nazwy 
własnej mamy pewność, że nikt nie pomyli wskazanego przez nią przedmiotu z czym-
kolwiek innym. Idea ta stanowi w nauce jedną z elementarnych zasad, która powinna być 
bezwzględnie przestrzegana dla zapewnienia jednoznaczności i uniknięcia jakichkol-
wiek nieporozumień. Tak też jest w biologicznej nomenklaturze taksonomicznej, gdzie 
od czasów Lamarcka i Cuviera obowiązuje zasada niepowtarzalności nazw gatunkowych 
– mówiąc np. „Canis lupus”, mówimy o konkretnym gatunku wilka i o niczym innym. 
Nieprzestrzeganie tej reguły (podobnie zresztą jak wszystkich innych reguł semantycz-
nych i – w szerszym kontekście – logicznych) prowadzi wprost do bełkotu, w którym 
każdy tymi samymi słowami mówi co innego2. O ile w języku literackim, politycznym, czy 
medialnym ma to swoje uzasadnienie potrzebą wywołania z góry zamierzonych emo-
cji, o tyle w języku naukowym jest niedopuszczalne i chyba nie ma potrzeby tłumaczyć, 
dlaczego. Wystarczy sobie wyobrazić, że jedziemy samochodem zmontowanym przez 
ludzi, którzy terminy techniczne rozumieją po swojemu (a nie zgodnie z ich definicją 
zastosowaną przez projektanta), lub też – że jesteśmy operowani przez lekarza, który pod 
pojęciem wątroby rozumie nerkę. Ponieważ podobne (nawet tak drastyczne) sytuacje 

2 Co doskonale wykazuje i udowadnia S. Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce 
pisania XXI wieku, przeł. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2016.
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zdarzają się jednak niemal co dzień, trudno zaprzeczyć, że klarowność terminologii może 
w wielu przypadkach stanowić pewną gwarancję naszego bytu. Opisana poniżej historia 
nieoczekiwanego uaktywnienia się memu Smoka Wawelskiego jest jednym z przykładów 
wprowadzania do literatury naukowej nowych odniesień dla utrwalonych kulturowo nazw 
własnych i ma na celu ukazanie możliwych tego skutków. Ukazuje również sprawczą siłę 
określonego (samolubnego z definicji3) memu, który przyczynił się do zatarcia granic 
między bajką a nauką. 

Smok Wawelski znany jest chyba wszystkim Polakom od dzieciństwa. Istnieje bowiem 
od niepamiętnych czasów, czyli przynajmniej od powstania rękopisu Kroniki Polskiej 
autorstwa Wincentego Kadłubka, który – uznawszy istnienie smoka spod Wawelu za 
fakt historyczny – opisał dość dokładnie jego wygląd, dietę i okoliczności śmierci, od-
wołując się do opowieści starszych jeszcze niż sam Mistrz Wincenty (1160–1223)4 (il. 1). 
Podobnie traktowali Smoka Wawelskiego ludzie żyjący w kolejnych stuleciach, np. Jan 
Długosz5, Maciej z Miechowa6, Marcin Bielski7, Joachim Bielski8, a poza granicami Polski 
– Sebastian Münster9 (który ponadto zamieścił ilustrację – il. 2), czy Ulisses  Aldrovandi10. 
Sugestywny i wsparty źródłami opis smoków jako realnie istniejących form biologicznych  
znajdziemy także w Nowych Atenach (wydanie pierwsze 1745/1746) księdza Benedykta 
Chmielowskiego, gdzie czytamy:

SMOK jest także z Wężów rodzaju; gdy Wąż w miejscu ukrytym, wygodnym przez długość lat, 
do wielkiego przyjdzie wzrostu, nawet i skrzydła mający, nie z piór morę Ptaków, ale z błonek 
i skóry jak nietoperz. Natale solum daje mu Pliniusz Murzyńską Ziemię. […] Około Damaszku 
w Syrii tak wielki znajdował się SMOK, że jeźdźca z koniem połykał. Było go stóp 240, jako sam 
widział Possidonius, a napisał Fulgosus. O nie małym SMOKU pisze i Pliniusz, którego było stóp 
l20, w którego wnętrznościach Dziecię Ludzkie znaleziono. Roku 1345 za Klemensa VI Papieża na 
Insule Rhodus, na ten czas do Kawalerów Jerozolimskich, vulgo Maltańskich należącej, nie daleko 
Kościoła Świętego Stefana wylągł się w skale straszliwy SMOK, zrazu kogo napadł pożerający, po-
tym uchwaloną porcją od Obywatelów sustentowany. Miejsce nazwane owo było Mal passo, gdzie 
jadem i pożarciem niemało ginęło Ludu […]. W Powiecie Berneńskim w Szwajcarskiej Ziemi Roku 
712 Bracia Syltram i Baltram, Xiążęta Luxemburskie, polując, w Kniei strasznej pomiędzy skalis-
temi górami na strasznego trafili Smoka, który Beltrama pożarł, a Syltram od Assystentów posił-
kowany, po długiej utarczce włócznią zabił bestyą, z żywota żywego, ieszcze wydarł Brata; […]. 

  3 R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996. 
  4 Wincenty Kadłubek, Historia Polonica Vincentii Kadlubkonis episcopi Cracoviensis, Dobromil 1612.
  5 Jan Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Dobromil 1615. 
  6 Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Kraków 1521. 
  7 Marcin Bielski, Kronika wszystkiego świata, Kraków 1551.  
  8 Joachim Bielski, Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego, wydana, 

Kraków 1597.
  9 Sebastian Münster, Cosmographiae universalis libri VI. Bazylea 1544.
10 Ulisses Aldrovandi (1522–1605): profesor uniwersytetu w Bolonii, lekarz, przyrodnik i znawca smoków. 
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Il.1: Zabicie Smoka Wawelskiego przez synów króla Kraka, zgodnie z wersją W. Kadłubka11

Il. 2: Ilustracja z dzieła S. Münstera przedstawiająca szewczyka 
Skubę podkładającego Smokowi Wawelskiemu śmiertelny poczęstunek12

 
Niżeli Ludzie mieszkać poczęli w Sylwanii Straszny się tam wywiódł był Smok, nie daleko Wsi 
Weyla, tak na ludzi i bydło okrutny i żarłoczny, że Obywatele stamtąd wynieść się musieli; […] 
Alexander Wielki przez jedne dzikie idąc miejsca, nad jedną doliną, wielką miał w Wojsku ruinę, 
gdyż ludzi wiele nagle padło. Obecny w Wojsku Aristoteles, na wysokich drągach zwierciadła 
wystawić kazał i wlot dociekł racji, skąd owe śmiertelne było miejsce. Widział bowiem w zwiercia-
dłach, że w owej dolinie Smocy straszni z swych legowisk wyszedłszy, wzajemnie ucierali się i Aerią 
zarazili jadem. Leslaeus Autor pisze pod Rokiem 1588, że w Szkocyi Smok się znajdował, długi na 
stóp 120. Wiadomy Exteris, dopieroż Lecha Synom SMOK w Krakowskiej skale Wawelu, za Krakusa 
Monarchy wypłodzony, który po Przedmieściach ludzi, bydło chwytał, pożerał, a jeszcze zarażał 

11 Autor i czas powstania grafiki nieznany; źródło: smok-blog.blogspot.com [dostęp: 15.11.2016].
12 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastian_M%C3%BCnster [dostęp: 15.11.2016].
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więcej jadowitym tchem swoim. Krakowianie Majori damno per minus zabiegając, uchwalili co 
dzień temuż dawać pewnej godziny żarłokowi po troje bydląt. Ale i tej szkodzie Krakus Xiążę occu-
rendo, zinwentował sposób, aby cielęcia skórę świeżą napchawszy saletrą, smołą i siarką, je przed 
dziurą jaskini owej położono; co głodny postrzegłszy Smok, połknął, wkrótce rozgrzana w nim 
gorącem naturalnym siarka niewypowiedziane pragnienie wznieciła, które gdy wodą z bliskiej gasi 
Wisły, rozpukł się, jako świadczą Kronikarze Polscy, Aldrovandus. W Bibliotece Carogrodzkiej była 
kiszka Smocza, na stóp 120 długa, na której Wiersze Homera Poety pisane były literami złotemi, 
według Zonara. Do Alexandryi Miasta za Ptolomeusza II, Króla Egypskiego, przyprowadzono 
Smoka żywego, którego wzdłuż było łokci 30, Fulgosus. W Makrze, koło Jordanu rzeki, tak srogi 
znajdował się Smok, że dwaj Jeźdźcy na kontur jeden siedzący z jedney strony, drugi z drugiej 
strony koło niego, widzieć siebie nie mogli. Łuska na nim jako tarcza wielka, Teste Strabone. Tenże 
świadczy, że w Indyi widywano Smoków na 80 łokci, a czasem na 140 długich13.

 Aż po schyłek XVIII w., z których to czasów pochodzi ostatni w polskiej literaturze „na-
ukowy” opis smoków, w tym też opis naszego „obywatela ze Wzgórza Wawelskiego”, Smok 
Wawelski w zasadzie nie budził kontrowersji. Jednak jego kolejne opisy zawierały infor-
macje coraz to bardziej odmienne od Kadłubkowego oryginału, co widać – między innymi 
– w dziele księdza Chmielowskiego, który przemyślny sposób zgładzenia smoka przypisał 
samemu Krakowi, podczas gdy jeszcze w Kronice Polskiej mowa jest o zabiciu zwierza przez 
synów Grakcha, którzy „zamiast bydląd podłożyli w zwykłym miejscu skóry bydlęce, wy-
pchane zapaloną siarką. I skoro połknął je z wielką łapczywością całożerca, zadusił się od 
buchających wewnątrz płomieni”14. Spowodowało to w późniejszych czasach zaistnienie 
wątpliwości na temat prawdziwości Smoka Wawelskiego. Kadłubek nie pisał zresztą o smo-
ku, a o potworze, „całożercy” (holophagus)15. „Smok” pojawia się dopiero u Jana Długosza 
i Macieja z Miechowa, ale nie jako nazwa krakowskiego potwora, tylko przypuszczenie, że 
ten olophagus mógł być smokiem (rozróżnienie bardzo istotne, ponieważ w czasach, kiedy 
smoki były przedmiotem dociekań naukowych, stanowiły one odrębną kategorię zwierząt 
– nie wszystkie potwory były smokami, na co zwraca uwagę M. Sikorski16). Po raz pierw-
szy potwora z Wawelu bezdyskusyjnie zakwalifikował do kategorii smoków Marcin Bielski 
i ten jego pogląd upowszechnił się później tak dalece, że całożerca odszedł w zapomnienie, 
chociaż z punktu widzenia współczesnej „smokologii”17 jest to nadinterpretacją, ponieważ 
dylemat „smok to był czy nie smok” pozostaje nierozstrzygnięty.

13 B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiej Sciencyi Pełna, Na Różne Tytuły jak na Classes 
Podzielona, Mądrym dla Memoryjału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melankolikom dla 
Rozrywek Erygowana, przekł. z łac. Wieńczysław Zaryczny, Kraków 1966, s. 299–302.

14 Wincenty Kadłubek, Kronika Polska, przekł. z łac. B. Kṻrbis, Wrocław 1996, s. 14.
15 Jak podaje autorka przekładu polskiego: „holophagus, grecyzm na oznaczenie smoka, gdzie indziej też 

draco. Poza Kadłubkiem nie stwierdzono tej formy utworzonej na wzór ichtyophagus »rybojad«. Tamże, s. 13.
16 Marek Sikorski, Smok Wawelski. W kręgu mitu i historii, Sativa Studio, Stradunia 2012.
17 To nie żart. Do dziś istnieją smocze religie i badacze smoków przekonani o tym, że są to wymarłe grupy 

zwierząt, np. http://wikipedia.arkadia.rpg.pl/view/Wyznawcy_%C5%9Awi%C4%99tych_Smok%C3%B3w;
http://jazwiec.cba.pl/smoki.php [dostęp: 20.11.2016]. 
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Il. 3: Hic est Draco. Ilustracja z dzieła Nowe Ateny B. Chmielowskiego18

Il. 4: Szkielet i rekonstrukcja Smoka Draconis Alati. Ilustracja z dzieła Nowe Ateny19

Powstawały też nowe wersje uśmiercenia Smoka Wawelskiego. W pierwotnym opisie 
Kadłubka czytamy, że potwora zabili synowie Kraka podrzucając mu truciznę. Długosz 
(a po nim Chmielowski) stwierdza, że całożercę zabił sam król Krak, natomiast Joachim 
Bielski – że zrobił to wprowadzony przez niego do literatury szewc Skuba, który posłużył 
się podstępem analogicznym do zastosowanego przez synów Kraka. W dziełach zarówno 
Marcina, jak i Joachima Bielskiego znajduje się także odmienna od pierwotnej – i później 

18 Tamże, s. 485.
19 Tamże, s. 486.
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powszechnie przyjęta – wersja pośmiertnej historii Smoka Wawelskiego, który po spożyciu 
potrawy nie posiadającej atestu PIS20 i stosownego certyfikatu Unii Europejskiej doznał 
wielkiego pragnienia, zaczął więc pić wodę z Wisły i pił tak długo aż się „rozpukł”, a kości 
jego rozleciały się po całej krakowskiej ziemi.

Pomimo wyraźnej sprzeczności tekstów, Smok Wawelski był prawdą historyczną nie-
mal do końca XIX w., a jeden z koronnych dowodów na jego rzeczywiste istnienie stanowią 
kości zawieszone u wejścia do Katedry Wawelskiej. Nikt nie wie, kto i kiedy je tam umieścił 
(chociaż wisiały tam już na pewno w wieku XVI, czego dowodzi korespondencja Marcina 
Foxa z Ulissesem Aldrovandim21), ale wszystkim wiadomo było od zawsze, że zostały one 
wydobyte ze Smoczej Jamy, w której mieszkał nasz bohater, wobec czego muszą to być 
kości Smoka Wawelskiego (np. Artur Gruszecki, 187822).

Stały się one jednak równocześnie przysłowiową „kością niezgody”, budząc z czasem 
wątpliwości wśród co światlejszych badaczy, co dokumentuje wspomniana korespon-
dencja Foxa z Aldrovandim.

Anatomia porównawcza kręgowców zakwestionowała ich smocze pochodzenie, usta-
lając, iż każda należy do innego zwierzęcia. Jest tam żuchwa walenia, fragment kości 
udowej mamuta i fragment czaszki nosorożca włochatego, które np. Ambroży Grabowski23 
traktował jako zwierzęta biblijne i dosłownie – przedpotopowe, natomiast Edward Lubicz 
Niezabitowski24 i Henryk Hoyer25 rozpoznali jako szczątki ssaków kopalnych. W ten spo-
sób Smok Wawelski odszedł do bytów mitycznych, co nie umniejsza jego roli jako dłu-
gowiecznego, a jak się okazuje, także nadal płodnego memu. Trzeba jednak pamiętać, 
że niektórzy współcześni kreacjoniści nadal uważają smoki za fakt nie tylko historyczny, 
lecz także przyrodniczy, twierdząc, że są to dinozaury, których pamięć trwa w przekazach 
ustnych. Używają też legend o smokach jako dowodu, że ludzie żyli w tym samym czasie 
co dinozaury26.

W wieku XX Smok Wawelski zyskał sobie ogromną popularność za sprawą literatu-
ry dziecięcej, gdzie zakorzenił się na stałe dzięki licznym wersjom legendy (np. Kornel 

20 Państwowa Inspekcja Sanitarna (przyp. aut.).
21 Marcin Fox (?-1588), lekarz, profesor Akademii Krakowskiej, zapytany o Smoka Wawelskiego odpo-

wiedział w roku 1583, że wiszą u wejścia do katedry na Wawelu kości uznawane za smocze, chociaż jego 
zdaniem „kości owe są monstrualnych potworów, których gatunek, jak przypuszczam, wymarł” (cytat za: 
M. Sikorski, Smok… 2012; K. Czyżewski, Smoki…).

22 A. Gruszecki, O jaskiniach na przestrzeni od Karpat po Bałtyk, Biblioteka Warszawska 1878, 4: 329–352. 
23 A. Grabowski, Kraków i jego okolice, Kraków 1866. 
24 Kości olbrzymie na Wawelu, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 2, 1910, s. 34; w artykule znajduje się informacja 

o identyfikacji kości przez dra Edwarda Lubicza Niezabitowskiego, kierownika Muzeum Przyrodniczego 
w Poznaniu, specjalisty od ssaków kopalnych. Zob. także: E.L. Niezabitowski, Smoki karpackie i smocze 
jamy, „Kosmos”, t. 49, 1924, s 879–880.

25 H. Hoyer, Fauna dyluwialna Polski, „Kosmos” 1937 seria B, t. 62, z. 3, s. 181–210.
26 http://wmrokuhistorii.blogspot.com/2013/04/smoki-legenda-czy-fakt.html; http://niewyjasnione.

blog.onet.pl/2005/04/30/smoki-czy-istnialy/; http://darmagedon.blogspot.com/2012/05/smoki-ziejace-
-ogniem-istniay-naprawde.html; http://wyborcza.pl/1,76842,3696597.html?disableRedirects=true. 
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Makuszyński27, Janina Porazińska28) czy zupełnie nowym opowieściom, w których stał się 
jednym z bohaterów (np. Stanisław Pagaczewski, il. 9). W tej właśnie literackiej formie jest 
dziś najpowszechniej znany. Warto też wspomnieć, że był on inspiracją dla rysowników 
i malarzy (np. Marian Walentynowicz, il. 6, Witold Pruszkowski29, Konstanty Górski30), 
satyryków (np. Andrzej Mleczko31), rzeźbiarzy (np. Franciszek Kalfas32, Bolesław Chromy), 
a nawet filmowców (np. Tomasz Bagiński, il. 5). Stworzyli oni ogromną liczbę fantazyjnych 
podobizn Smoka Wawelskiego – wariantów tego memu, który za sprawą naszej podat-
ności na wirusy umysłu urósł do rangi kulturowego symbolu narodowego oraz symbolu 
Krakowa, większości ludzi znanego lepiej od Wawelu.

Il. 5: Kadr z filmu T. Bagińskiego Smok33

Il. 6: Okładka pierwszego wydania komiksu K. Makuszyńskiego i M. Walentynowicza34 

27 K. Makuszyński, O Wawelskim Smoku (bajka komiksowa z ilustracjami M. Walentynowicza), Warszawa 1937.
28 J. Porazińska, Legendy, (1937), Starodzieje (1962).
29 W. Pruszkowski, Smok Wawelski (obraz olejny, II połowa XIX w.).
30 K. Górski, Krak walczący ze smokiem wawelskim (obraz olejny, ok. 1930 r.).
31 A. Mleczko, grafik i satyryk krakowski: kilkanaście rysunków satyrycznych wykorzystujących motyw 

Smoka Wawelskiego (II połowa XX w.).
32 F. Kalfas, autor rzeźby przedstawiającej zabicie Smoka Wawelskiego przez króla Kraka, stojącej przy 

ul. Siennej 16 w Krakowie, dziedziniec Archiwum Państwowego (1929 r.).
33 T. Bagiński: film Smok. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=1J_Y12RqeLM [dostęp: 25.11.2016].
34 K. Makuszyński, M. Walentynowicz, Smok wawelski, Kraków 1988, okładka [reprodukcja A.B.].
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Il. 7: Rzeźba B. Chromego35

35 B. Chromy, autor najbardziej znanej rzeźby Smoka Wawelskiego, stojącej przed wejściem do Smoczej 
Jamy (1969 r.). B. Chromy, Smok wawelski. Źródło fotografii: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3ASmok_Wawelski_(7822288182).jpg [dostęp:25.11.2016]. 

Wskrzeszenie Smoka Wawelskiego. Głos w sprawie ewolucji memetycznej...



158

Il. 8: Satyra polityczna, autor: Piotr Lobik36

Il. 9: Kadr z filmu Porwanie Baltazara Gąbki37

Powrót Smoka Wawelskiego ze świata legend do świata realnych bytów nastąpił pod 
koniec ubiegłej dekady. Grupa paleontologów z Polskiej Akademii Nauk natrafiła w osa-
dach późnego triasu koło Lisowic (cegielnia w Lipiu Śląskim, przy zachodniej granicy 
miasta Lubliniec) na fragmentarycznie zachowany szkielet dużego gada. Kości te sta-
ły się bardzo istotne dla ewolucji kręgowców, ponieważ część z badaczy uznała je za 
szczątki dinozaura – jak dotąd pierwszego stwierdzonego na terenie Polski i jednego 
z najstarszych na świecie (jakkolwiek, liczba przeciwników przynależności omawianego 

36 Źródło: http://piotrlobik.oekaki.pl/ [dostęp: 25.11.2016].
37 S. Pagaczewski, Porwanie Baltazara Gąbki (1965), Misja profesora Gąbki (1975). Źródło ilustracji: 

https://www.youtube.com/watch?v=V-gt6VKOLIU [dostęp: 25.11.2016].
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zwierzęcia do dinozaurów jest co najmniej równa liczbie jej zwolenników). Stwierdzono 
również, że szkielet reprezentuje nowy gatunek i nieznany dotychczas rodzaj, wobec 
czego, zgodnie z praktyką naukową, zaistniała konieczność ustanowienia nazwy ro-
dzajowej i gatunkowej. I tu – ku zaskoczeniu – pojawił się rodzaj „Smok” i gatunek 
„wawelski”38 (il. 10), który dwa lata wcześniej został wstępnie opisany bez podania 
przynależności systematycznej39. Równocześnie powstała też rekonstrukcja szkieletu 
oraz całego zwierzęcia (il. 11).

Il. 10: Fragment strony z artykułu, w którym został ustanowiony gatunek Smok wawelski 40

Utrwalonej kulturowo nazwie zostało zatem przypisane zupełnie inne znaczenie, co 
z punktu widzenia przyjętych norm nomenklatury taksonomicznej budzi kontrowersje, 
ale jawi się jako niezwykle interesujące z perspektywy memetycznej. Zacznijmy od norm.

Nie istnieje w paleontologii żaden sztywny regulamin tworzenia nazw gatunkowych. 
Istnieją jednak zwyczajowo przyjęte i powszechnie respektowane ogólne zasady, zgodnie 
z którymi n a z w y  t a k s o n o m i c z n e  t w o r z y  s i ę  w  j ę z y k u  ł a c i ń s k i m  o d 
c e c h  a n a t o m i c z n y c h,  n a z w  g e o g r a f i c z n y c h  l u b  s t r a t y g r a f i c z n y c h, 
c z y  n a z w i s k  z n a n y c h  b a d a c z y. Wprowadzenie do literatury naukowej nazwy 
Smok wawelski41 jest bezprecedensowym pogwałceniem tej reguły, ponieważ:
1. Nazwa ta jest niezlatynizowanym zapisem w języku narodowym.
2. Nazwa ta nie jest utworzona od innej nazwy, tylko nią samą.

38 G. Niedźwiedzki, T. Sulej, J. Dzik, A large predatory archosaur from the Late Triassic of Poland,” Acta 
Palaeontologica Polonica”, t. 57, 2010, z. 2, s. 267-276.

39 J. Dzik, T. Sulej, G. Niedźwiedzki, A dicynodont−theropod association in the latest Triassic of Poland, 
“Acta Palaeontologica Polonica”, t. 53, 2008, z. 4, s. 733-738.

40 G. Niedźwiedzki, T. Sulej, J. Dzik, A large predatory archosaur…
41 Kursywa nie jest tu jakimś szczególnym wyróżnieniem, tylko „regulaminowym” zapisem nazw gatun-

kowych (przyp. aut.).
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3. Nazwa ta nie jest nazwą nową, tylko „rozmnożeniem” nazwy już istniejącej i w do-
datku oznaczającej coś zupełnie innego (konkretnie – byt mityczny, ontologicznie 
zależny od struktur mentalnych, a nie przyrodniczy).

Il. 11: Rekonstrukcja paleontologiczna gatunku Smok wawelski. 
Szkielet eksponowany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego42

Można oczywiście przejść nad tym do porządku dziennego stwierdzając, że w dobie 
lotów na Marsa najwyższy już czas zapomnieć o jakichś „przedpotopowych” normach, 
które tylko ograniczają bezzasadnie pole do twórczości terminologicznej w nauce. Warto 
jednak poddać pod rozwagę kilka zagadnień metodologicznych wypływających bezpo-
średnio ze wskazanych w powyższych punktach odstępstw od zasady tworzenia nazw 
taksonomicznych.

Ad. 1. Zapis nazw taksonomicznych w języku łacińskim nie jest wyłącznie przeżytkiem 
historycznym z czasów, kiedy był to język dla wtajemniczonych w arkana nauki, a po-
sługując się nim czyniono wiedzę niedostępną pospólstwu z jednej strony, a z drugiej 
– tworzono sobie nimb wielkości. Do tej pory pozostaje on uniwersalną płaszczyzną ter-
minologiczną ułatwiającą w nauce porozumiewanie się poprzez likwidację konieczności 
tłumaczenia nazw z języków narodowych (łatwo sobie wyobrazić człowieka mającego 
do przeczytania na temat np. żaby 200 artykułów w 120 językach, gdzie „żaba” ma 120 
różnych nazw, kompletnie do siebie niepodobnych). To, że język polski posługuje się 
alfabetem łacińskim (pomijając niewielką liczbę znaków narodowych), nie oznacza, iż 
jest językiem łacińskim, a więc niezlatynizowany zapis, mimo łacińskiej notacji, pozo-
staje nadal zapisem w języku narodowym. Precedens, jaki stworzyli Autorzy gatunku 

42  Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smok_wawelski_szkielet.jpg [dostęp: 23.11.2016].
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Smok wawelski, otwiera drogę do naśladownictwa wszystkim innym językom narodowym 
w ich użyciu w taki właśnie sposób, czyli stosowanie w literaturze paleontologicznej lub 
biologicznej nazw gatunkowych zapisanych, powiedzmy w formie zlatynizowanej, ale 
alfabetem narodowym (np. chińskim, rosyjskim, arabskim). Bzdura? Nic podobnego – 
w kontekście użycia zapisu w języku narodowym wcale nie większa od rozpatrywanego 
przypadku – tym bardziej, że nasza zadufana w sobie „europopochodność” wszelkiej mą-
drości wypada dość blado na tle centryzmu innych kultur i w żaden sposób nie uzasadnia 
wymuszania na nich europejskiego widzimisię.

Ad. 2. Zgodnie z przyjętą zasadą, nazwy taksonomiczne tworzy się od innych nazw. 
I tak na przykład, Silesaurus opolensis43 jest nazwą „regulaminową”, ponieważ mówi 
o jaszczurze44 ze Śląska, wskazując Opole jako miejscowość znajdującą się w pobliżu 
odkrycia skamieniałych szczątków zwierzęcia. Mamy tu zatem utworzenie nazwy tak-
sonomicznej od nazw geograficznych i – w przypadku nazwy rodzaju – dodatkowo od 
cechy charakterystycznej. Kilka innych przykładów stosowania reguły: Volzeia szulci45 
(wymarły koralowiec sześciopromienny) – nazwa pochodzi od nazwisk badaczy triasu 
(J. Volz i Joachim Szulc), Hexactinoderma trammeri46 (triasowa gąbka krzemionkowa) – 
nazwa rodzajowa w całości od cechy charakterystycznej, gatunkowa – od nazwiska zna-
nego paleontologa (Jerzy Trammer), Gondolella pseudolonga47 (konodont) – obie nazwy 
pochodzą od cech typowych.

Swego rodzaju nonszalancja terminologiczna datuje się od schyłku ubiegłego wieku, 
kiedy to w kręgu anglosaskim zaczęły się pojawiać w nazwach taksonomicznych imiona 
córek, żon, mężów, psów, kotów i temu podobnych obiektów, które z nauką mają tyl-
ko jeden i w dodatku zwykle jednokierunkowy związek emocjonalny badacz - obiekt, 
np. Leaellynasaura48 („jaszczur Leliny” – nazwa pochodząca od imienia córki małżeń-
stwa paleontologów). Znamiennym jest, że maniera ta, która przeniknęła też do Polski, 
rozprzestrzenia się praktycznie wyłącznie w kręgu paleontologii kręgowców, kojarzonej 
z dinozaurami (np. Stagonolepis olenkae49), co – ze względu na zainteresowanie maso-
wego odbiorcy gadami kopalnymi (zwłaszcza po Jurassic Park) – wzbudza uzasadnione 

43 J. Dzik, A beaked herbivorous archosaur with dinosaur affinities from the early Late Triassic of Poland, 
“Journal of Vertebrate Paleontology”, t. 23, 2003, s. 556–574.

44 Jaszczur (zarówno w języku polskim jak i łacińskim) to archaizm określający stworzenia o zewnętrz-
nym wyglądzie podobnym do jaszczurki i nie będący nazwą systematyczną – w paleontologii jest używany 
zarówno w odniesieniu do gadów, jak i płazów ogoniastych (przyp. aut.).

45 E. Morycowa, Middle Triassic Scleractinia from the Cracow-Silesia region, Poland,” Acta Palaeontologica 
Polonica”, t. 33, 1988, z. 2, s. 91–121.

46 A. Pisera, A. Bodzioch, Middle Triassic lyssacinosan sponges from Upper Silesia (southern Poland), and 
the history of hexactinosan and lychniscosan sponges, “Acta Geologica Polonica”, t. 41, 1991, s. 193–207.

47 S. Kovacs, H. Kozur, P. Mietto, Gondolella pseudolonga n. sp. (Conodontophorida), an important Lower 
Ladinian guide form, “Geologische und Paläontologische Mitteilungen Innsbruck”, t. 10, 1980, z. 6, s. 217-221.

48 T.H.V. Rich, P.V. Rich, Polar dinosaurs and biotas of the Early Cretaceous of Southeastern Australia, 
“National Geographic Research”, t. 5, 1989, z. 1, s. 15–53.

49 T. Sulej, The skull of an early Late Triassic aetosaur and the evolution of the stagonolepidid archosaurian 
reptiles, “Zoological Journal of the Linnean Society”, t. 158, 2010, z. 4, s. 860–881.
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podejrzenie, że autorom bardziej zależy na indywidualnym zaistnieniu w popkulturze 
niż prawdzie naukowej. Znak czasu? Być może. Jednak naszym zdaniem sens nauki po-
lega na dociekaniu prawdy (także poprzez tropy nazewnicze), a nie pogoni za sławą. 
Jest wszak niezliczona ilość innych i bardziej właściwych miejsc i sposobów okazywania 
swoich uczuć niż ekshibicjonistyczne ich oznajmianie w taksonomii. Pojawia się też py-
tanie o sens przekształcania katalogów skamieniałości w rodzinne drzewa genealogiczne 
odkrywców. Nadszedł chyba czas, aby sprawami terminologii taksonomicznej zajęła się 
międzynarodowa komisja, która niczym Ockham obcinałaby czy ukrócałaby swoją brzy-
twą sentymentalne zapędy nomenklaturowe kolejnych badaczy.

Pomimo krytycznych uwag, przytoczone wyżej przykłady można jeszcze zaakceptować 
ze względu na to, że – zgodnie z regułą – stanowią formy zlatynizowane i u t w o r z o n e 
o d  i n n y c h  n a z w. Natomiast omawiany tu przypadek Smoka wawelskiego jest wy-
łącznie powtórzeniem nazwy istniejącej wcześniej i – jak wspomniano – posiadającej już 
swój (imaginacyjny, ale jednak) desygnat. Mamy tu zatem do czynienia z nie dającym się 
racjonalnie uzasadnić rozmnożeniem bytów, wprowadzającym na dodatek sprzeczną 
z ideą naukowości niejednoznaczność terminologiczną.

Ad. 3. Wprowadzenie nazwy stworzenia legendarnego do paleontologii jest nie tylko 
związane z pomieszaniem porządków (naukowego i mitologicznego), ale prowadzi także 
do następujących wniosków:
a) Użycie terminu Genus Smok nov. w nazwie taksonomicznej uwiarygodnia istnienie 

smoków w naturze i – niestety – potwierdza bałamutne ustalenia księdza Benedykta 
Chmielowskiego50, które już w kilkadziesiąt lat po opublikowaniu – w epoce oświe-
cenia – zostały surowo osądzone. W autorze widziano kompilatora, naukowego gra-
fomana i naiwnego fantastę51. 

b) Skoro kości Smoka Wawelskiego zostały odnalezione (a nikt temu nie zaprzeczy, gdyż 
jest to odkrycie naukowe), to przecież musiał on istnieć naprawdę.

c) Zagadkowe jest nieco, w jaki sposób jego szczątki znalazły się koło Lublińca. Można to 
wyjaśnić chyba tylko siłą eksplozji, co z jednej strony przeczy przekazom Wincentego 
Kadłubka, a z drugiej – potwierdza późniejsze poglądy na temat tragicznych w skutkach 
reakcji chemicznych zachodzących w żołądku smoka pod wpływem wiślanej wody.

d) Fakt, że koło Lisowic znaleziono tylko część szkieletu wskazuje, że Smok Wawelski rze-
czywiście rozpadł się na kawałki, które rozleciały się na znaczą odległość. Pozostałych 
części szkieletu należałoby szukać w odległości 100-140 km od Krakowa.

50 „DRACO, to jest Smok, to ma singulare o sobie: Koło Jordanu rzeki tak wielki się znajdował niegdy, 
że całe staje sobą zasłonił, jeźdźca z koniem w swoim pysku pomieścił; łuska z niego była tak wielka, jak 
tarcze. Przy rzece Bragadus, czyli Brugada, w Afryce koło Utyki w morze wpadającej, tak wielki smok się wylągł, 
że Attilius Regulus z całym się wojskiem z nim potykał, pociskami, strzałami, kuszami położył bestię; skóra 
z niej do Rzymu posłana na stóp 120 duża. Gellius libr. 6. cap. 3.” B. Chmielowski, Nowe Ateny…, s. 299. 

51 Zob. Prof. dr hab. Edmund Kotarski, Benedykt Chmielowski, w: tamże. http://biblioteka.kijowski.pl/
chmielowski%20benedykt/ateny.pdf, s.495.
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e) Skoro szczątki Smoka Wawelskiego „odfrunęły” tak daleko od Krakowa, to kości wy-
dobyte ze Smoczej Jamy (w tym te wiszące u wejścia do Katedry Wawelskiej) muszą 
należeć do innych stworzeń. Zostało to wcześniej wykazane naukowo, ale – jak się 
okazuje – nie może być dowodem na fikcyjność Smoka Wawelskiego, który po eks-
plozji po prostu wylądował gdzie indziej (czyli w okolicach Lisowic).

f) Osady, z których zostały wydobyte kości rodzaju Smok gatunku wawelski, są datowa-
ne na nieco ponad 200 mln lat, mamy tu zatem dylemat wymagający dalszych badań: 
albo datowania wieku skał są pomyłką lub oszustwem nauki, albo ludzie byli już na 
świecie u schyłku triasu. Niezależnie od stanu faktycznego, poprzez zastosowanie 
nazwy Smok wawelski dla triasowego znaleziska spod Lisowic, uruchamiamy lawinę 
skojarzeń, potwierdzających współistnienie ludzi i dinozaurów, całkowicie niezgodne 
z przyjętą w nauce (nie tylko przez paleontologów) teorią Darwina, za to doskonale 
odpowiadające kreacjonistycznej wizji świata.

Tyle, gdy idzie o nieodpowiedzialność/pochopność/żartobliwe nastawienie do na-
zewnictwa naukowego. Kwestia ta jawi się jednak nie tylko jako istotne zagadnienie 
z obszaru „teorii i praktyki klasyfikacji organizmów”, jak definiował taksonomię wybit-
ny biolog Ernst Mayr52. Jak nadmieniono wyżej, nieoczekiwane wskrzeszenie Smoka 
Wawelskiego we współczesnym dyskursie naukowym szczególnie interesująco prezen-
tuje się w perspektywie memetycznej. Dowodzi bowiem, iż jest to mem niesłychanie 
żywotny, o wysokich zdolnościach przystosowawczych. Zainfekował nie tylko umysły 
średniowiecznych i późniejszych kronikarzy i „encyklopedystów”53 polskich, ale rów-
nież, teoretycznie odporne na dzieje bajeczne i mityczne zwierzyńce umysły uczo-
nych. Przedarł się przez wąskie gardło surowej procedury klasyfikacyjnej organizmów 
żywych, od Linneuszowych początków wdrażanej jako zabezpieczenie przed wolun-
tarystycznym, nieprecyzyjnym i nieobiektywnym podchodzeniem do zjawisk przyrod-
niczych. Jego replikacja (skądinąd bardzo skuteczna w literaturze, sztuce i mediach) 
w nauce dobrze pokazuje, iż nawet precyzyjnie zamyślone sito selekcyjne, świadomie 
konstruowane w celu odsiewania faktów od fikcji czasem potrafi zawieść. Oczywiście, 
nie dotyczy to wyłącznie analizowanego tu przypadku. Generalnie mówi równie wiele 
o nauce, co i naturze memów, ujawniając, że nawet w niesprzyjających warunkach są 
one zdolne do wydawania potomstwa o wyraźnych cechach pokrewieństwa, tworzą-
cych całe linie filogenetyczne. Dla memetyków, od lat głowiących się nad metodologią 
badań i opisu jednostek dziedziczności kulturowej, casus smoka (z lokalizacją – wawel-
ski), to kąsek szczególnie smakowity. Po pierwsze dlatego, że jego ekspresje są w miarę 
jednoznaczne i o wiele łatwiej ustalić ich wzajemne podobieństwo, niż na przykład 
odnaleźć takie w postaci Odysa i Johnniego Walkera. Po drugie, jego przeskok z dyskursu 

52 E. Mayr, To jest biologia. Nauka o świecie ożywionym, przeł. J. Szacki, Warszawa 2002, s. 240.
53 Takim mianem można określić prałata Benedykta Chmielowskiego, którego dzieło w swoim czasie 

stanowiło kompendium sarmackiej wiedzy o świecie. Zob. E. Kotarski, Benedykt Chmielowski…
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mitologicznego w naukowy jest tu świetnie uchwytny, pozwalając dostrzec fitness memu 
w powiązaniu ze specjacją. Po trzecie – wprowadzenie nazwy-nośnika tego, ograniczo-
nego dotąd terytorialnie memu do światowej nomenklatury taksonomicznej w postaci 
niezlatynizowanej, ale lokalnej, pokazuje także jego metodę pokonania bariery, któ-
rej dotąd nie udało mu się pokonać. To dobra wskazówka, jak analizować inne memy 
z uwzględnieniem ich miejsca narodzin i obszarów radiacji. Osobne zagadnienie sta-
nowi pytanie dotyczące sposobu zainfekowania nowych nosicieli. Intryguje, bo nie są 
nimi zagubieni i nieodporni na zarażenia ludzie, którzy – jak chcą memetycy – pozosta-
jąc w szoku kulturowym, stresie izolacyjnym, dezorientacji społecznej i przestrzennej, 
wyczerpaniu emocjonalnym itd., stają się podatni na wirusy umysłu54, ale posiadający 
stabilną pozycję uczeni o światowej renomie. Zatem to nie samotność, utrata bliskich, 
domu, pracy, pozostawanie pod wpływem narkotyków, autorytetów uczyniły ich słaby-
mi wobec Smoka. Jaki „chwyt” wobec nich zastosował Kadłubkowy mem, że mu ulegli? 
Czy był to skutek jego działania jako tzw. earworm – łatwo wpadającego w ucho słówka 
(dźwięku, melodii, szlagieru, powiedzonka), szerzącego się błyskawicznie w umysłach 
o określonej temperaturze afektywnej? Wydaje się, że i taka diagnoza nie odpowiada 
rozpatrywanej tu sytuacji. Memetyka, nastawiona na ewolucjonistyczną, biologiczną 
wykładnię życia memów, wspierana przez psychologię ewolucyjną, podsuwa tu jeszcze 
jedno rozwiązanie. Jego podstawy zbudował sam Richard Dawkins55, a ciekawe roz-
winięcie zaproponowali Richard Brodie, Glenn Grant i in.56 Zakłada ono, że memy to 
pasożyty umysłu działające podług przetestowanego ewolucyjnie algorytmu, zgodnie 
z którym zarażenie gospodarza w celu osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju memu musi 
w jakiś sposób zmienić jego system nerwowy. Najlepiej, aby – przynajmniej do czasu 
– nosiciel doświadczał go jako sprzyjający gospodarzowi. Ponieważ nie mówimy tu 
o czysto biologicznych sytuacjach pasożytnictwa (typu: ślimak i przywra), ale o skom-
plikowanych układach kognitywnych, w których biorą udział złożone umysły ludzkie, 
działanie pasożyta winniśmy odnosić do takich właśnie układów. A te, jak jasno dowiódł 
na przykład Steven Pinker57, pracują na podstawowych zespołach instynktowych, do 
których należy między innymi potrzeba dominacji i przetrwania. Zostały one wypra-
cowane przez geny, budujące swoje maszyny przetrwania, ale są wykorzystywane przez 
memy, na tych maszynach pasożytujące – co właśnie pozwala traktować je jak wirusy. 
Biologicznej metodzie przetrwania poprzez powielenie genotypu przeciwstawiają (choć 
może tylko ją doskonalą i rozwijają?) metodę pozagenetyczną, polegającą na utrwala-
niu siebie w materiale kulturowym, a nie tylko biologicznym. Że droga to skuteczna 

54 Por. D. Wężowicz-Ziółkowska, The Selfish Selfie, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, 2015, nr 16, 
s. 161–175.

55 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, przeł. J. Gliwicz, Warszawa 2003.
56 Na ten temat zob. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie 

humanistycznym, Katowice 2008.
57 S. Pinker, Jak działa umysł, przeł. M. Koraszewska, Warszawa 2002.
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przekonują nadal obecne w kulturze memy Sokratesa, Leonarda czy Newtona, których 
geny dawno już rozpuściły się w puli genowej. Chcące się replikować memy (określa-
ne może bardziej precyzyjnie jako homoderivative memory item) niczym pasażerowie 
na gapę podłączają się do naszych kulturowych aktywności, zapewniając sobie w ten 
sposób powielenie, długowieczność i płodność, a nosicielowi obietnicę nagrody – zaist-
nienia poza własnym genotypem i fenotypem. Obietnica, rzecz jasna, nie musi zostać 
spełniona. Analogicznie do genów memy są bowiem samolubne, dobrostan nosiciela 
nie stanowi ich celu. Jest nim wyłącznie replikacja. W rozważanym tu, konkretnym przy-
padku radiacji memu Smoka Wawelskiego w język/świat paleontologii, wystarczą mu 
nawet (byle liczne) negatywne cytowania, chodzi bowiem głównie o samopropagację, 
także poprzez nazwę, stanowiącą leksykalny ekwiwalent tych sameforming event. Być 
może dlatego świadomi przecież reguł taksonomicznych autorzy odkrycia spod Lisowic 
zachowali jej oryginalne brzmienie?

W tym sensie także ten tekst realizuje nakaz powielenia, przyczyniając się do ponownej 
ekspansji smoka w obszarze, z jakiego został on wyrugowany u schyłku XVIII stulecia, 
czyli obszarze nauki. Niebezzasadnym staje się więc i w XXI w. ilustrowane przesłanie/
przestroga księdza Chmielowskiego (il. 12).

Il. 12: Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba. Ilustracja z dzieła Nowe Ateny…58
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Streszczenie

Artykuł w pierwszej kolejności stanowi analizę tezy Stevena Pinkera o dającej się zaobserwować w historii 
ludzkości tendencji do spadku przemocy, a także przedstawienie biologicznych (głównie genetycznych) 
i kulturowych (memetycznych) uwarunkowań przemocy. Ukazane zostają skomplikowane zależności 
między czynnikami biologicznymi a kulturowymi w genezie przemocy. Na tej podstawie zbadam, na 
ile są uzasadnione twierdzenie dotyczące dynamiki przemocy w przyszłości. Dodatkowo przedyskutuję 
pojęcie przemocy (w tym różnych jej rodzajów) i pokażę, jak powinno się, a jak nie należy o niej mówić.

Słowa klucze

przemoc, dynamika przemocy, agresja, geny, memy

Dynamics of violence in the context of biological and memetic factors

Summary

The article focuses on Steven Pinker’s thesis that we can observe in mankind history the tendency 
to reduce violence. In this context I present biological and cultural factors which play major role in 
origin of violence, and I show complicated relations between them. Next I examine the possibility 
for keeping this tendency in the future. Additionally I discuss the notion of violence and its kinds, 
and I show how we should write about violence, and how we should not.
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Punktem wyjścia do rozważań o biologicznych i memetycznych (kulturowych) uwarun-
kowaniach przemocy jest teza Stevena Pinkera – dla wielu niezwykle kontrowersyjna1 – 
wyrażona dobitnie w książce Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury i odnosząca 
się do dynamiki przemocy obserwowalnej w dziejach ludzkości. Analiza argumentów 
Pinkera, w tym także dostrzegalnych przez niego mechanizmów leżących u podstaw prze-
mocy, pozwoli ocenić, czy postulowana przez niego tendencja jest rzeczywista, czy też 
jest artefaktem badawczym wynikającym z błędów metodologicznych. Warto również 
zastanowić się, czy i na ile można wnioskować o przyszłej dynamice przemocy na pod-
stawie przeszłej i obecnej tendencji. Dodatkowo postaram się przedyskutować pojęcie 
przemocy i pokazać, jak powinno się, a jak nie należy o niej mówić.

Dynamika przemocy według Stevena Pinkera
Posiłkując się statystykami dotyczącymi konfliktów zbrojnych, zabójstw, tortur, gwałtów, 
niewolnictwa, stosowania kary śmierci, Pinker formułuje tezę głoszącą, iż w historii ludz-
kości możemy zaobserwować tendencję do spadku przemocy:

Trudno w to uwierzyć – wiem, że większość ludzi nie wierzy – ale natężenie przemocy od 
dawna maleje i dzisiaj prawdopodobnie żyjemy w najspokojniejszej epoce w dziejach naszego 
gatunku. Proces ten nie przebiegał bez zakłóceń, nie ograniczył poziomu przemocy do zera i nie 
ma gwarancji, że będzie trwał wiecznie, ale jest niepodważalny, w skali czasowej od stuleci do 
lat, a także we wszystkich kategoriach zjawisk, od wojen po karanie dzieci za pomocą klapsa2.

Spadek ten, choć nie znajduje odzwierciedlenia w liczbach bezwzględnych, objawia się 
procentowym zmniejszeniem liczby zgonów w następstwie różnych form przemocy, 
liczby gwałtów, przypadków użycia tortur itp. w odniesieniu do liczebności populacji3. 
Odwołanie się do wskaźnika zrelatywizowanego do wielkości populacji jest jak najbar-
dziej zasadne, bowiem nie powinno być tak, że uznamy, iż więcej przemocy jest np. 
w dwumilionowej populacji zamieszkującej współczesne miasto, w której na skutek  
przemocy zginęło 500 osób (0,00025% populacji), niż w liczącym 200 osób plemieniu, 
w którym w wyniku przemocy poniosło śmierć 50 osób, czyli aż ćwierć populacji.

To, że nie dostrzegamy omawianej tendencji, jest wynikiem epatowania przemocą 
przez media, chęci wyrugowania przemocy, czynników ideologicznych, czy wyostrzenia 
naszej percepcji i norm w stosunku do przemocy4. Trudność potęguje fakt, że ów spadek 

1 W tym miejscu warto polecić recenzję książki Pinkera autorstwa prof. Dobrosławy Wężowicz- 
-Ziółkowskiej opublikowanej w niniejszym numerze „Tekstów z Ulicy…”.

2 S. Pinker, Zmierzch przemocy, przeł. T. Bieroń. Poznań 2015, s. 13.
3 Podstawowe kwestie metodologiczne związane z szacowaniem przemocy i jej dynamiki omawia Pinker 

w: tamże, s. 79–86.
4 Tamże, s. 14–15.
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– choć dobrze widoczny w dłuższej perspektywie – może być trudno uchwytny w krót-
szej ze względu na występujące fluktuacje, takie chociażby jak dwie wojny światowe na 
przestrzeni XX wieku.

W opisywanym procesie Pinker wyróżnia sześć tendencji, a w zasadzie historycznych 
przemian czy faz skutkujących redukcją przemocy5:
1. Przejście od anarchii cechującej społeczeństwa łowiecko-zbierackie do cywilizacji 

rolniczych (ok. 5000 lat temu), związane z p r o c e s e m  p a c y f i k a c j i, w wyniku 
którego nastąpił 5-krotny spadek odsetka gwałtownych zgonów.

2. Połączenie rozdrobnionych ziem feudalnych w duże królestwa ze scentralizowaną 
władzą i infrastrukturą handlową (od XIV-XV w.), czyli p r o c e s  c y w i l i z a c j i, skut-
kujący spadkiem odsetka zabójstw od 10 do 50 razy.

3. Pojawienie się zorganizowanych ruchów na rzecz zniesienia społecznie sankcjo-
nowanych form przemocy (od XVII-XVIII w.), czyli r e w o l u c j a  h u m a n i t a r n a.

4. Spadek liczby i zasięgu konfliktów zbrojnych (po II wojnie światowej) nazwany 
d ł u g i m  p o k o j e m.

5. Zmniejszenie liczby zorganizowanych konfliktów (po 1989 r.) zwane n o w y m 
p o k o j e m.

6. Rozwój prawa skierowanego przeciw przemocy, czyli datowana od lat 50. XX w. 
r e w o l u c j a  p r a w.

Zauważmy, że kolejne fazy następują po sobie coraz szybciej: między pierwszą a dru-
gą mija ponad 4000 lat, między drugą a trzecią tylko 200 lat, między trzecią a czwartą 
150 lat, z kolei między czwartą a piątą jedynie 45 lat (faza szósta sytuuje się równolegle 
z czwartą). Nie możemy z tego jednak wnosić, że jest to trwała tendencja i że tak będzie 
w przyszłości, podobnie jak tego, że nastąpi kolejna faza spadku przemocy. Świadomy 
jest tego Pinker, pisząc:

Chociaż jestem przekonany, że ofiary z ludzi, traktowanie ludzi jak mienia ruchomego, łama-
nie kołem i wojny między demokracjami w najbliższej przyszłości nie powrócą, przewidywanie, 
że obecne poziomy przestępczości, wojen domowych i terroryzmu długo się utrzymają, byłoby 
wyprawieniem się na terytorium, po którym lękają się stąpać aniołowie. Możemy jednak być 
pewni, że wskaźniki wielu rodzajów przemocy od dawna spadają, oraz spróbować zrozumieć, 
dlaczego tak się dzieje. Jako naukowiec muszę sceptycznie odnosić się do koncepcji jakieś mi-
stycznej siły czy kosmicznego przeznaczenia, które stale popycha nas do góry. Spadki przemocy 
są wytworem warunków społecznych, kulturowych i materialnych. Jeżeli warunki te się utrzymają, 
przemoc pozostanie na niskim poziomie lub jeszcze bardziej spadnie; jeżeli się nie utrzymają, 
czeka nas odwrotny scenariusz6.

5 Tamże, s. 16–17 (pełny ich opis zajmuje większą część książki: s. 23–615).
6 Tamże, s. 851–852.
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Zdaniem autora, za obserwowany dotychczas spadek przemocy odpowiada pięć sił 
historycznych7. Przede wszystkim powstanie Lewiatana, czyli silnego państwa dysponu-
jącego monopolem na przemoc i powstrzymującego zarówno przemoc wewnętrzną, jak 
i zewnętrzną. Autor wprost nawiązuje tu do koncepcji Thomasa Hobbesa, który wskazy-
wał na tkwiące w ludzkiej naturze czynniki wyzwalające agresję – egoizm, skłonność do 
rywalizacji, nieufność i żądzę sławy (żądzę uznania czy też znalezienia się wyżej w hie-
rarchii) – dające się okiełznać wyłącznie przez powołanie suwerena, czyli silnej władzy 
pilnującej przestrzegania praw i umów8. Lewiatan pozwala ochronić swoich obywateli 
przed agresją z zewnątrz, pacyfikuje agresorów wewnętrznych poprzez nałożenie na nich 
kar i uczynienie aktów przemocy o wiele mniej korzystnymi, a także bezstronnie rozsą-
dzając spory, zmniejsza ryzyko odwetu i powstania spirali zemsty. Oczywiście Pinker 
zdaje sobie sprawę z tego, że państwo lekceważące prawo i represjonujące obywateli 
(np. autorytarne lub totalitarne) może przyczynić się do wzrostu przemocy, a nie jej spad-
ku9. Mimo tego przytoczone przez niego statystyki pokazują, że „państwo, które wykorzy-
stuje monopol na przemoc do ochrony obywateli przed sobą nawzajem, prawdopodobnie 
jest najbardziej systematycznym czynnikiem zmniejszającym przemoc”10.

Drugim czynnikiem jest handel, który łączy ludzi za sprawą wspólnoty interesów, 
sprawia, że ludzie stają się sobie potrzebni, uwrażliwia na perspektywę drugiej strony, 
zapobiegając dehumanizacji11. Autor Zmierzchu przemocy… odwołuje się do koncep-
cji Norberta Eliasa, który spadek przemocy w Europie wyjaśniał przez wzmocnienie 
roli państwa (czyli to, co Pinker nazywa „pojawieniem się Lewiatana”) i rewolucję 
gospodarczą, związaną z upowszechnieniem się handlu12. Przedstawia statystyki 
wykazujące korelację między spadkiem przemocy a wzrostem wymiany handlowej, 
wskazuje też na dostrzeżoną przez antropologów tendencję do zachowywania przez 
społeczności sieci wymiany, nawet jeśli wymieniane dobra stają się bezużyteczne, 
w celu zapewnienia pokoju13.

Kolejną przyczyną spadku przemocy jest feminizacja, wyrażająca się we wzroście 
szacunku wobec kobiet, docenieniu ich roli i sposobu postępowania. Nieprzypadkowo 
sprawcami zdecydowanej większości aktów przemocy są mężczyźni – jest to uwarunko-
wane biologicznie14. Jak pisze Pinker:

  7 Tamże, s. 19, 853–881.
  8 Patrz T. Hobbes, Lewiatan, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954 lub T. Hobbes, Elementy filozofii, 

tom 2, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1956, s. 203–421.
  9 S. Pinker: Zmierzch przemocy…, s. 862–864.
10 Tamże, s. 862.
11 Tamże, s. 864–867.
12 Tamże, s. 94–117. Por. również N. Elias, O procesie cywilizacji, przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, 

Warszawa 2011.
13 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 865–866.
14 W kontekście męskiej przemocy warto sięgnąć do: M. P. Ghliglieri, Ciemna strona człowieka, 

przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2001.
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Mamy prawo oczekiwać, że wartości przyjazne kobietom zmniejszą przemoc ze względu na 
psychologiczne efekty podstawowej różnicy biologicznej między płciami, a mianowicie że samce 
mają większą motywację do rywalizowania o dostęp seksualny do samic, podczas gdy samice mają 
większą motywację do trzymania się z dala od ryzyka, które osierociłoby ich dzieci. Rywalizacja 
o sumie zerowej, czy to w formie walki o kobiety w społeczeństwach plemiennych i rycerskich, 
czy to w postaci walki o honor, pozycję społeczną, dominację i chwałę w czasach nowożytnych, 
jest obsesją bardziej męską niż kobiecą15.

Autor zdaje sobie przy tym sprawę z dwóch kwestii16. Po pierwsze, feminizacja nie polega 
wyłącznie na tym, że kobiety dosłownie odgrywają większą rolę w polityce, lecz może 
wyrażać się w odejściu od kultury męskiego honoru, od gloryfikacji cnót wojennych, 
w porzuceniu wychowania chłopców opartego na hartowaniu ich za pomocą kar ciele-
snych i wzmaganiu w ich agresji, w większej kontroli kobiet nad małżeństwem i własną 
rozrodczością. Wymienione tendencje dają się głównie zaobserwować w zachodnich 
liberalnych demokracjach i choć nie we wszystkich częściach globu są równie widoczne, 
Pinker żywi nadzieję, że w dłuższej perspektywie obejmą cały świat i przyczynią się do 
jeszcze większego spadku przemocy. Po drugie, warto jednak pamiętać, że feminizacja 
jest swoistym luksusem, możliwym do zaistnienia w sytuacji, gdy społeczeństwu nie za-
graża niebezpieczeństwo w postaci zewnętrznej agresji. Zagrożenie może więc sprawić, 
że społeczeństwo powróci do kultury męskiego honoru i propagowania cnót wojennych, 
gdy od tego będzie zależeć jego przetrwanie17.

Czwartym czynnikiem jest znaczne rozszerzenie się kręgu współczucia przeciętnego 
człowieka. Odpowiedzialne za to były: pojawienie się społeczeństwa kosmopolitycznego, 
postępująca globalizacja, ułatwienia w komunikacji i handlu, a nawet upowszechnienie 
czytelnictwa i rozwój mediów, uwrażliwiające nas na pespektywę i krzywdę innych18.

Do tego dochodzi ostatni element, czyli wzrost racjonalności, skutkujący uświadomie-
niem sobie bezsensowności niektórych form przemocy i powstrzymaniem impulsywnych 
reakcji. W tym punkcie Pinker brzmi jak jeden z oświeceniowych myślicieli:

Na stronach tej książki co rusz widzieliśmy pozytywne skutki używania rozumu do rozważania 
okoliczności życia. W różnych momentach historii zabójstwa na tle zabobonnym, takie jak składa-
nie ofiar z ludzi, polowania na czarownice, krwawe oszczerstwa, inkwizycje i poszukiwanie kozłów 
ofiarnych w innych grupach etnicznych, zostały zarzucone, kiedy założenia empiryczne, na których 

15 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 868.
16 Tamże, s. 868–872.
17 Mamy tu do czynienia z szerszym zagadnieniem, a mianowicie z relacją między wolnością a bez-

pieczeństwem jako wartościami, które w pewnych sytuacjach się wykluczają. Obserwujemy to chociażby 
współcześnie, gdy społeczeństwa rezygnują z pewnych form wolności jednostki na rzecz zwiększenia bez-
pieczeństwa, szczególnie w obliczu zagrożenia terroryzmem.

18 Tamże, s. 873–874.
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były oparte, rozsypały się pod krytycznych spojrzeniem bardziej finezyjnej intelektualnie ludno-
ści. […] Starannie uargumentowane protesty przeciwko niewolnictwu, despotyzmowi, torturom, 
prześladowaniom religijnym, okrucieństwu wobec zwierząt, brutalności wobec dzieci, przemocy 
wobec kobiet, frywolnym wojnom i prześladowaniom homoseksualistów nie były pustosłowiem, 
lecz przeniknęły do decyzji osób i instytucji, które te argumenty podjęły i przeprowadziły reformy19.

Autor wskazuje również na rolę ludzkiego rozumu w powstaniu i upowszechnieniu 
się humanistycznego systemu wartości, stawiającego na pierwszym miejscu pomyślność 
jednostki. Jego zdaniem, humanistyczny system wartości daje się wyprowadzić w toku 
racjonalnej dyskusji przez dowolną grupę ludzi stojących na odpowiednim poziomie 
intelektualnym, a przez to ma charakter uniwersalny w przeciwieństwie do systemów 
wartości nadbudowanych nad konkretnymi grupami i hierarchiami20.

Pinker silnie zbliża się również do postulowanej przez Francisa Fukuyamę tezy o końcu 
historii21, uznając, że obserwujemy w dziejach tendencję do rozprzestrzeniania się idei 
demokratycznych i liberalnych:

Metafora schodów ruchomych, sugerująca ukierunkowanie narzucone chaotycznym wędrówkom 
ideologicznej mody, może się wydawać teleologiczna, prezentystyczna i historycznie naiwna. 
Hipotezę tę można jednak nazwać formą teleologizmu, który znajduje potwierdzenie w faktach. 
Jak widzieliśmy, wiele spośród liberalizujących reform zapoczątkowanych w Europie Zachodniej 
albo na obu wybrzeżach Stanów Zjednoczonych po jakimś czasie podjęły bardziej konserwatywne 
regiony świata. […] Widzieliśmy też korelacje, a nawet parę związków przyczynowych między 
dobrze rozwiniętą umiejętnością rozumowania a otwartością na współpracę, demokrację, kla-
syczny liberalizm i nieagresję22.

Analizując powierzchownie wyróżnione przez Pinkera tendencje, moglibyśmy dojść 
do wniosku, że spadek przemocy jest tylko i wyłącznie rezultatem zmian kulturowych, 
a zatem uwarunkowań memetycznych. Jednakże takie ujęcie pomijałoby skomplikowa-
ne i obustronne relacje pomiędzy czynnikami biologicznymi a kulturowymi, skutkujące 
zmianami w rzeczywistości społeczno-kulturowej. Dlatego też warto przyjrzeć się uwa-
runkowaniom leżącym u podstaw przemocy.

Biologiczne i kulturowe (memetyczne) uwarunkowania przemocy
Pinker nie ma wątpliwości, że mamy biologicznie zakorzenioną skłonność do zachowań 
agresywnych, skutkujących pojawieniem się przemocy. Z perspektywy myśli ewolucyjnej, 

19 Tamże, s. 875.
20 Tamże, s. 875–876.
21 F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1997. 
22 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 876.
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szczególnie socjobiologii i psychologii ewolucyjnej, nie jest to nic zaskakującego. Na jej 
gruncie przyjmuje się bowiem, że u podłoża ludzkiej agresywności leżą wrodzone struktu-
ry i schematy zachowań, wykształcone w toku ewolucji i stanowiące – przynajmniej w czę-
ści – adaptacje do warunków środowiska. Pozwala to wyjaśnić powszechność zachowań 
agresywnych we wszystkich znanych społecznościach ludzkich, w tym także tych zupełnie 
pierwotnych, jak również u blisko spokrewnionych z ludźmi ssaków naczelnych23.

Autor Zmierzchu przemocy… słusznie zauważa, że niechęć do uznania biologicznego 
podłoża agresji i przemocy nie wiąże się ze słabością argumentacji na rzecz tej teorii, lecz 
jest wynikiem wyobrażeń dotyczących jej rzekomych konsekwencji:

Mamy wiele powodów, by sądzić, że ludzka przemoc nie jest (w dosłownym znaczeniu) chorobą 
ani zatruciem, ale częścią naszej naturalnej konstrukcji. Zanim je przedstawię, spróbuję roz-
wiać dwie obawy. Pierwsza z nich wiąże się z przekonaniem, że poszukiwanie źródeł w naturze 
ludzkiej polega na sprowadzeniu przemocy do „złych” genów występujących u agresywnych 
jednostek, co prowadzi do przykrego wniosku, iż grupy etniczne, w których akty przemocy 
zdarzają się częściej niż w innych, mają z pewnością więcej takich genów. […] Druga obawa 
wiąże się z przekonaniem, że jeśli ludzie są wyposażeni w agresywne motywy, to nie potrafią 
się powstrzymać od przemocy24.

Pinker wskazuje tu na strategie używania przemocy, które mają charakter warunkowy, więc 
aktywują się wyłącznie w odpowiedzi na określone bodźce, a dodatkowo są kontrolowa-
ne przez płaty czołowe mózgu, dzięki czemu „większość współczesnych ludzi przez całe 
dorosłe życie ani razu nie naciska swego »guzika przemocy«”25. W Zmierzchu przemocy… 
odwołuje się do teorii gier, tworzy macierz dla – jak on to nazywa – dylematu pacyfisty26 
i pokazuje, jak poszczególne czynniki zmieniają wartości zysków i strat w poszczegól-
nych komórkach macierzy27. Świetnie to ilustruje warunkowy charakter agresywnych 
strategii i swoistą logikę przemocy. Wpływ określonych sytuacji na nasze zachowania 
potwierdzają takie badania psychologiczne, jak stanfordzki Eksperyment Więzienny Philipa 
Zimbardo, badania Stanleya Milgrama dotyczące posłuszeństwa i autorytetu, czy ekspery-
ment Salomona Asha, wskazujące na siłę konformizmu. Skłania to Zimbardo do wniosku, 
że „większość z nas może przejść istotną przemianę charakteru, jeśli uwikłamy się w tygiel 
wpływów sytuacyjnych”28. Pokazuje to, że nie same „złe geny” czy wrodzone, warunkowe 
strategie zachowań agresywnych odpowiadają za pojawienie się przemocy, lecz że istotne 
są także czynniki sytuacyjne, swoiste wyzwalacze lub wygaszacze przemocy.

23 D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2001, s. 306–337.
24 S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, Gdańsk 2005, s. 445–446.
25 Tamże, s. 446.
26 Dylemat pacyfisty jest wariacją na temat powszechnie znanego dylematu więźnia.
27 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 860–882.
28 Ph. Zimbardo, Efekt Lucyfera, przeł. A. Cybulko i in., Warszawa 2012, s. 232.
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Wrodzoność pewnych skłonności do zachowań agresywnych nie przekreśla istotnej roli 
kultury w genezie przemocy. Udział czynników biologicznych i kulturowych w powstaniu 
zachowań agresywnych postuluje nawet ojciec socjobiologii – dyscypliny, której często 
zarzuca się determinizm biologiczny. Choć Edward Wilson jest przekonany, że agresja 
i przemoc są dla człowieka czymś wrodzonym29, to zarazem podkreśla rolę kultury w for-
mowaniu ich przejawów:

Poszczególne formy zorganizowanej przemocy nie podlegają dziedziczeniu […] Kultura nadaje 
agresji określoną formę i uświęca jej uniformistyczne praktykowanie przez wszystkich członków 
plemienia. Kulturową ewolucją agresji zdają się kierować łącznie trzy siły: 1) genetyczna skłonność 
do uczenia się pewnych form zbiorowej agresji, 2) wymogi środowiska, w którym dane społe-
czeństwo istnieje, oraz 3) uprzednie dzieje grupy, które skłaniają ją do przyjęcia jednej innowacji 
kulturowej w przeciwieństwie do innej30.

Wskazuje to na współzależność czynników genetycznych i środowiskowych w kształ-
towaniu poszczególnych form zachowań agresywnych i jest zgodne ze współczesnymi 
rozwiązaniami sporu geny a środowisko. Wyposażenie genetyczne jedynie predestynuje 
do zachowań agresywnych, a istotną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, które wzmac-
niają bądź wygaszają wrodzone dyspozycje, a także nadają konkretne formy zachowaniom 
agresywnym.

Pinker wyróżnia pięć głównych wyzwalaczy, czy – jak je nazywa – wewnętrznych de-
monów31. Pierwszym z nich jest przemoc drapieżna (instrumentalna, praktyczna) pole-
gająca na użyciu przemocy jako środka do osiągnięcia pewnego celu. Autor Zmierzchu 
przemocy… zdaje sobie sprawę z niektórych trudności związanych z omawianą kategorią, 
gdy pisze:

Pierwsza kategoria przemocy w zasadzie nie jest żadną kategorią, ponieważ sprawcami nie kieruje 
destrukcyjny motyw, taki jak nienawiść czy gniew. Po prostu obierają najkrótszą drogę do czegoś, 
czego chcą, a na drodze przypadkiem staje im żywa istota. W najlepszym razie możemy ją uznać 
za kategorię negatywną, zdefiniowaną przez brak czynnika hamującego [przemoc – przyp. A.S.], 
takiego jak współczucie czy względy moralne32.

Zauważmy, jak bardzo pojemna jest ta kategoria przemocy. Jeżeli będziemy szero-
ko rozumieli wyrażenie „nakierowanie na cel”, uznając, że działanie ludzkie może być 
nakierowane na pewien cel, nawet jeśli ten cel jest przez człowieka nieuświadamiany, 

29 E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Warszawa 1988, s. 134.
30 Tamże, s. 150–151.
31 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 18, 649–723. Pinker nawiązuje do taksonomii przemocy Roya 

Baumeistera, którą można znaleźć w: R.F. Baumeister, Evil: Inside human violence and cruelty, New York 1997.
32 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 649.
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to spowodujemy, że na miano przemocy drapieżnej będzie zasługiwała większość prze-
jawów ludzkiej przemocy, jeśli nie wszystkie. Tym bardziej, że – jak podkreśla sam Pinker 
– przemoc ma swoją wewnętrzną logikę, czyli jest odpowiedzią na określone sytuacje 
i sprzyja osiąganiu przez ludzi określonych celów:

Z dokonanej przez Hobbesa analizy przyczyn przemocy, potwierdzonej przez wyniki współcze-
snych badań nad przestępczością i wojnami, wynika, że przemoc nie jest pierwotnym irracjonal-
nym popędem ani „patologią” – chyba że w metaforycznym znaczeniu „choroby”, którą wszyscy 
chcielibyśmy wyeliminować. Jest raczej niemal nieuniknionym następstwem dynamiki interakcji 
zachodzących między racjonalnymi, dbającymi o własne korzyści organizmami33.

Drugim wyzwalaczem jest chęć dominacji, podkreślenia swojego statusu w kontek-
ście rywalizacji z innymi osobnikami o pożądane dobra. Przemoc może być rezultatem 
próby obrony honoru, reputacji, okazania swojej siły czy statusu34. Często prowadzi do 
czwartego wyzwalacza, czyli zemsty. Z jednej strony zemsta stanowi ważny czynnik od-
straszający, niezwykle istotny w kontekście skomplikowanych relacji społecznych, z dru-
giej strony może nakręcać spirale zemsty, często angażujące i niszczące wiele pokoleń, 
także tych znacznie oddalonych czasowo od pierwotnego zdarzenia, które zainicjowało 
spiralę przemocy35.

Kolejnym wyzwalaczem jest sadyzm, czyli skłonność do zadawania bólu celem 
czerpania z tego przyjemności36. Mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że sa-
dyzm cechuje wyłącznie ludzi o zaburzonej psychice – psychopatów czy socjopatów, 
seryjnych morderców itp. Okazuje się jednak, że tak nie jest, a sadyzm często wiąże 
się w przemocą instrumentalną: torturami jako metodą wydobywania zeznań lub ro-
dzajem kary, rozrywką (chociażby w postaci pojedynków gladiatorów, walk zwierząt, 
publicznych egzekucji jako widowisk itp.). Okazuje się zresztą, że w każdym z nas 
tkwią motywy pozwalające na czerpanie satysfakcji z bólu innych. Pinker przytacza 
cztery37: chorobliwa fascynacja ranliwością istot żywych (widać to w niektórych zaba-
wach dziecięcych polegających na dręczeniu zwierząt); radość z poczucia dominacji 
nad innymi i z ich krzywdy, szczególnie gdy należeli do naszych prześladowców lub 
stali wyżej w hierarchii; przyjemność czerpana z zemsty lub sprawiedliwej odpłaty; 
przyjemność o charakterze seksualnym pojawiająca się w kontekście władzy nad in-
nymi i zadawania im bólu.

Wreszcie ostatnim wyzwalaczem, o wyraźnym pochodzeniu memetycznym, jest 
ideologia, która wykorzystuje przemoc jako konieczny środek do osiągnięcia jakiegoś 

33 S. Pinker, Tabula rasa…, s. 466.
34 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 657–674.
35 Tamże, s. 674–696.
36 Tamże, s. 697–708.
37 Tamże, s. 700–702.
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większego dobra38. Pinker wskazuje, że to ona odpowiedzialna jest często za eskalację 
przemocy na masową skalę:

Na przekór swemu idealizmowi to właśnie ideologia stała za wieloma spośród największych 
zbrodni ludzkości. Należą do nich wyprawy krzyżowe, europejskie wojny religijne, rewolucja 
francuska, wojny napoleońskie, wojny domowe w Rosji i Chinach, wojna wietnamska, Holocaust 
oraz ludobójstwa Stalina, Mao i Pol Pota39. Ideologia może być niebezpieczna z wielu powodów. 
Obiecuje nieskończone dobro, co nie pozwala jej prawdziwym wyznawcom pójść na kompromis. 
Uzasadnia rozbicie dowolnej liczby jajek na utopijny omlet. I wreszcie definiuje swoich przeciw-
ników jako nieskończenie złych, a zatem zasługujących na nieskończoną karę40.

Ideologia może wspomóc, czy też wykorzystać psychologiczne mechanizmy, o których 
pisze Zimbardo41:
• ideologie mogą kreować role, w które wejdą zarówno sprawcy przemocy, jak i ofiary;
• mogą przyczyniać się do zapewnienia anonimowości sprawcom i do ich 

deindywiduacji;
• mogą pomagać sprawcom w radzeniu sobie z dysonansem poznawczym, oferując 

racjonalizację wyrządzanego zła;
• mogą zapewnić społeczną aprobatę przemocy, zachęcać do niej dzięki mechanizmo-

wi społecznego dowodu słuszności42;
• mogą uruchomić proces dehumanizacji ofiar, dzięki czemu akty przemocy wobec 

nich staną się łatwiejsze.
Oprócz wyzwalaczy Pinker opisuje również cztery główne czynniki sprzyjające redukcji 

przemocy. Pierwszym z nich jest empatia, która pozwala współodczuwać cudze cierpienie 
i utożsamiać nasze interesy z interesami innych43. Empatia nie jest rezultatem jedynie od-
powiedniego wychowania, lecz ma – jak się wydaje – wrodzone podstawy w postaci ludz-
kiej skłonności do zaraźliwości emocjonalnej, mimikry i neuronów lustrzanych. Jednakże 
nie należy sądzić, że wspomniane wrodzone mechanizmy są warunkiem wystarczającym 
pojawienia się współczucia, troski czy chęci pomocy:

38 Tamże, s. 708–723.
39 Stéphane Courtois szacuje, że komunizm pochłonął blisko 100 milionów ofiar, w tym 20 milionów 

w Związku Sowieckim, 65 milionów w Chinach, po 2 miliony w Korei Północnej i Kambodży, po milionie 
w Europie Wschodniej i Wietnamie, 1,7 miliona w Afryce, 1,5 miliona w Afganistanie, 150 tysięcy w Ameryce 
Łacińskiej. S. Courtois, Zbrodnie komunizmu, przeł. K. Wakar, w: Czarna księga komunizmu, red. tegoż 
i in., Warszawa 1999, s. 25–26.

40 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 708.
41 Ph. Zimbardo, Efekt Lucyfera…, s. 232–245.
42 Społeczny dowód słuszności to jeden z sześciu mechanizmów czy narzędzi wpływu społecznego 

wyróżniony przez Roberta Cialdiniego. Sprowadza się do przypisywania czemuś wartości na podstawie 
tego, jaką wartość przypisują temu inni. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, przeł. B. Wojciszke, 
Sopot 2001, s. 110–151.

43 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 730–752.
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Problem z budową lepszego świata na bazie empatii, w znaczeniu zaraźliwości emocji, mimikry, 
emocji zastępczych czy neuronów lustrzanych, polega na tym, że niekoniecznie aktywowany 
zostanie ten rodzaj empatii, na którym nam zależy, a mianowicie współczująca troska o pomyśl-
ność innych. Współczucie ma charakter endogenny, jest skutkiem, a nie przyczyną tego, jak ludzie 
odnoszą się do siebie. W zależności od tego, jak postrzegamy relację z inną osobą, nasza reakcja 
na jej ból może być empatyczna, neutralna, a nawet antyempatyczna44.

Drugim czynnikiem jest zdolność człowieka do samokontroli, umożliwiająca nieuleganie 
impulsom i powstrzymanie impulsywnego zachowania, w tym takiego o znamionach 
agresji45. Samokontrola jest kluczowa, ponieważ pozwala wyjaśnić, dlaczego nie uciekamy 
się do przemocy mimo wystąpienia wyzwalaczy agresji:

Przemoc jest w dużym stopniu problemem samokontroli. Naukowcy ułożyli wysoką stertę czyn-
ników ryzyka przemocy, złożoną m.in. z egoizmu, zniewag, zazdrości, trybalizmu, frustracji, tłu-
mu, upału i męskości. A przecież prawie połowa z nas to mężczyźni i wszyscy doświadczyliśmy 
zniewag, zazdrości, frustracji i potu bez przechodzenia do rękoczynów. Częstość występowania 
morderczych fantazji pokazuje, że nie jesteśmy wolni od pokus przemocy, ale nauczyliśmy się je 
skutecznie odpierać46.

W utrzymaniu samokontroli pomagają nam kolejne dwa czynniki: zmysł moralny, który 
umacnia i internalizuje występujące w społeczeństwie normy47, a także rozum, pozwa-
lający na spojrzenie z różnych punktów wiedzenia, refleksję i racjonalne pokierowanie 
zachowaniem48. Rzecz jasna, rola tych czynników jest dwuznaczna. Jeśli bowiem mamy 
do czynienia w danej społeczności z wartościami, normami i wzorcami osobowymi, które 
ograniczają przemoc, silny zmysł moralny przyczyni się do jej redukcji. Jeżeli natomiast 
obowiązująca moralność sprzyja przemocy, a może tak być chociażby w wypadku tzw. 
kultur honoru, moralności wojowników czy niektórych religii nawołujących do rozpra-
wienia się z grzesznikami czy niewiernymi, zmysł moralny może prowadzić do eskalacji 
przemocy. Podobnie jest z rozumem. Z jednej strony może on redukować przemoc, uza-
sadniając jej absurdalność czy nieopłacalność, z drugiej może się do niej przyczyniać 
poprzez znajdowanie uzasadnień czy usprawiedliwień, a także dostarczanie sposobów 
jej realizacji.

Z rozważań Pinkera i innych badaczy wyłaniają się następujące wnioski dotyczące ge-
nezy przemocy. Po pierwsze, trzeba przyjąć istnienie w człowieku wrodzonych czynników 
zarówno tych, które sprzyjają przemocy (tendencja do egoizmu, dominacji i walki o status 

44 Tamże, s. 735–736.
45 Tamże, s. 752–776.
46 Tamże, s. 753.
47 Tamże, s. 789–814.
48 Tamże, s. 814–849.
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społeczny, pewne elementy skłonności do sadyzmu i zemsty, zazdrość seksualna itp.), 
a także odpowiedzialnych za powstrzymanie od przemocy (pewne czynniki odpowie-
dzialne za empatię, zmysł moralny, zdolność do samokontroli i kalkulacji nieopłacalności 
przemocy). Z tego względu trudno o jednoznaczną ocenę natury ludzkiej – nie wydaje się 
ona ani jednoznacznie „zła”, ani „dobra”49. Po drugie, nawet wrodzone mechanizmy mają 
charakter warunkowy, czyli uaktywniają się w określonych sytuacjach, a także nie mają 
charakteru automatyzmów niepoddających się świadomej kontroli. Po trzecie, swoista 
relatywność wrodzonych mechanizmów sprawia, że te same mechanizmy w pewnych 
warunkach mogą sprzyjać przemocy, a w innych ją ograniczać. Tak jest chociażby z em-
patią, z rozumem i z samokontrolą, które choć w większości wypadków przeciwdziałają 
przemocy, w niektórych mogą jej pomagać – np. przy przemocy instrumentalnej, kiedy 
dzięki empatii i rozumowi sprawca dobiera odpowiedni rodzaj przemocy i monitoruje jej 
działanie, z kolei samokontrola pozwala mu zachować zimną krew i nie ustawać w dzia-
łaniach. Podobnie jest z ideologiami: niektóre z nich inicjowały wybuchy przemocy, inne 
je wygaszały. I wreszcie po czwarte, choć to w naturze ludzkiej należy szukać większości 
wyzwalaczy i wygaszaczy przemocy, to jednak za spadek przemocy odpowiadają w więk-
szej mierze czynniki społeczno-kulturowe. Nasuwa się jednak pytanie, czy zarysowana 
przez Pinkera tendencja jest rzeczywista, a jeśli nawet, to jakie są szanse na jej utrzymanie.

Ocena twierdzeń Pinkera dotyczących spadku przemocy
Moim zdaniem, uwzględniając nawet trudności metodologiczne związane z operacjona-
lizacją pojęcia przemocy i szacowaniem jej przejawów w poszczególnych okresach histo-
rii (szczególnie w tych, co do których dysponujemy małą ilością danych), teza Pinkera 
o spadku przemocy znajduje silne uzasadnienie w przytoczonych statystykach. Rzecz 
jasna, prezentowana przez autora Zmierzchu przemocy… teza powinna zostać zrelaty-
wizowana do omawianych przez niego aspektów przemocy – zamiast pisać o przemocy 
w ogóle, powinien raczej mówić o pewnych rodzajach przemocy – głównie fizycznej – 
przejawiającej się w liczbie zabójstw, gwałtów, zbrodni wojennych, powszechności tortur, 
kary śmierci itp.

49 Nieprzypadkowo określenia „zła” i „dobra” umieściłem w cudzysłowach, bowiem odniesienie tych 
kategorii do natury ludzkiej nastręcza wiele trudności. Przede wszystkim trzeba dookreślić, co rozumie-
my przez dobrą czy złą naturę: czy dobra natura sprawia, że nasze czyny są dobre (czy zatem chodzi tu 
o wszystkie czyny, większość czy niektóre), czy też dobra natura jedynie predestynuje do dobrych czynów 
(jak odróżnić tę predestynację od sytuacji, gdy takowej nie ma, a człowiek działa odpowiednio, i jak ta prede-
stynacja dokładnie się wyraża) – analogicznie dla złej natury. Poza tym warto doprecyzować, czy określenia 
„dobry” i „zły” mają charakter wyłącznie moralny, czy też zawierają domieszki użycia pozamoralnego. 
Dodatkowo obstawanie przy dobrym czy złym charakterze natury ludzkiej może stanowić podbudowę do 
racjonalizacji naszych wad, słabości i złych czynów, a także usprawiedliwiać naszą bierność. Dlatego też 
uważam, że użycie kategorii „dobry” i „zły” na określenie natury ludzkiej przynosi więcej potencjalnych 
szkód niż spodziewanych korzyści.
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Krytycy Pinkera mogą replikować, że spadek przemocy dotyczy jedynie pewnych form 
przemocy, podczas gdy jest to kompensowane wzrostem innych – np. przemocy psy-
chicznej czy ekonomicznej. Jest to jednak wątpliwy argument. Po pierwsze, krytycy ci nie 
precyzują pojęć wspomnianych innych form przemocy. Po drugie, nie operacjonalizują 
tych pojęć i raczej nie bazują na statystykach. A jeśli nie możemy czegoś zmierzyć lub 
oszacować, to dyskusje o wzroście czy spadku tego czegoś tracą sens. I wreszcie po trzecie, 
trudno uznać, że w przeszłości – np. w czasach starożytnych czy w średniowieczu – ist-
niał mniejszy przymus ekonomiczny niż dzisiaj, czy też osoby stojące wyżej w hierarchii 
społecznej nie używały przemocy psychicznej wobec osób stojących niżej. Kiedyś od 
poddania się presji społecznej czy ekonomicznej ze strony innych często zależał byt jed-
nostki – to, czy ona przetrwa, czy zginie – dzisiaj rzadko się zdarza w państwach względnie 
rozwiniętych, by człowiek umierał za sprawą odrzucenia tej presji. Oczywiście można 
narzekać na pewne współczesne przejawy nacisku np. w postaci reklam, kultury kon-
sumpcji, presji ze strony banku, gdy nieopatrznie weźmiemy kredyt, jednakże różnica 
jest zasadnicza. Kiedyś osoba, która nie była w stanie spłacić długów, popadała w niewolę 
i stawała się obiektem przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej – dzi-
siaj dysponuje instrumentami prawnymi (np. upadłością konsumencką), które pozwalają 
jej stanąć na nogi i zacząć względnie od nowa. Dawniej kobieta miała niewielkie szanse 
na życie niezgodne z ówczesnymi normami, chociażby ze względu na presję społecz-
ną i ekonomiczną, współcześnie zaś w państwach rozwiniętych żyje wiele niezależnych 
finansowo singielek realizujących się w zawodach niegdyś niedostępnych dla kobiet. 
Kiedyś można było bezkarnie poniżać służących, pracowników, żony i dzieci, obecnie 
za tego rodzaju przemoc psychiczną (np. mobbing) przewidziane są kary. Powyższe 
przykłady mają tylko przywrócić właściwą perspektywę, nie mają siły rozstrzygającego do-
wodu. Uważam jednak, że gdyby przeprowadzić badania podobne do Pinkerowskich, tyle 
tylko, że w odniesieniu do przemocy psychicznej czy ekonomicznej, również można by 
dostrzec ich spadek. Oczywiście najpierw musielibyśmy dookreślić te rodzaje przemocy50.

50 Najczęściej definicje przemocy psychicznej czy ekonomicznej formułuje się na użytek prawa w kontek-
ście przemocy w rodzinie. Niestety, na przykładzie przemocy ekonomicznej zobaczymy, że próby definicji 
nie zostały uwieńczone pełnym sukcesem. Definicja 1: „Przemoc ekonomiczna często współwystępuje 
z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemocy psychicznej […] O przemocy ekonomicznej 
mówimy wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia swojej 
potrzeby władzy i kontroli, podporządkowując sobie partnerkę lub przerzucając na nią odpowiedzialność za 
utrzymanie domu […] O przemocy ekonomicznej mówimy również wtedy, gdy partner pasożytuje na pracy 
partnerki, nie płaci alimentów, bez jej wiedzy zaciąga kredyty lub przywłaszcza sobie środki przeznaczone 
na utrzymanie rodziny”. http://www.finanse.cpk.org.pl/75,definicja.html [dostęp: 30.05.2016]. Definicja 
2: „Przemoc ekonomiczna (naruszanie własności) – odbieranie zarobionych pieniędzy, rzeczy osobistych, 
niszczenie mienia, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, mate-
rialnych potrzeb rodziny itp.”. http://ptsr.waw.pl/wp-content/uploads/2012/09/O-przemocy-Psycholog.
pdf [dostęp: 30.05.2016]. Definicja 3: „Jednym z rodzajów przemocy, która generalnie klasyfikowana jest 
jako fizyczna, psychiczna i seksualna, jest przemoc ekonomiczna. Jest ona formą przemocy psychicznej 
i jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności jednego partnera wobec drugiego 
do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. Przemoc 
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Rzecz jasna, nawet gdy przyjmiemy istnienie historycznej tendencji do spadku przemocy, 
nie możemy być pewni, że tendencja ta utrzyma się w przyszłości. Tym bardziej, że Pinker 
wprost przyznaje, że zauważona przez niego tendencja nie opiera się na działaniu jakichś 
„mistycznych sił” czy obiektywnych praw historii w rodzaju tych postulowanych przez 
Hegla czy Marksa, lecz jest rezultatem nałożenia na siebie określonych warunków spo-
łecznych, kulturowych i materialnych, które niekoniecznie muszą się utrzymać51. Wydaje 
się zresztą, że obecnie obserwujemy pewne tendencje, jak wzrost terroryzmu, nierówności 
społecznych, narastające problemy w dostępie do zasobów (np. wody), nasilenie migracji, 
osłabienie siły państwa i stanowionego przez nie prawa spowodowane wieloma czynnika-
mi (od konfliktów domowych po zwiększenie siły międzynarodowych korporacji kosztem 
państw), wzrost radykalizacji pewnych grup itp., co może doprowadzić do eskalacji prze-
mocy. Miejmy jednak nadzieję, że świadomość zagrożeń, a także znajomość czynników 
wyzwalających i wygaszających przemoc, pozwoli poradzić sobie z tym zagrożeniem.

Przejdźmy teraz do kwestii na razie nierealnej, ale możliwej w przyszłości wraz z roz-
wojem nauki i techniki (szczególnie biotechnologii), a mianowicie do całkowitego wyru-
gowania agresji i przemocy52. Postawmy pytanie, czy byłoby to dla ludzkości korzystne. 
Moim zdaniem, nie. Podobnie uważa Konrad Lorenz, według którego agresja pełni także 
rolę kulturotwórczą. Jej istnienie jest warunkiem koniecznym naukowego, technicznego 
i artystycznego rozwoju ludzkości:

Prawdopodobnie wraz z wyłączeniem popędu agresji z życia ludzkiego znikłoby owo aggredi 
w sensie pierwotnym, najszerszym, to „atakowanie” jakiegoś zadania czy problemu, poczucie 
własnej godności, bez którego przestałoby istnieć mniej więcej wszystko, co człowiek czyni od 
rana do wieczora, od codziennego golenia począwszy do najwyższej wysublimowanej twórczości 
naukowej czy artystycznej, wszystko, co związane jest z ambicją, pięciem się wzwyż i z niezliczo-
nymi równie niezbędnymi sprawami. Bardzo prawdopodobne, że zanikłaby również niezwykle 
ważna, dla człowieka charakterystyczna zdolność, a mianowicie – śmiech!53

Dodatkowo, agresja i skłonność do przemocy nieprzypadkowo są wrodzone, stanowią 
bowiem adaptacje do warunków środowiska54 i m.in. pozwalają na skuteczną obronę na-

ekonomiczna to szeroki wachlarz nadużyć ekonomicznych, których celem jest utrzymanie dominacji i kon-
trola partnera.” https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/135/plik/ot-639_do_internetu.pdf 
[dostęp: 30.05.2016]. Wszystkie te definicje jawią się jako za szerokie (na pokazanie tego na przykładach 
brak w tym artykule miejsca), zawierają wyrażenia nieostre lub niejasne, na tyle, na ile można je zrozumieć, 
wydają się parami różnozakresowe.

51 S. Pinker, Zmierzch przemocy…, s. 852.
52 Interesującą literacką tego wizję prezentuje Stanisław Lem w Powrocie z gwiazd. Ludzkość zostaje 

poddana zabiegowi betryzacji, czyli usunięcia zdolności do agresji. Wraz z agresywnością zanika chęć po-
dejmowania ryzyka, walki, uprawiania sportów wyczynowych, a także wypraw do gwiazd. S. Lem, Powrót 
z gwiazd, Kraków 1975.

53 K. Lorenz, Tak zwane zło, przeł. A.D. Tauszyńska, Warszawa 1996, s. 307–308.
54 Lorenz wymienia następujące funkcje przystosowawcze agresji wewnątrzgatunkowej, czyli agresji 
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szego życia, zdrowia, własności i godności. Dlatego też zamiast próbować za wszelką cenę 
wyrugować agresywność, powinniśmy poddawać ją kontroli, sublimacji i skanalizowaniu 
w społecznie akceptowane formy jej wyrazu.

Różne rozumienia przemocy. Jak nie należy pisać o przemocy
Nie ukrywam, że sposób pisania Pinkera o przemocy zyskał moją aprobatę. Podoba mi się 
formułowanie przez autora Zmierzchu przemocy śmiałych, lecz całkiem dobrze uzasadnio-
nych tez, odwoływanie się do szczegółowych danych (statystyk) przy jednoczesnym dążeniu 
do budowania hipotez wyjaśniających, zwrócenie uwagi na rolę mechanizmów wrodzonych 
w genezie przemocy, łączenie wielu perspektyw badawczych. Co prawda, można zarzucić 
Pinkerowi, że nie zdefiniował należycie pojęcia przemocy, nie odróżnił różnych jej rodza-
jów, a przez to nie uwzględnił niektórych z nich w swoich analizach, jednakże czytając 
jego książkę, cały czas wiemy, o jakie formy przemocy autorowi chodzi. Uważam, że skon-
centrowanie się na przemocy fizycznej, czyli na źródłowej formie przemocy, jest właściwe. 
Jest bowiem tak, że wielu współczesnych autorów, doszukując się różnych form subtelnej 
czy zakamuflowanej przemocy, odciąga naszą uwagę od kwestii fundamentalnej, czyli od 
redukcji przemocy fizycznej. Zauważmy, że inne formy przemocy – np. przemoc psychiczna 
czy seksualna – często wiąże się z groźbą użycia przemocy fizycznej. Bagatelizowanie prze-
mocy fizycznej, często mające ideologiczny charakter, na rzecz skupienia się na zjawiskach, 
które często nawet nie jawią się jako przemoc, bywa bałamutne, a nawet niebezpieczne. 
Dlatego też przyjrzyjmy się niektórym z takich ujęć przemocy.

Przykładem zakamuflowanej przemocy jest przemoc symboliczna, sprowadzająca się 
do narzucania przez grupy – niekoniecznie siłą – pewnych zbiorów przekonań. W niezbyt 
klarownym fragmencie wywiadu Pierre Bourdieu charakteryzuje ją następująco55:

Przemoc symboliczna jest, mówiąc najprościej jak tylko można, tą formą przemocy, która 
oddziałuje na podmiot społeczny przy jego współudziale […] Mówię o nierozpoznaniu [tej 
formy przemocy], ponieważ uznaję, że przemoc dokonuje się dokładnie tam, gdzie się jej za 
przemoc nie uważa. Opiera się ona na fakcie akceptowania przez ludzi zespołu podstawo-
wych, przedrefleksyjnych założeń. Podmioty społeczne przyjmują świat jako zrozumiały sam 
przez się, to znaczy biorą go za taki, jaki jest. Uznają go za naturalny, ponieważ przykładają 
do niego miary poznawcze, same pochodzące ze struktur tego świata. Rodzimy się w świecie 

wobec osobników tego samego gatunku (tamże, s. 54–73): agresja przyczynia się do równomiernego roz-
mieszczenia osobników tego samego gatunku na dostępnej przestrzeni życiowej; agresja poprzez walki 
rywalizacyjne prowadzi do selekcji osobniczej; agresja odgrywa ogromną rolę przy obronie potomstwa; 
agresja jest podstawą hierarchii osobników wewnątrz gatunku.

55 Za to jasne przedstawienie koncepcji przemocy symbolicznej i to w kontekście memetyki znajdziemy 
w artykule: D. Wężowicz-Ziółkowska, Przemoc symboliczna albo o społecznych warunkach ewolucji meme-
tycznej, w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska, 
Katowice 2009, s. 107–124.
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społecznym, a więc bezboleśnie przyjmujemy za własną pewną liczbę nie wypowiedzianych 
na głos postulatów i aksjomatów56.

Bourdieu przyjmuje, że samo akceptowanie przez jednostkę pewnych podstawowych 
i bezrefleksyjnych założeń, przyswojonych w procesie socjalizacji, stanowi wyraz prze-
mocy. Jako przykłady przemocy symbolicznej podaje system szkolny czy logikę męskiej 
dominacji (nazywając ją zresztą „paradygmatyczną formą przemocy symbolicznej”)57. 
Jeśli zaś mamy tu do czynienia z przemocą, to zapytajmy, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. 
Ofiarę wytypować łatwiej, jest nią bowiem jednostka, która bezrefleksyjnie uznaje pewne 
przekonania. Znacznie trudniej wskazać sprawcę. Można by oskarżyć o przemoc symbo-
liczną społeczeństwo, ale rysują się tu co najmniej dwa problemy. Pierwszy związany jest 
z tradycją i ciągłością kulturową: jeśli bowiem mamy do czynienia z transferem między-
pokoleniowym treści kulturowych, które stanowią przemoc symboliczną, to sprawcą nie 
są wyłącznie członkowie społeczeństwa żyjący względnie współcześnie z ofiarą, lecz 
również ich przodkowie. Niezwykle trudno jest zresztą wskazać pokolenie, od którego 
zaczęła się dana forma przemocy symbolicznej. Co więcej, w każdym takim czasowym 
wykroju społeczeństwa znajdą się jednostki (np. buntownicy, outsiderzy), co do któ-
rych postąpilibyśmy niesprawiedliwie, przypisując im winę za dany przejaw przemocy 
symbolicznej. Drugi problem wiąże się z tym, że często ofiara jest współwinna temu, 
że ulega przemocy symbolicznej, o czym zresztą pisze sam Bourdieu. To wszystko spra-
wia, że jeśli ujmiemy stosowanie przemocy symbolicznej jako relację („x stosuje prze-
moc symboliczną wobec y”), to będzie ona niedookreślona chociażby z tego względu, że 
nie będziemy potrafili w pełni wyznaczyć dziedziny tej relacji (czyli sprawców przemocy 
symbolicznej).

Pojawia się tu kolejny problem. W cytowanym wyżej fragmencie Bourdieu wyraźnie 
zaznacza, że przemoc symboliczna „dokonuje się dokładnie tam, gdzie się jej za przemoc 
nie uważa”. W procesie społecznego oddziaływania jednostka uwewnętrznia narzucone 
jej przekonania, czego rezultatem jest pewien rodzaj fałszywej świadomości, przez co jed-
nostka nie czuje się ofiarą przemocy i nie zdaje sobie z tego sprawy. Koncepcja Bourdieu 
nie daje jednak żadnych kryteriów pozwalających stwierdzić, czy dane przekonanie jed-
nostki jest jej własnym wyborem poznawczym, czy też jest skutkiem presji społecznej. 
Dzieje się tak ze względu na charakter samej koncepcji – można ją bowiem zaklasyfikować 
jako tzw. hermeneutykę podejrzeń – ponieważ przyjmując, że wszelkie deklaracje jed-
nostki o tym, że dobrowolnie uznaje dane przekonanie, mogą być spowodowane fałszywą 
świadomością, prowadzi do podważenia kompetencji podmiotu do oceny swoich przeko-
nań. Teoria Bourdieu nie oferuje przy tym dostatecznych zewnętrznych kryteriów oceny 
przekonań jednostki, przez co w zasadzie każde przekonanie można powiązać z przemocą 

56 P. Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2001, s. 162.
57 Tamże, s. 164–168.
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symboliczną. Bourdieu pewnie by replikował, że chodzi mu głównie o przekonania domi-
nujące w danej kulturze, wtłaczane jednostkom w procesie socjalizacji. Dlaczego tylko te? 
Wyobraźmy sobie, że w silnie patriarchalnej kulturze istnieje grupa kobiet, która podziela 
przekonania feministyczne. Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że pewna kobieta – 
dajmy na to Maria – doszła samodzielnie do przekonań feministycznych, a nie zostały jej 
narzucone przez może niezbyt liczną, ale silną i spójną grupę feministek? Przyjęta przez 
Bourdieu hermeneutyka podejrzeń nie pozwala zawierzyć deklaracjom Marii, z kolei nie 
mamy innych wskaźników tego, z jakim procesem kształtowania przekonań mieliśmy do 
czynienia w wypadku Marii. Wydaje się, że z tej perspektywy większość, jeśli nie wszyst-
kie nasze przekonania są wynikiem przemocy symbolicznej, nawet te, które aspirują do 
miana prawdziwych, uzasadnionych i użytecznych. Dla przykładu, nauka – roszcząca 
sobie prawo do bycia swoistym autorytetem epistemicznym58 – również może być po-
strzegana jako forma przemocy symbolicznej, chociażby przez narzucanie określonych 
rygorów metodologicznych i kwestionowanie przekonań ich nie spełniających, a także 
przez wykorzystywanie pewnych instytucji publicznych (np. szkoły) do narzucania swojej 
wizji. Nie mam jednak poczucia, że racjonalnie uznając twierdzenia nauki, padam ofiarą 
jakiejkolwiek formy przemocy.

Omawiane rozmycie kategorii przemocy symbolicznej doskonale widać we fragmencie 
poświęconym komunikacji językowej jako przejawie przemocy:

Każda wymiana językowa zawiera teoretyczną możliwość aktu władzy, i to tym bardziej, jeśli anga-
żują się w nią podmioty zajmujące asymetryczne pozycje w dystrybucji odpowiedniego kapitału. 
Tę możliwość można wziąć w nawias, jak to się często dzieje w rodzinie czy w relacjach typu philia 
w rozumieniu Arystotelesa. Wówczas przemoc zostaje zawieszona za sprawą pewnego rodzaju 
paktu o symbolicznej nieagresji. Niemniej jednak, nawet w takich sytuacjach odżegnanie się od 
dominacji może stanowić jeden z wymiarów strategii pobłażania albo przeniesienia przemocy na 
wyższy poziom zanegowania i ukrywania, sposób na wzmocnienie efektu nierozpoznania i przez 
to wzmocnienie przemocy symbolicznej59.

Bourdieu mógłby się bronić, że wskazuje tylko na „teoretyczną możliwość” wystą-
pienia przemocy i to ograniczanej przez „pakty o symbolicznej nieagresji” zawierane 
np. między przyjaciółmi czy członkami rodziny. Zaraz jednak powraca do hermeneu-
tyki podejrzeń, zaznaczając, że za fasadą pokojowej konwersacji członków rodziny czy 
przyjaciół może skrywać się przemoc symboliczna, tym groźniejsza, że nierozpoznana. 
Znowu nie dysponujemy dostatecznymi kryteriami pozwalającymi odróżnić sytuację 
komunikacyjną, w której dochodzi do przemocy symbolicznej, od takiej, która jest jej 
pozbawiona. To sprawia, że kategoria przemocy symbolicznej lepiej nadaje się do celów 

58 Moim zdaniem, jest to w jej przypadku uprawnione.
59 Tamże, s. 136.
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polemiczno-manipulacyjno-propagandowych60 niż do pretendującego do adekwatno-
ści opisu rzeczywistości. Inaczej mówiąc, jej funkcja retoryczna przeważa nad funkcją 
deskryptywną (opisową), nie mówiąc już o funkcji eksplanacyjnej. Tu nawet nie chodzi 
o kwestię braku operacjonalizacji pojęcia przemocy symbolicznej, przez co nie możemy 
jej mierzyć ani szacować (co wyklucza sensowną dyskusję o jej dynamice) – problem jest 
nawet bardziej podstawowy. Kategoria przemocy symbolicznej jest tak szeroka, a przy 
tym brzegowo niedookreślona, że obejmuje działania (np. komunikacyjne), które w ogóle 
trudno uznać za przemoc.

Można jednak pójść o wiele dalej w ocenie komunikatów językowych jako form prze-
mocy. Slavoj Žižek w książce Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa pisze:

A co, jeśli ludzie są okrutniejsi od zwierząt właśnie dlatego, że w odróżnieniu od nich potrafią 
mówić? Już Hegel doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że sam proces symbolizacji wiąże się ze 
stosowaniem zabójczej [sic!] przemocy operującej na wielu poziomach. Język upraszcza opisy-
wane przedmioty, ograniczając je do jednej cechy. Niszczy ich organiczną spójność, rozbija je na 
kawałki i każdy z nich traktuje jako autonomiczne zjawisko. Wtłacza rzecz w zewnętrzne wobec 
niej pole znaczeń. Gdy obiekt taki jak złoto określamy nazwą „złoto”, w okrutny [sic!] sposób odzie-
ramy metal z jego naturalnej tekstury, wiążemy z nim nasze wizje bogactwa, potęgi, duchowej 
czystości i tak dalej, przy czym żadna z nich nie ma w najmniejszym nawet stopniu nic wspólnego 
z empirycznym, rzeczywistym zjawiskiem, jakim jest złoto61.

Zdaniem Žižka, każde użycie języka, nawet w odniesieniu do przedmiotów nieożywio-
nych, wiąże się z „zabójczą” i „okrutną” przemocą, ponieważ język tylko fragmentarycznie 
zdaje sprawę z natury przedmiotu. Od razu nasuwa się słuszna wątpliwość, czy przed-
mioty nieożywione mogą być ofiarami przemocy. Wątpliwe jest również to, czy mamy 
w ogóle do czynienia z przemocą, a także to, czy są wystarczające podstawy do nazwania 
jej „zabójczą” czy „okrutną”. A może rzeczywiście wygłaszając zdanie „Złoto jest warto-
ściowym metalem”, przejawiamy równe, a może nawet większe okrucieństwo, niż wbijając 
człowieka na pal?

Zresztą w świetle koncepcji przemocy tkwiącej w używaniu języka, samo pisarstwo 
Žižka jawi się jako paradoksalne. Dzieje się tak, gdyż Žižek, próbując odsłonić w swoich 
książkach nieoczywiste formy przemocy, posługuje się językiem, przez co przyczynia się 
do eskalacji przemocy.

W książce Žižka można wskazać kilka celnych spostrzeżeń dotyczących przemocy, choć 
– z drugiej strony – wiele twierdzeń wątpliwych lub niejasnych62, a wszystko to głoszone 

60 Tak zresztą robi jej autor: broniąc się przed jakże zasłużonymi zarzutami o niejasność pojęciową, 
uznaje, że zarzuty te są przejawem przemocy symbolicznej, polegającej na narzucaniu mu arbitralnych – 
jego zdaniem – kryteriów precyzji językowej.

61 S. Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Warszawa 2010, s. 64.
62 Czytelnikowi polecam szczególnie fragment , w którym Žižek nawiązuje do fizyki i pola Higgsa, by 
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bez dostatecznego uzasadnienia. Trudno bowiem uznać, że powoływanie się na autorytet 
Hegla, Heideggera, Freuda czy Lacana stanowi równie mocne uzasadnienie, co odwołanie 
się do statystyk i twierdzeń nauki, jak to mieliśmy w wypadku Pinkera. 

Dlatego też jeśli mam wybierać między klarownymi i dość dobrze uzasadnionymi 
tezami autora Zmierzchu przemocy…, poruszającymi najistotniejsze aspekty problemu, 
a tyleż efektownymi, co niejasnymi i nieuzasadnionymi wynurzeniami Bourdieu i Žižka, 
koncentrujących się wyłącznie na wybranych czynnikach społeczno-kulturowych, przy 
pominięciu biologicznych uwarunkowań przemocy, wybieram Pinkera. Czas pokaże, 
czy opisywane przez niego warunki społeczne, kulturowe i materialne się utrzymają, 
dzięki czemu będziemy cieszyć się życiem w czasach o względnie najmniejszym po-
ziomie przemocy.
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Od pewnego czasu moje zainteresowania naukowe oscylują wokół interdyscyplinarnej 
dziedziny wiedzy o nazwie zoosemiotyka, która zajmuje się komunikacją międzygatun-
kową i wewnątrzgatunkową. Adwersarze antropocentryzmu semiotycznego sądzą, że nie 
tylko ludzie posługują się znakami1. Zwolennicy tzw. biologicznych teorii znaku uważają, 
że wszystkie żywe organizmy, zarówno zwierzęta (zoosemiotyka), jak i rośliny (fitosemio-
tyka) używają znaków. Komunikacja zachodzi także pomiędzy roślinami a zwierzętami 
(m.in. owadami). Co więcej, korzystanie z systemu znakowego dotyczy nawet niewielkich 
fragmentów organizmów, np. komórek (komunikacja międzykomórkowa). Zjawisko se-
miozy wegetatywnej, zachodzące na poziomie komórkowym i tkankowym, występuje 
w ciele każdego organizmu, ale nie stanowi głównego przedmiotu badań zoosemiotyki. 
„Semioza zwierzęca” jako jeden z wielu rodzajów semiozy nie jest tym samym, co „semio-
za w zwierzętach”, gdyż zwierzęta mogą uczestniczyć w różnych rodzajach tego procesu2.

Odkrycia zoosemiotyki skłoniły niektórych badaczy do twierdzenia, że należałoby zre-
definiować systemy znakowe, a właściwie uporządkować je na nowo. Zaproponowali, 
by za prymarny system modelujący uznać zoosemiotyczny system znaków niewerbal-
nych, za wtórny system modelujący przyjąć język naturalny, a wtedy wszystko to, co 
było uważane dotąd za „wtórne systemy modelujące”, stanowiłoby systemy trzeciego 

1 J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984, s. 219–221. 
2 K. Kull, Zoosemiotics is the study of animal forms of knowing, „Semiotica” 2014, nr 198, s. 50–51.
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poziomu3. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą wyróżniamy trzy porządki komunikacyjne: pierw-
szy – roślinny, tworzący system psychobotaniczny (semiotyczna kultura wskaźnikowa); 
drugi – zwierzęcy, cechujący się charakterem wskaźnikowo-obrazowym (semiotyczna 
kultura wskaźnikowo-ikoniczna), a w odniesieniu do ssaków naczelnych – słabo symbo-
liczny i narzędziowy; wreszcie trzeci – ludzki, najbardziej złożony i wyszukany, w pełni 
symboliczny, oparty na słowie (semiotyczna kultura symboliczna)4.

Rodzi się tutaj pytanie, gdzie umieścić przekaz informacyjny mieszczący się w ramach 
zjawisk parapsychicznych. Jeżeli niewerbalny i paralingwistyczny system komunikacyj-
ny stanowi domenę wiedzy semiotycznej, to do jakiej dziedziny nauki przypisać takie 
rodzaje percepcji pozazmysłowej, jak telepatia, orientacja w terenie i prekognicja, a więc 
komunikaty ostrzegawcze (świadczące o przewidywaniu różnych wydarzeń, np. katakli-
zmów i zjawisk atmosferycznych)5 jako przykład niewyjaśnionego poziomu komunikacji 
ponadzmysłowej. Honorata Korpikiewicz w odniesieniu do umiejętności paranormalnych 
proponuje stosować terminy „ponadzmysłowe” lub „nadzmysłowe”, ponieważ sugerują 
one, że prawdopodobnie „mamy do czynienia z nadwrażliwością pewnych zmysłów (albo 
z nieznanym zmysłem)”6. Być może komunikaty „paranormalne” nauka wkrótce wyjaśni 
istnieniem wyjątkowego oraz szczególnego wyczulenia pewnych zmysłów bądź odkry-
ciem nowego. Sfera nadzmysłowa, choć bezsprzecznie istnieje i została udokumentowa-
na, znajduje się wciąż poza „poważną” nauką. Od jakiegoś czasu ten stan rzeczy zmienia 
znany brytyjski biolog Rupert Sheldrake (ur. 1943) – autor licznych artykułów i wielu 
książek, m.in. Nauka – wyzwolenie z dogmatów, Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, 
Nowa Biologia. Rezonans morficzny i ukryty porządek. Badacz proponuje, żeby wszystkie 
niewyjaśnione dotąd zjawiska (np. przewidywanie przez zwierzęta trzęsień ziemi lub sy-
gnalizowanie chorób u ludzi) niemieszczące się w instrukcji zaprogramowanej w genach, 
wytłumaczyć za pomocą pól morficznych. Hipoteza Sheldrake’a formułuje trzy podsta-
wowe zasady: pierwsza – pola morfogenetyczne to nowe pola i siły, dotąd nieznane fizyce; 
druga – pola te ewoluują razem z kształtowanymi przez nie organizmami, dysponują 
własną historią oraz immanentną pamięcią, powstającą wskutek działania rezonansu 
morficznego; trzecia – wchodzą w skład większego zespołu pól zwanych morficznymi7. 

3 Th.A. Sebeok, In what sense is language a „primary modeling system”? W: Semiotics of culture. 
Proceedings of the 25th symposium of the Tartu-Moscow school of semiotics, Imatra, Finland, 27th–29th July 
Helsinki 1987, s. 74. Podaję za: B. Żyłko, Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska, Gdańsk 2009, s. 118.

4 O ewolucji ziemskich porządków komunikacyjnych pisze: S. Puppel, Język w raju: próba syntezy, 
w: W kręgu problemów ekologii kultury, red. H. Chałacińska, K. Kropaczewski. Poznań 2011, s. 16–20.

5 R. Sheldrake, Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, przeł. K. Chmiel, Warszawa 2001, s. 21–23.
6 H. Korpikiewicz, Biokomunikacja. Jak zwierzęta porozumiewają się ze światem, Poznań 2011, 

s. 55. Pojawiło się II wydanie, rozszerzone, tej książki pod nieco zmienionym (bardziej trafnym) tytułem 
Porozumienie w świecie zwierząt. Biokomunikacja, Poznań 2016. Por. również J. Tymieniecka-Suchanek, 
Interakcja i porozumienie międzygatunkowe. Przypadek: człowiek – lew. „Wakat” 2014, nr 1–2 (24–25): Ogród 
zoe-logiczny vs. ogród koncentracyjny, http://sdk.pl/wakat/, http://wakat.sdk.pl/interakcja-i-porozumie-
nie-miedzygatunkowe-przypadek -czlowiek-lew/ (dostęp: 14.08.2016).

7 R. Sheldrake, Niezwykłe zdolności…, s. 329. Por. szerzej: s. 328–345.
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Pola morficzne są prawdopodobnie czymś w rodzaju niewidzialnego wzorca konstruk-
cyjnego, którego badanie wymaga interdyscyplinarnego podejścia, bowiem wchodzi 
w kompetencje fizyków, chemików, biologów, psychologów oraz przedstawicieli nauk 
społecznych. Istnienia pól morficznych – zdaniem Sheldrake’a – można bezpośrednio 
dowieść na podstawie obserwacji takich zbiorowisk organizmów, jak ławica ryb, rój owa-
dów, stado ptaków czy kolonia termitów. Wysoce zorganizowane, spójne i harmonijne 
ruchy tychże organizmów w dużej grupie zastanawiają wewnętrzną bezkolizyjnością. 
Między poszczególnymi osobnikami zachodzi przepływ informacji, ale nie za pomocą 
znanych nam zmysłów. Nikt dotąd nie wyjaśnił, w jaki sposób wszystkie osobniki, nie 
przeszkadzając sobie wzajemnie, jednocześnie zmieniają kierunek pływania lub lotu.

Według brytyjskiego biologa, za pomocą pól morficznych możemy wyjaśnić różne, 
do tej pory niezrozumiałe, zjawiska w zachowaniu zwierząt kierujących się przeczuciem, 
intuicją czy empatią. Zwierzęta domowe wyczuwają nie tylko zamiary, komunikaty i pole-
cenia ludzi, ale przewidują ataki chorób, nagłe zasłabnięcia i zgony, a także przeczuwają 
kataklizmy i klęski żywiołowe oraz wykazują zadziwiającą orientację nawet w nowym, 
zupełnie nieznanym im terenie. Wszystkie te niezwykłe zdolności zwierząt Sheldrake 
przypisuje polom morficznym. Wydaje się, że teoria badacza zawiera niekonsekwencję 
dotyczącą przekazu genetycznego. Istnienie pól morficznych opiera się na przekonaniu, 
że nie wszystko jest zakodowane w genach. Z jednej strony hipoteza zakłada, że orga-
nizm dziedziczy informacje od wszystkich przedstawicieli danego gatunku (tzw. pamięć 
zbiorowa), a z drugiej – nie dziedziczy swojej formy czy wyglądu. Innymi słowy, jeśli w ja-
kimś rejonie świata ptaki opanują pewną umiejętność, to nauczą się tego również ptaki 
na innym kontynencie. Z kolei wszystkie komórki organizmu mają taki sam genotyp, 
a przybierają różne kształty. Problem dziedziczenia / niedziedziczenia staje się jasny, 
gdy przyjmiemy, że pola morficzne tworzą konstrukcję wielopoziomową, na wzór zwie-
lokrotnionych matrioszek:

W świecie roślin i zwierząt pola odpowiedzialne za kształtowanie i utrzymanie właściwej formy 
organizmu – jak zauważa Anna Opala – nazywane są polami morfogenetycznymi. Te, które odpo-
wiadają za rozwój percepcji, zachowań i aktywności umysłowej, nazywamy odpowiednio polami 
percepcyjnymi, behawioralnymi i umysłowymi. Na poziomie kryształów i komórek mamy do 
czynienia z polami krystalicznymi i komórkowymi, a na poziomie tworzenia społeczności i kultur 
– ze społecznymi i kulturowymi. Wszystkie te rodzaje pól na różnych szczeblach organizacyjnych 
nazywamy polami morficznym8.

Sheldrake przedstawia tę konstrukcję za pomocą ukazanego poniżej schematu z na-
stępującym komentarzem:

8 A. Opala, Pola morficzne według Ruperta Sheldrake. http://www.ustawieniarodzin.pl/pola-morficzne 
-wedlug-ruperta-sheldrake/ (dostęp: 21.01.2016).
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Kolejne poziomy hierarchiczne w gniazdowo organizujących się systemach. Na każdym po-
ziomie system tworzą całości złożone z części, z których każda jest całością na niższym poziomie 
organizacji. Na tej zasadzie zbudowane są atomy, cząsteczki, kryształy, komórki, tkanki, narządy 
i całe organizmy, osobniki, grupy rodzinne, zbiorowiska i ekosystemy. Każdą całość organizuje 
pole morficzne9.

Il. 1: Konstrukcja pól morficznych wg R. Sheldrake’a

Niezależnie od tego, czy ma on rację czy też nie (badacz przyznaje, że koncepcja pola 
morficznego jest hipotezą), nie można podważyć wiarygodności zebranego przezeń ma-
teriału na temat niezwykłych (czytaj: niewyjaśnionych) zwierzęcych umiejętności. Baza 
danych powstała na podstawie przeprowadzonych badań na zwierzętach domowych 
z zastosowaniem trzech uzupełniających się metod z użyciem kamery video i komputera:
1. liczne wywiady przeprowadzone z osobami, mającymi bezpośredni kontakt ze zwie-

rzętami (np. treserami, weterynarzami, użytkownikami koni, niewidomymi mający-
mi psich przewodników, właścicielami psów i kotów), które odpowiadały na pytania 
zamieszczone w fachowych czasopismach lub innych mediach;

2. pomiary, dokonywane w losowo wybranych gospodarstwach domowych na terenie 
Wielkiej Brytanii i USA, mające na celu określenie częstotliwości występowania róż-
nych rodzajów percepcji u trzymanych tam zwierząt;

3. weryfikacja realnych podstaw zebranych opinii o zwierzętach ankietowanych osób.
Sheldrake w książce Niezwykłe zdolności naszych zwierząt omawia trzy podstawowe 

kategorie nadnaturalnych umiejętności postrzegania u zwierząt: telepatię, orientację 
w terenie i komunikaty ostrzegawcze. O łączności telepatycznej właścicieli ze zwierzętami 
świadczą następujące zjawiska:
a) psy z odpowiednim wyprzedzeniem, wykluczającym posługiwanie się węchem 

i słuchem, komunikują domownikom, kiedy ich właściciel wróci z pracy, nawet jeśli 
przybywa on do domu różnymi środkami lokomocji o nieregularnych, losowo wy-
branych porach. Ważną rolę odgrywa tu więź między człowiekiem a zwierzęciem. 
Bardzo szczegółowe badania przeprowadzono z psem Jaytee w rodzinie Pameli 
Smart. Nakręcono film o tym doświadczeniu wykorzystując zarejestrowane kamerą 

9 R. Sheldrake, Niezwykłe zdolności…, s. 310.
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reakcje zwierzęcia, na podstawie których sporządzono wykresy10. Warto dodać na 
marginesie, że zdziwienie budzi poczucie czasu u zwierząt, polegające na bezbłęd-
nym wyczuwaniu zakończenia regularnie trwających wydarzeń11.

b) empatia zwierząt, pozwalająca im pocieszać człowieka, a nawet ratować mu życie, 
wyczuwać nagłe zgony.

Niezwykle ciekawe są obserwacje dotyczące orientacji zwierząt w terenie: wędrówki, 
zapamiętywanie przebytych tras, świadomość bliskości domu, odnajdywanie właściciela. 

Największą zagadkę stanowi jednak nawigacja ptaków. Na pytanie, jak gołębie wracają 
do domu, wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Badacze spekulują, próbując to wyja-
śnić za pomocą kompasu słonecznego, magnetycznego lub mapy zapachowej12. Rupert 
Sheldrake dowodzi, że „same założenia genetyczne to za mało, aby uzasadnić większość 
zachowań towarzyszących migracjom”13. Uważa ponadto, że ptaki nie migrują dzięki polu 
magnetycznemu Ziemi, położeniu gwiazd i zmysłowi węchu.

Bardzo interesującym zagadnieniem jest również zdolność zwierząt do przeczuwania 
trzęsień ziemi, zejścia lawiny, wypadków drogowych, katastrof, burz, a nawet umiejętność 
ostrzegania przed nalotami bombowymi. Zwierzęta nie tylko przewidują nagłe ataki i klę-
ski, ale potrafią też przestrzec człowieka przed różnymi zagrożeniami ze strony ludzkiego 
organizmu, np. atakami serca, padaczki oraz hipoglikemii, a nawet chorobą nowotworową. 
To samo można powiedzieć o sygnalizowaniu przez zwierzęta nagłej śmierci. Większość 
z tych zjawisk nie została jeszcze naukowo zbadana. Czy mamy tutaj do czynienia tylko 
z intuicją? Czy w grę wchodzi też informacja zdobyta na podstawie zmian w organizmie 
chorego (w jego zachowaniu czy w odmiennym zapachu wydzielanym przez chorujące 
ciało)? Choć na pytanie, skąd psy wiedzą, kiedy nastąpi atak epilepsji, nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi, spekulacje Sheldrake’a są zgodne z powyższymi. Jedna z teorii zakłada, 
że pies dostrzega drżenie mięśni epileptyka lub niewielkie zmiany w jego zachowaniu. 
Druga głosi, że zwierzę wyczuwa zakłócenia w biopolu organizmu, a trzecia – że czuje spe-
cyficzną woń wydzielaną przez człowieka przed atakiem epileptycznym. Wszystkie zakła-
dają bezpośrednią bliskość psa i właściciela, ale biolog przywołuje również trzy przypadki 
takiego alarmu na odległość. Psy, znajdując się w pobliżu osoby chorej, różnie reagują: 
szczekają, piszczą, są niespokojne, słowem próbują zwrócić na siebie uwagę otoczenia, 
a także uchronić chorego właściciela przed groźnym w skutkach upadkiem (popychają 
człowieka na fotel, odprowadzają w bezpieczne miejsce, wielokrotnie zachęcają, by się 
położył). W przypadku sygnalizowania przez psy hiperglikemii u cukrzyków, najbardziej 

10 R. Sheldrake, Niezwykłe zdolności…, s. 69–79. Szerzej doświadczenie z psem Jaytee opisano 
na s. 316–327. 

11 Jolanta Antas pisze, jak pies towarzyszący jej podczas wykładów, szczekaniem zakomunikował przedłu-
żenie wykładu o jedną minutę. J. Antas, Rozmowy z psem, czyli komunikacja międzygatunkowa, Warszawa 
2014, s. 179.

12 C.D.L. Wynne, M.A.R. Udell, Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze, 
przeł. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński, Kraków 2013, s. 172–177.

13 R. Sheldrake, Niezwykłe zdolności…, s. 215.

Poza genami, poza kulturą. Komunikacja ponadzmysłowa...



196

prawdopodobnym wyjaśnieniem jest zmiana zapachu towarzysząca obniżonemu pozio-
mowi cukru we krwi. Psi węch odgrywa też istotną rolę przy diagnostyce nowotworów. 
Warto tutaj wspomnieć, że w laboratoriach medycznych biednych krajów afrykańskich 
(np. Tanzanii, Mozambiku) do wykrywania gruźlicy wykorzystuje się świetne zdolności 
węchowe wielkoszczurów gambijskich (Bart Weetjens)14.

Wspomniałam wcześniej, że Rupert Sheldrake zgromadził bogaty materiał doku-
mentujący niezwykłe umiejętności zwierząt. Wprawdzie nie można podważyć jego 
wiarygodności, wątpliwości budzi jednak jego interpretacja. Kwestionuje ją psycholog 
i neuropsycholog Stanley Coren, autor publikacji Jak rozmawiać z psem15, który scep-
tycznie podchodzi do szóstego zmysłu u zwierząt. Nie wierzy on sugestiom, że psy 
mają przeczucia, dar jasnowidzenia, a także zdolność do telepatii. Przyznaje jednak, 
że jeśli przez szósty zmysł rozumieć to, że psy są zdolne postrzegać rzeczy w sposób, 
którego człowiek jeszcze nie rozumie, a nie mogą ich postrzegać za pomocą zmysłów, 
należy być mniej sceptycznym. „W końcu – podkreśla dalej badacz – dopiero pod 
koniec lat pięćdziesiątych naukowcy zaakceptowali fakt, iż nietoperze są w stanie 
wykrywać obecność owadów na podstawie echolokacji […]”16. Sygnalizowanie niebez-
pieczeństwa (np. runięcia drzewa, zawalenia się budynku) amerykański naukowiec 
wyjaśnia bardzo wrażliwym słuchem psów, zmysł sejsmiczny nie byłby więc niczym 
więcej, niż reakcją na dźwięki o wysokiej częstotliwości. Coren polemizuje z brytyjskim 
biochemikiem, autorem Niezwykłych zdolności naszych zwierząt, zwłaszcza w kwestii 
przewidywania powrotów do domu. Podważa też eksperyment Sheldrake’a z psem 
Pameli Smart, zwracając uwagę na nieuwzględnioną przez badacza obserwację, że 
zwierzę pod nieobecność właścicielki wiele razy biegało do okna i wychodziło na 
ścieżkę, zanim faktycznie wróciła ona do domu. Zdaniem Corena zachowanie psa 
oceniono błędnie – z powodu skłonności ludzkiego rozumowania do selektywnej pa-
mięci (tzw. uprzedzające potwierdzenie), polegającej na zapamiętywaniu tylko tego, 
co pasuje do naszych oczekiwań17.

Nazwisko Sheldrake’a przywołuje w swoich rozważaniach również współczesna ro-
syjska filozofka, jedyna – jak dotąd – ekoteolog prawosławny, Tatiana Goriczewa, któ-
ra w książce Święte zwierzęta (Святые животные, 1993) z pełnym przekonaniem 
konstatuje: 

Zwierzę lepiej od nas orientuje się w złożonych, nienewtonowskich strukturach przestrzeni 
i czasu. Tak, ono nie wie o śmierci, lecz dobrze czuje, że ona nadchodzi – jak wyją psy, jak żałośnie 

14 J. Zarzyńska, P. Zarzyński, Wielkoszczur gambijski, „Fauna i Flora” 2012, nr 11(166). http://www.fau-
naflora.com.pl/archiwum/2012/listopad/teraz3.php (21.01.2016); B. Weetjens: Jak nauczyłem szczury 
wywąchiwać miny lądowe, https://www.ted.com/talks/bart_weetjens_how_i_taught_rats_to_sniff_out_ 
land_mines?language=pl (dostęp: 21.01.2016).

15 Por. S. Coren, Tajemnice psiego umysłu, przeł. A. Redlicka, Łódź 2005, s. 112–124.
16 Tamże, s. 112–113.
17 Tamże, s. 122.
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muczą krowy… Poczytajcie Sheldrake’a. Lecz można i nie czytać. Każdy, kto miał zwierzęta domo-
we, wie, że one wiedzą po ilu minutach, godzinach, dniach ich pan powraca do domu18.

Każdy właściciel zwierzęcia, będący uważnym obserwatorem zachowania swego pupi-
la, często podziwia jego zmyślność i zadaje sobie pytanie: skąd zwierzę wie? Mimo, że 
brytyjski biolog wielu kwestii nie wyjaśnia jednoznacznie, warto przeczytać jego książkę, 
bo przytoczone przezeń fakty i postawione pytania uświadamiają czytelnikowi, że na-
ukowcy wciąż nie wiedzą, jakie zagadki kryje zwierzęca psychika i jak przebiega komu-
nikacja międzygatunkowa.

Na zakończenie – sakramentalny – pobieżny przegląd treści omawianej publikacji. 
Książka Niezwykłe zdolności naszych zwierząt podejmuje dokładnie taki temat, jaki został 
zawarty w jej oryginalnym tytule Dogs That Know When Their Owners are Coming Home 
and Other Unexplained Powers of Animal (1999), a więc opowiada o psach, które wiedzą, 
kiedy ich właściciele wracają do domu oraz porusza problem innych niewyjaśnionych 
umiejętności zwierząt. Sheldrake nie ogranicza się – rzecz jasna – tylko do psów, choć ga-
tunek Canis lupus familiaris wyraźnie dominuje w jego rozważaniach. Poza tym mowa jest 
o kotach i koniach, w mniejszym stopniu – o małpach, owcach i ptakach (np. papugach, 
kurach, gęsiach), a także o drobnych ssakach (np. świnkach morskich, fretkach, królikach), 
wspomina się o gadach i rybach z zastrzeżeniem, że autor nie dysponuje informacjami 
o oswojonych żółwiach czy wężach sygnalizujących powrót opiekuna. Ważne wydaje się 
początkowe zdanie z książki, w którym autor podkreśla zamiar udowodnienia, że „zwie-
rzęta posiadają zdolności, które my dawno zatraciliśmy”19. Ten zamiar został osiągnięty. 
Być może rację miał Aleksandr Kuprin, kiedy pisał, że „[…] ludzie coraz bardziej i bardziej 
oddalają się od zwierząt. Straciliśmy ich naturalne piękno, ich grację, siłę i zręczność, ich 
wytrzymałość w walce z przyrodą, żywotność. Najgorsze jednak, że świadomość zabiła 
w ludziach instynkty […]”20. 

Publikacja Sheldrake’a składa się z siedmiu rozdziałów: I. Więzi między człowiekiem 
a zwierzętami; II. Zwierzęta, które wyczuwają, kiedy ich właściciel wraca do domu; 
III. Empatia zwierząt; IV. Wyczuwanie przez zwierzęta naszych zamiarów, komunikatów 
i poleceń; V. Orientacja w terenie; VI. Zwierzęta nas ostrzegają; VII. Wnioski. Książka 
została opatrzona w trzy obszerne dodatki: A (Jak samemu prowadzić badania), B 
(Doświadczenia z psem Jaytee) i C (Pola morficzne), z których ostatni stanowi doskonałe 
pendant do teorii biologa zwłaszcza dla tych czytelników, którzy nie znają innych jego 
monografii na ten temat, co pozwala na lepsze rozeznanie hipotezy morficznej. Przypisy 
i bardzo obszerna bibliografia umożliwiają zaś usytuowanie tej książki w pożytecznej 

18 Т. Горичева: Святые животные, w: Т. Горичева: Блажен иже и скоты милует. Любляна 2010, 
с. 126.

19 R. Sheldrake, Niezwykłe zdolności…, s. 7.
20 А.И. Куприн: Полное собрание сочинений. Т. 7. Петербург 1912, s. 181–182. Podaję za: Z. Barański, 

Proza na przełomie XIX i XX wieku, w: Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, T. 2, s. 485.

Poza genami, poza kulturą. Komunikacja ponadzmysłowa...
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skądinąd serii prac popularnonaukowych, wytyczających, według mnie, zajmujący szlak 
na razie wciąż jeszcze wstępnych dociekań nad biosemiotyką21.
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Pytanie o naturę ludzką jest równie stare, jak sama filozofia człowieka, sięgająca V wie-
ku p.n.e., a sądząc choćby po antropogenicznych mitach sumeryjskich z 5. tysiąclecia 
p.n.e., zdecydowanie jeszcze starsze. Poświęcają mu uwagę najtęższe umysły, od Platona 
po Nietzschego, ale i zupełne przeciętni ludzie w codziennej refleksji nad postępowa-
niem swych wrogów, mężów, dzieci, rodziców, szefów, sąsiadów, a czasem i własnym. 
Być może taka refleksyjność cechuje właśnie naszą naturę, choć, jak wykazują zwłaszcza 
badania prymatologów i etologów, nie obca jest również innym (niż my) zwierzętom. 
Ta wspólnota z nimi zresztą, chwilowo jeszcze kość niezgody między posthumanizmem 
a humanizmem starszej daty, służy aktualnemu namysłowi nad dobrem i złem, jakie 
czynimy sobie i światu. Zwłaszcza, gdy za namysł ten zabiera się psychologia ewolucyjna, 
zdecydowanie bardziej ufająca ustaleniom genetyków i biologów, niż chrześcijańskim 
filozofom i antropocentrycznej humanistyce ostatnich pięciu stuleci. Tak zorientowany 
namysł nad źródłami ludzkich poczynań prezentuje też od lat jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli kogniwistyki i psychologii, Steven Pinker. Jest on badaczem doskonale 
znanym nie tylko z odwagi, z jaką zwykł stawiać kontrowersyjne często tezy (zob. Jak 
działa umysł, Warszawa 2002; Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Sopot 2005; Poczucie 
stylu: Przewodnik o pisaniu w XXI wieku dla ludzi myślących, Warszawa 2015), ale także 
z dowcipnego, lekkiego języka swoich wywodów, które dzięki temu – mimo naukowej 
wagi podejmowanych w nich problemów – czyta się doskonale. Tak jest i w przypadku 
The Better Angels of Our Nature…, wielkiej, prawie tysiącstronicowej rozprawy, poświęco-
nej przemocy, którą zgodnie z właściwym sobie dramaturgicznym nerwem i sprawdzo-
nym toposem psychomachii przedstawił jako walkę aniołów i demonów naszej natury. 

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl
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Odwołując się do neurobiologii, dowodnie wykazującej, iż „mózg człowieka to powiększo-
na i pobrużdżona wersja mózgu innych ssaków”1, a także bogatej już wiedzy etologicznej 
oraz przedstawionej przez siebie na sześciuset stronach historii ludzkiej przemocy, Pinker 
w przekonujący, acz – co sam potwierdza – miejscami obrazoburczy sposób udowadnia 
istnienie w nas demonów. Ich obecność i działania, pisze, jakby chciał przekonać wąt-
piących (!), wpisane są w dzieje całego naszego gatunku i wiążą się 

z tyloma kategoriami ofiar, że można by nimi wypełnić całą stronę w słowniku rymów: zabójstwo, 
ludobójstwo, zabójstwo polityczne, królobójstwo, dzieciobójstwo, noworodkobójstwo, synobój-
stwo, bratobójstwo, kobietobójstwo, żonobójstwo, mężobójstwo i terroryzm przez samobójstwo2.

Za nimi wszystkimi, a także nie wyliczonymi w tym upiornym słowniku, za to uwzględ-
nionymi w sześciu pierwszych rozdziałach tej książki wojnami, grabieżami, gwałtami, 
pożogami, torturami, egzekucjami, Holocaustem i bronią masowej zagłady stoi, odziedzi-
czona po naszych biologicznych, zwierzęcych przodkach, jedna demoniczna siła o wielu 
obliczach – demon przemocy. Wyrastając z wielu psychologicznych korzeni, działających 
na różnych zasadach, objawia on swe przerażające twarze w postaci p r z e m o c y  i n -
s t r u m e n t a l n e j, s a d y z m u, z e m s t y  i ż ą d z y  d o m i n a c j i, które wspiera – niestety 
– pewien, już typowo ludzki wynalazek kulturowy, zwany I d e o l o g i ą. To „wspólny system 
przekonań, zazwyczaj obejmujący jakąś utopijną wizję, który usprawiedliwia stosowanie 
nieograniczonej przemocy w dążeniu do nieograniczonego dobra”3. Powyższą jej de-
finicję, zaproponowaną przez Pinkera, warto zapamiętać, jest to bowiem najsilniejsza 
z ciemnych mocy, posiadająca dodatkowo wstrząsającą (szczególnie aniołem racjonalno-
ści) właściwość – potrafi obalać państwa, niszczyć handel, prawa, wiedzę, naukę, sztukę, 
pokój i miłość, uaktywniając wszystkie pozostałe demony natury ludzkiej. Według Pinkera 
przeciwstawiają się im cztery nasze lepsze anioły: e m p a t i a, s a m o k o n t r o l a, z m y s ł 
m o r a l n y  oraz r o z u m. Ale i one nie osiągnęłyby jednak zbyt wiele bez zewnętrznego, 
kulturowego wsparcia znaczących sił historycznych, jakie na szczęście towarzyszą czło-
wiekowi. Są nimi: h a n d e l, k o s m o p o l i t y z m, p a ń s t w o  i f e m i n i z a c j a, a także 
wciąż wzrastająca w i e d z a  i r a c j o n a l n o ś ć. Inaczej mówiąc, rozwój kultury i cywi-
lizowanie się człowieka, co trafnie zdiagnozował już zresztą w Przemianach obyczajów 
w cywilizcji Zachodu socjolog kultury Norbert Elias, przyczyniają się do wyciszania de-
monów wewnątrz- i zewnątrzgatunkowej agresji. Mało tego, zdaniem Pinkera, zaczęły 
oto wreszcie wygrywać, co stara się on wykazać, posiłkując się setkami statystyk, do-
wodzących spadku zabójstw, kar cielesnych, fizycznego znęcania się, wykorzystywania 
seksualnego, aktów rasizmu, tortur, egzekucji, kary śmierci, aborcji, obniżania się liczby 
ofiar wojen z udziałem wielkich mocarstw, ataków terrorystycznych, wojen plemiennych, 

1 S. Pinker, Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, przeł. T. Bieroń, Poznań 2015, s. 621.
2 Tamże, s. 619.
3 Tamże, s. 18.
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reklam i obrazów filmowych z udziałem przemocy, a równocześnie wzrostu użycia ta-
kich pojęć, jak „prawa obywatelskie”, „prawa kobiet”, „prawa dzieci”, „prawa zwierząt”. 
Choć tendencje spadkowe w rozkładzie sił przemocy są słabo widoczne, a niektóre dane  
(np. że w dwóch wojnach światowych XX wieku zginęło 77% ofiar wszystkich wojen ze 
130-letniego okresu 1820–1952) jeżą włos na głowie, Pinker twierdzi, że, biorąc pod uwa-
gę długie trwanie, gatunek ludzki ewoluuje ku złagodzeniu obyczajów. Niestety, trudno 
się z nim zgodzić. Rejestrowany nie tylko przez niego niewątpliwy wzrost wrażliwości 
społeczeństw zachodnich na krzywdę ludzkich i nie-ludzkich podmiotów (choćby samo 
pojawienie się idei podmiotowości zwierząt jakoś to potwierdza), w niewielkim tylko 
stopniu może zmienić realistyczne oceny rzeczywistości, w której, jak w finalnej refleksji 
konstatuje sam Pinker: „ofiary nie liczą się w setkach, tysiącach, czy nawet milionach, lecz 
w setkach milionów – rząd wielkości, którego nie ogarnia umysł, uświadamiając sobie 
z coraz większą grozą, jak wiele cierpienia zadała naga małpa swoim bliźnim”4. O cóż więc 
idzie temu psychologowi w rozległym wywodzie, zakończonym powyższą, bynajmniej 
nie radosną konkluzją, poprzedzoną wszakże optymistyczną tezą o spadku przemocy?

John Gray, przenikliwy krytyk zachodniej wersji humanizmu oraz ideologii (I d e o l o g i i 
– przypominam) amerykańskiego liberalnego demokratyzmu, w książce Black Mass. 
Apocalyptic Religion and the Death of Utopia z 2008 r., zarzuca Pinkerowi oświeceniowy, 
utopijny melioryzm, wynikający m.in. z przekonania o wyższości amerykańskiego sytemu 
gospodarczo-społecznego, uprawnionego tym samym do wdrożenia globalnej krucjaty 
naprawiającej świat podług własnej recepty5.  W moim odczuciu to, niestety, trafna dia-
gnoza Pinkerowskiej postawy wobec demonów naszej natury. Sporządzona przez niego 
(niedoszłego zresztą lekarza) recepta, zalecająca pacjentowi więcej wiary w ludzki rozum 
leży oto przed nami. Kogo stać na jej wykupienie niech biegnie szybko do pobliskiej apteki, 
bo wkrótce może ona wylecieć w powietrze wraz z ciałem jakiegoś emeryta/kombatanta/
bezdomnego/wyzbytego ziemi rolnika, zdesperowanego codzienną (nieuwzględnioną 
przez „medyka”) przemocą ekonomiczną. Albo przez przekonanego o konieczności likwi-
dacji farmaceutyków eko-terrorystę, albo fundamentalistę-katolika, walczącego o likwi-
dację tabletki „dzień po”, albo… innych, poddawanych co dnia przemocy symbolicznej, 
w której rozum indywidualny zajmuje ostatnie z miejsc.

Nota o autorze
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4 Tamże, s. 882.
5 Zob. E. Pępiak, Demonologie nowoczesności. O Czarnej Mszy Johna Graya, „Teksty z Ulicy. Zeszyt meme-
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nad ich szerzeniem się (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz na komunikacji 
kulturowej w kontekście teorii systemów i nowej biologii. Autorka pierwszej w kraju monografii 
dotyczącej memetycznej teorii kultury (Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie 
humanistycznym, Katowice 2008).
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Rzeczywistość. Complementum Possibilitatis?
Marcin Poręba, Co to jest rzeczywistość? Warszawa 20141.

„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2016, nr 17

Rzeczywistość to jest to, co nie znika,
gdy przestajemy o tym myśleć.

Philip K. Dick

Kultura jest częścią ludzkiej rzeczywistości, przekracza biologiczne istnienie i społeczne 
działania każdego człowieka funkcjonującego w owej rzeczywistości. Niektórzy, na przykład 
fizycy Niels Bohr i Werner Heisenberg, twierdzili – między innymi – że nie jest istotne, czym 
rzeczywistość jest naprawdę, istotne czym jest dla nas samych. Warto w tym miejscu zadać 
pytanie: czym – w takim razie – jest rzeczywistość bez nas? Czy zniknie, gdy przestaniemy 
o niej myśleć? Czy może jednak pozostanie, mimo braku nas samych, wraz z zapisami nie-
których naszych myśli, z pamięcią o nas i pamięcią o naszej pamięci? Przecież, niezmien-
nie, powtarzamy sentencję Horacego non omnis moriar. Czy powinniśmy zatem rozumieć, 
że to właśnie kultura określa naszą rzeczywistość, tak z nami, jak i bez nas? Czym jest rze-
czywistość? Dlaczego rzeczywistość jest taka, a nie inna? W końcu, czy istnieje (ewentualnie: 
czy istniała, czy będzie istnieć) inna rzeczywistość lub inne rzeczywistości?

Pytania te mogą stanowić dobry punkt wyjścia do refleksji nad treścią wykładu Marcina 
Poręby Co to jest rzeczywistość? W jego wstępnej partii autor rozważa, czy tylko filozofia 
powinna zajmować się odpowiedzią na pytanie będące jednocześnie tytułem samego tek-
stu. I sugeruje, że bardziej predysponowane do badań nad istotą rzeczywistości powinny 
być takie dyscypliny naukowe, które przyczyniają się do udzielania głębszych odpowiedzi 

1 Recenzja wykładu wygłoszonego przez prof. Marcina Porębę podczas uroczystości zakończenia drugiej 
edycji Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi, organizowanej przez Fundację Na Rzecz Myślenia [wydano 
drukiem: M. Poręba, Co to jest rzeczywistość? Warszawa 2014, ss. 38].
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na temat istoty rzeczywistości: matematyka, fizyka, biologia czy socjologia. Przez udzie-
lanie głębszych odpowiedzi Poręba rozumie udzielanie odpowiedzi: „posiadających wię-
cej daleko idących konsekwencji, konsekwencji ukazujących częstokroć nieoczekiwane 
związki między na pozór bardzo odległymi obszarami”2. Dziś jednak jego zdaniem można 
w sposób filozoficzny powiedzieć o rzeczywistości coś nowego, wykroczyć poza to, co 
można by nazwać klasycznym paradygmatem w filozofii – szczególnie, gdy korzystamy 
z myśli takich filozofów, jak Kant, Leibniz, Kartezjusz czy Wittgenstein, próbując niejako 
poszerzać już wcześniej zaakceptowane i ciągle utrwalane poglądy. Oczywiście, pytanie 
o to, czym jest rzeczywistość, można rozumieć jako pytanie o to, czym jest rzeczywi-
stość dla nas, o nasze pojęcie rzeczywistości, jak również jako pytanie o to, czym jest 
rzeczywistość sama w sobie. To różne pytania! Dla Poręby punkt wyjścia stanowi pogląd, 
iż rzeczywistość i pojęcie rzeczywistości to rzeczy odrębne. Rzecz jasna, posiadanie po-
jęcia przedmiotu nie jest równoznaczne ze znajomością przedmiotu, którego to pojęcie 
dotyczy. Przyjmując jednak za trafny pogląd, iż pojęcie rzeczywistości i sama rzeczywi-
stość są czymś odmiennym, powinniśmy dostrzegać, że klasyczne pojęcie rzeczywistości 
jest sprowadzone do dwóch składników. Po pierwsze, to przeciwstawienie rzeczywistości 
temu, co możliwe, ale możliwe w rozumieniu tego, co jest do pomyślenia i tego, co jest do 
wypowiedzenia w języku. Po drugie, to rozumienie rzeczywistości jako tego, co generuje 
skutki, wpływa na inne elementy rzeczywistości, a wpływa poprzez działanie. Krótko mó-
wiąc, rzeczywistość to moc sprawiania każdej zmiany, wielu zmian. Co sprowadza się do 
tego, iż jako „użytkownicy” rzeczywistości, pytamy o skutki, jakie ta rzeczywistość wywiera 
na nas samych, na nasze zmysły, na nasze myślenie. Tak więc wszelkie możliwości, które 
są dla nas, ulegają ograniczeniom, powodując, iż finalnie docieramy do punktów/miejsc, 
które utożsamiamy z tym, co rzeczywiście istnieje. Kwestia tego, w jaki sposób realizowane 
są wspomniane ograniczenia, i w jaki sposób zależne są one od przyczynowego wpływu 
rzeczywistości, pozostaje nadal otwarta. W tym miejscu Marcin Poręba zauważa:

to poznawcze usytuowanie rzeczywistości jako czegoś, do czego w granicy zbieżny jest ciąg kolej-
nych ograniczeń sfery tego, co możliwe, odpowiada za pewną uderzającą, tym razem metafizyczną 
osobliwość klasycznego pojmowania rzeczywistości, a mianowicie przekonanie, że możliwość jest 
w stosunku do rzeczywistości pierwotna. Albo, co na jedno wychodzi, iż rzeczywistość stanowi 
swego rodzaju dopełnienie możliwości, complementum possibilitatis, coś jak kropkę nad „i”, którą 
ktoś lub coś stawia, dokonując wyboru spośród różnych wchodzących w grę możliwych stanów 
rzeczy lub ich maksymalnych niesprzecznych zbiorów, zwanych niekiedy światami możliwymi3.

Takie ujęcie opisu rzeczywistości – właśnie jako wyboru – wydaje się, rzecz jasna, słusz-
ne i ważne poznawczo. Autor przypomina, że takie metafizyczne usytuowanie odnosi się 

2 M. Poręba, Co to jest…, s. 6.
3 Tamże, s. 15.
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do dwóch odmiennych znaczeń pojęcia możliwości. W pierwszym z nich jest to możli-
wość logiczna, czyli wszystko to, co daje się niesprzecznie pomyśleć/opisać. W drugim 

– możliwością jest wszystko (i tylko to), co rzeczywiście mogłoby zaistnieć. Użycie przez 
Porębę słowa „rzeczywiście” nie jest tu przypadkowe. Autorowi wykładu chodzi bowiem 
o to: „[…] jakoby odnosiło się ono również do tego, co jedynie możliwe.”4 I to właśnie 
stara się wykazać w tekście wykładu jako zasadne. W mojej ocenie, dokładnie to wykazuje, 
ale ostateczną ocenę pozostawiam czytelnikom. Pozostawiam im także ocenę tego, czy 
przemyślenia autora faktycznie możemy potraktować jako swego rodzaju dopełnienie 
możliwości, complementum possibilitatis.

Zdominowanie naszego obrazu świata, naszych sposobów myślenia przez przyczyno-
wość, twierdzi Poręba, doprowadza nas do rozumienia rzeczywistości jako wyprowadzo-
nej z możliwości logicznej.

Gdy pytamy, dlaczego spośród wielu możliwości istnieją te, a nie inne, mając przy tym na 
myśli możliwości w sensie logicznym, pytanie to okazuje się nieuchronnie pytaniem o przyczynę, 
o pewien czynnik sprawczy, który musimy niejako wprowadzić z zewnątrz do naszej logicznie 
rozumianej przestrzeni możliwości, by dokonał w niej wyboru, którego efektem jest faktycznie 
istniejąca rzeczywistość5.

Jednak zgodnie z myślą Leibniza rozważania o charakterze przyczynowym nie znajdują 
zastosowania w odniesieniu do rzeczywistości. Leibniz zaproponował, aby metafizyczne 
ujęcie rzeczywistości rozpatrywać w sposób odmienny od logicznego rozumienia możli-
wości. Tak więc możliwe jest nie to, co daje się niesprzecznie pomyśleć/opisać, ale to, co 
w zbiorze możliwości przechodzi – w samorzutny sposób – w istnienie.

Marcin Poręba przypomina Leibnizjańskie (kontynuowane między innymi w myśli 
Kanta i Wittgensteina) rozumienie rzeczywistości jako tej spośród metafizycznie rozu-
mianych możliwości, która, można by rzec, samorzutnie wytrąca się ze zbioru możli-
wości, stając się istnieniem. Idąc tym tropem, pyta, co właściwie dzieje się w obrębie 
sfery możliwości, gdy któraś z możliwości zaistnieje? I dalej, jaką cechę/cechy uzyskuje 
zaistniała możliwość? Z czego wynika, że zaistniała możliwość jest rzeczywistością? Myślę, 
podobnie jak autor Co to jest rzeczywistość?, że na te pytania nie ma zadowalających 
(czyli: dobrze uzasadnionych i niejawnie fałszywych) odpowiedzi. Jednocześnie wydaje 
się, że nie mniej ważne od owych odpowiedzi jest formułowanie komentarzy, które mó-
wią nam o własnościach rzeczywistości, o samej istocie rzeczy, o którą pytamy. To, czym 
różni się to, co istnieje od tego, co nie istnieje, czym różni się ta z możliwości, która jest 
rzeczywistością, od wszystkiego innego, co możliwe, Poręba (powołując się na myśl Kanta) 
interpretuje jako świadectwo tego, że… nie różni się niczym.

4 Tamże, s. 15–16.
5 Tamże, s. 17.
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Istnienie, jak mówi Kant, nie jest orzecznikiem realnym, tj. takim, który mówiłby co 
o rzeczy. Rozumiem to tak, że nie ma żadnej dającej się pomyśleć czy wyrazić różnicy między 
możliwościami zrealizowanymi i niezrealizowanymi. Nie sądzę też, by zachodziła między nimi 
jakaś różnica niedająca się pomyśleć czy niewyrażalna. W szczególności zatem, nazywając te 
pierwsze „zrealizowanymi” czy „istniejącymi”, a więc nazywając coś w tym sensie „rzeczywisto-
ścią”, nie mówimy ściśle biorąc nic. Czy może lepiej: mijamy się z tym, o czym chcemy mówić, 
czyli z rzeczywistością właśnie6.

Wobec powyższego, można by powiedzieć i tak: rzeczywistość niczym nie różni się od 
możliwości, z których się wytrąca. Ale czym jest taka rzeczywistość? Autor udziela dwóch 
odpowiedzi. Pierwsza brzmi: nic nie jest rzeczywistością – nic nie wyróżnia się jako rze-
czywistość spośród wszystkich możliwości, które mogłyby być, ale których nie ma. Druga 
odpowiedź to: wszystko, co mogłoby istnieć, istnieje, bowiem nie ma żadnych niezreali-
zowanych możliwości, które mimo tego, iż nie istnieją, mogą być poddane racjonalnym 
opisom. Obydwie odpowiedzi zrywają z początkowo przyjętymi założeniami: przeciw-
stawieniem rzeczywistości i możliwości, jak również wskazaniem na moc sprawiania 
skutków, na przyczynowość, jako wyróżniki rzeczywistości. Te dwa opisy rzeczywistości 
są w istocie – zdaniem Poręby – równoważne, przedstawiają różne aspekty jednej i tej 
samej sytuacji. W takim rozumieniu możliwość definiujemy nie jako możliwość logiczną, 
czyli niesprzeczność, lecz jako możliwość metafizyczną, czyli to, co rzeczywiście mogłoby 
być faktem. W swym wykładzie autor stwierdza, że jedynym sposobem badania tak ro-
zumianej rzeczywistości jest doświadczenie, co sprawia, iż należy ją rozumieć jako to, co 
mogłoby być, a nie konkretną możliwość. Nawiązując do przyjętego na początku tekstu 
założenia Poręby, iż rzeczywistość jest czymś więcej niż pojęcie rzeczywistości, należy 
przyjąć, że wykracza ona poza porządek myślenia. „Rzeczywistość jest tym, co wykracza 
poza porządek myślenia.”7 Oczywiście, poza porządek myślenia wykracza również i to, 
co jest możliwe. Wszystko to prowadzi do stwierdzenia, że ludzkim umysłom szczególnie 
trudno rozpoznawać/oceniać to, co jest lub nie jest możliwe. Rozumiem to tak: poza 
porządek myślenia wykracza nie tylko możliwość, lecz także rzeczywistość.

Do dalszego traktowania rzeczywistości jako tego, co jest wobec myśli zewnętrzne, jako 
tego, co jest od myśli różne, Marcin Poręba odnosi się w następujący sposób:

wydaje się, że idąc dalej, tj. utożsamiając rzeczywistość z metafizycznie rozumianą możliwo-
ścią, ryzykujemy jawny fałsz, a w każdym razie rozejście się ze zdrowym rozsądkiem. Cóż bo-
wiem mogłoby właściwe znaczyć, że np. równie rzeczywiste jak to, że teraz piszę te słowa, jest to, 
że zaparzam sobie kawę, a nawet to, że w ogóle mnie nie ma? Czy nie prowadzi to do wniosku, 
że teraz piszę te słowa, a zarazem ich nie piszę, a więc do jawnej sprzeczności?8

6 Tamże, s. 22.
7 Tamże, s. 24.
8 Tamże, s. 26.
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Poręba, odnosząc się do owej sprzeczności, przypomina, jak ważne jest precyzyjne 
odróżnienie pojęcia od tego, czego to pojęcie dotyczy, a wszystko to w celu obrony przed 
złudzeniem, że poprzez analizę pojęcia można zdobyć wiedzę na temat przedmiotu, któ-
rego to pojęcie dotyczy. Stwierdza, że owo złudzenie (dotyczące tego że analizując pojęcie, 
uzyskamy wiedzę o przedmiocie tego pojęcia) nie jest wyłącznie negatywne: „[…] błąd, 
by tak rzec, nie jest całą ich substancją.”9 I zauważa:

Ich moc wprowadzania nas w błąd bierze się stąd, że złudzenia są sposobem, w jaki przejawia 
się to, co jest, w jaki przemawia do nas rzeczywistość.10

Przyczyn takiego złudzenia należy poszukiwać w tym, iż pojęcia odgrywają w naszym 
myśleniu dwojaką rolę. Po pierwsze, określają wewnętrzną strukturę myślenia (czego 
przykładem jest chociażby sądzenie) i ukazują związki z innymi pojęciami. Po drugie, 
zapewniają nam dostęp do rzeczy, sprawiając, że w myśleniu jesteśmy przy samych rze-
czach. Jednak będąc blisko rzeczy, nie uzyskujemy dostępu do ich natury za sprawą pojęć. 
To, co stanowi treść pojęć, to nie natura rzeczy, lecz związki pojęć z innymi pojęciami. 
Poręba ujmuje to następująco:

złudzenie polega na tym, że gdy myślimy o rzeczach, pojęć w zasadzie nie widać, nie widać 
bowiem granicy między nimi a rzeczami. W rezultacie, gdy analizujemy jakieś pojęcie, nieuchron-
nie wydaje nam się, że analizujemy samą rzecz.  A przecież trudno o większe nieporozumienie11.

Prowadzi to autora do interesującego stwierdzenia, dotyczącego rzeczywistości:

pojęcia nie są czymś w stosunku do rzeczywistości zewnętrznym, lecz stanowią jej część. Można 
powiedzieć, iż rzeczywistość – na pewnym poziomie jej organizacji – jest zrobiona z pojęć12.

Na nieuchronnie nasuwające się tu pytanie, jak to się dzieje, że pojęcia, stanowiące 
dla nas formy myślenia, wchodzą w skład samej rzeczywistości, filozof ten odpowiada, 
że pojęcia przenoszą nas w pobliże rzeczy, dzięki zapamiętanym ścieżkom (Poręba używa 
określenia „drogi”), które funkcjonują w obrębie samej rzeczywistości. Tak więc to, co 
potocznie nazywamy pojęciami, to utrwalone dla naszego przyszłego „używania” obrazy 
wydeptanych wcześniej ścieżek. Rzecz jasna, oprócz ścieżek wydeptanych, istnieją ścież-
ki, którymi jeszcze nie szliśmy i ścieżki, którymi nigdy nie pójdziemy (ale moglibyśmy 
pójść). Wszystkie one stanowią sieć, którą Marcin Porębą nazywa tkanką rzeczywistości. 
Poruszając się po nich (a poruszamy się po tych ścieżkach, gdy myślimy), odkrywamy 

   9 Tamże, s. 27.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 30.
12 Tamże, s. 30–31.
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sposoby, na jakie rzeczy mogą istnieć. „Tym, co w ten sposób dostrzegamy – twierdzi 
Poręba – nie są jednak żadne projekcje naszego myślenia, lecz części rzeczywistości sa-
mej.”13 W niej autor mógłby teraz pisać, ale równie dobrze mógłby teraz parzyć sobie 
kawę. Takie ujęcie rzeczywistości nie prowadzi już do sprzeczności, ukazuje jednak, co 
jest lub nie jest faktem. W tym znaczeniu powracamy do ujmowania rzeczywistości jako 
tego, co jest faktem. A zdaniem Poręby fakty (fakty złożone) składają się z możliwości, co 
formułuje następująco:

Sądzę mianowicie, że składają się one nie z innych, prostszych faktów, lecz z możliwości. A po-
jęcia, za sprawą których się z nich składają, to właśnie te pojęcia, o których wcześniej powiedzia-
łem, że tworzą tkankę rzeczywistości. Fakty, takie fakty jak ten, że teraz siedzę i piszę, są bardziej 
czymś dla myślenia niż czymś samym w sobie. Należą one do swego rodzaju fasady, interfejsu, 
między nami a światem…14

Pojęcie rzeczywistości wpisuje się w daną nam, niejako z góry, koncepcję określającą 
to, w „czym” – my ludzie – jesteśmy i działamy w trakcie trwania naszej biologicznej 
egzystencji. Przejmujemy ją z dorobku kulturowego wcześniejszych pokoleń, z doświad-
czeń, finalnie uzyskując wiedzę na temat pojęcia rzeczywistości. Jednak naszej koncepcji 
rzeczywistości nic nie wymusza i – zgodnie z tym, co pisze Marcin Poręba – może być ona 
uznana za relatywny punkt widzenia, ponieważ „ to, dla kogo jest ten obraz, kto korzysta 
z tego interfejsu, jest również częścią tego obrazu, pewnym faktem istniejącym jedynie 
dla myślenia.”15

Czy możemy sobie zatem wyobrazić racjonalną perspektywę, w której nie ma miejsca 
na rzeczywistość samą w sobie? Poręba twierdzi, że tak. Nie wiemy jednak, co  ewentu-
alnie miałoby ją zastąpić. A może właśnie jest to zbędne?

W mojej ocenie, rozpoznanie pojęć jako części samej rzeczywistości oraz wyjaśnienie, 
w jaki sposób pojęcia wchodzą w skład tej rzeczywistości jest ważne poznawczo. Uważam, 
że równie istotne jest zwrócenie przez Porębę uwagi na to, że nasza „nawigacja” po ścież-
kach tkanki rzeczywistości ułatwia odkrywanie sposobów, na jakie rzeczy mogą istnieć, 
finalnie przyczyniając się do ukazania nam tego, co jest lub nie jest faktem. Ostateczne 
stwierdzenie autora wykładu jest następujące: fakty składają się z możliwości, a dzieje 
się tak za sprawą pojęć, które tworzą tkankę rzeczywistości. Tekst Marcina Poręby może 
stanowić także inspirację do namysłu nad pytaniem: dlaczego – niezmiennie – zajmujemy 
się rzeczywistością i pojęciami dotyczącymi rzeczywistości? Sądzę, że do najstarszych 
kulturowych wirusów, lokujących się w ludzkich umysłach należą te odnoszące się do 
rzeczywistości. Informacje kulturowe dotyczące pojęcia rzeczywistości i samej rzeczy-
wistości uzyskały, można by rzec, kartę stałego pobytu w ludzkich umysłach. Informacje 

13 Tamże, s. 36.
14 Tamże, s. 38.
15 Tamże.
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te ulegają replikacjom, mutacjom… rywalizują miedzy sobą. Ewoluują w celu osiągania 
ciągłego i skutecznego przetrwania. Czy należy opisywać je jako memy, a ich zbiory okre-
ślić mianem mempleksów rzeczywistości?
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