Susan Blackmore o jaźni: czy jaźń można zredukować do mempleksu?

25

Andrzej Stępnik
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
andrzejstepnik@wp.pl

Susan Blackmore o jaźni:
czy jaźń można zredukować do mempleksu?
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19
doi:10.31261/TzU.2018.19.02

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie i krytyka Blackmore’owskiej koncepcji jaźni, redukującej jaźń
do pewnego mempleksu. Dowodzę, że wnioski, do jakich dochodzi autorka Maszyny memowej,
są nieuprawnione na gruncie jej własnego rozumienia memu, a sama koncepcja jaźni jako mempleksu generuje nieprzezwyciężalne trudności. Wskazuję przy tym ograniczenia memetyki jako
perspektywy służącej rozwiązaniu problemu jaźni.
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Susan Blackmore on Self: Can Self be Reduced to Memplex?
Summary
The aim of the article is to present and criticize Susan Blackmore’s theory which reduces self to a certain memplex. The article proves that Blackmore’s definition of meme is inconsistent with her thesis
that self is only a memplex, and Blackmore’s theory of self breeds some insurmountable diﬃculties.
The article also shows limitation of memetics as a perspective which can be fruitful in solving the
problem of self.
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Kwestia istnienia i charakteru jaźni (self) wraz z pokrewnymi zagadnieniami osoby,
podmiotu i tożsamości osobowej należy do podstawowych problemów filozoficznych,
szczególnie intensywnie podejmowanych we współczesnej filozofii umysłu. Dzieje się
tak w dużej mierze za sprawą odkryć dokonywanych na gruncie psychologii i neuronauk,
zdających się rzucać nowe światło na mający długą historię filozoficzny problem. W tym
kontekście warto przyjrzeć się memetyce, która – zdaniem Susan Blackmore – ukazuje
człowieka w zupełnie nowej perspektywie: „Człowiek jest maszyną memową – potężnym
mempleksem działającym w oparciu o fizyczną maszynerię ludzkiego ciała i mózgu.
Crick1 się mylił. Nie jesteśmy «niczym innym niż pęczkiem neuronów». Jesteśmy też
garstką memów. I bez zrozumienia owej garstki memów nigdy nie zdołamy pojąć siebie
samych”2.
W artykule zbadam zasadność Blackmore’owskiej koncepcji jaźni. Pokażę, że wnioski,
do jakich dochodzi autorka Maszyny memowej, są nieuprawnione na gruncie jej własnego
rozumienia memu. Wskażę przy tym ograniczenia memetyki jako perspektywy służącej
rozwiązaniu problemu jaźni. Zacznę jednak od naszkicowania propozycji badaczki.

Susan Blackmore teoria jaźni
W przedostatnim, siedemnastym rozdziale Maszyny memowej Blackmore podejmuje
zagadnienie jaźni. Odrzuca przy tym dwie biegunowo przeciwne teorie jaźni: dualizm,
wedle którego ludzka jaźń jest niematerialną substancją odrębną od ciała, istniejącą także po jego śmierci, oraz te teorie materialistyczne, które redukują jaźń do mózgu lub
ciała3. Wprowadza przy tym własny podział na teorie prawdziwej jaźni, głoszące, że jaźń
to niezmienny byt, odrębny od mózgu i od świata, doświadczający świata, przechowujący
wspomnienia, żywiący przekonania, podejmujący decyzje i inicjujący działania (np. teoria Kartezjusza, koncepcje duszy rozpowszechnione wśród zwykłych ludzi i w filozofii),
a także na teorie iluzorycznej jaźni, opisujące jaźń jako zespół myśli, doznań i przeżyć powiązanych przez snutą przez mózg narrację (np. teorie Davida Hume’a, Daniela Dennetta,
Petera Strawsona, Dereka Parfita, Susan Blackmore, buddyzm)4.
Blackmore stoi na stanowisku, że jaźń jest poznawczą iluzją mózgu. Dochodzi do wniosku, że jaźń jest mempleksem, czyli zbiorem memów:

1
Francis Crick, noblista, odkrywca struktury DNA, stoi na stanowisku, że umysł daje się zredukować
do stanów układu nerwowego. Pisze: „Zdumiewająca Hipoteza brzmi: Ty, Twoje radości i smutki, Twoje
wspomnienia i ambicje, Twoje poczucie tożsamości i wolna wola, nie są w rzeczywistości niczym innym
niż sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór komórek nerwowych i związanych z nimi cząsteczek”.
F. Crick, Zdumiewająca hipoteza, przeł. B. Chacińska-Abrahamowicz, M. Abrahamowicz, Warszawa 1997,
s. 17.
2
S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski, Poznań 2002, s. 351.
3
Tamże, s. 329–333.
4
Tamże, s. 342.
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Jaźń jest olbrzymim mempleksem – być może najbardziej podstępnym i wszechobecnym ze
wszystkich mempleksów. Przenika on wszystkie nasze doznania i wszystkie myśli tak, że nie jesteśmy w stanie dostrzec w nim tego, czym jest w istocie – skupiska memów. Pojawia się, gdyż nasz
mózg stanowi dla niego idealne podłoże, nasze społeczeństwo zaś zapewnia warunki, w których
zyskuje on selekcyjną przewagę5.

Mempleks rozumiany jest przez memetyków jako zbiór lub zespół „mutacyjnie wspomagających się, stowarzyszonych memów, koewoluujących w relacji symbiotycznej”6.
Podobnie ujmuje to Blackmore, pisząc, że
mempleksy są zespołami memów skupiających się dla wzajemnej korzyści. Memy wchodzące
w skład mempleksu mają większe szanse przetrwania jako część grupy, niż miałyby, wędrując
na własną rękę. Zebrawszy się razem, formułują one samoorganizującą się, chroniącą swą integralność strukturę, która przygarnia i osłania inne, kompatybilne z nią memy, odtrąca zaś te,
które są z nią sprzeczne7.

Warto zaznaczyć, że mempleks może być zbiorem w sensie dystrybutywnym, czyli zbiorem,
którego elementami są poszczególne memy8, lub zbiorem w sensie kolektywnym, czyli pewną
całością, której częściami są memy. Wydaje się, że istnieją mempleksy obu rodzajów: zapamiętana przez kogoś lista rzeczy do zabrania stanowi zbiór memów w sensie dystrybutywnym,
gdzie każda nazwa rzeczy do zabrania jest memem i elementem listy jako zbioru, z kolei kolaż
jest przykładem zbioru memów w sensie kolektywnym, gdyż jego części – elementy użyte
do jego stworzenia – są memami. Nie sposób z całą pewnością orzec na podstawie lektury
Maszyny memowej, za jaki rodzaj zbioru Blackmore uważa mempleksy, choć wyrażenia takie jak „wchodzące w skład” (czyli składniki) czy „samoorganizująca się struktura” nasuwają
przypuszczenie, że chodzi tu o zbiory w sensie kolektywnym. Nie jest to jednak przesądzone.
Pojawia się podstawowe pytanie dotyczące tego, które memy są elementami lub też częściami mempleksu, jakim jest jaźń. Innymi słowy, jak odróżnić memy wchodzące w skład
mempleksu jaźni danego człowieka od innym memów znajdujących się w jego umyśle czy
mózgu. Blackmore nie podaje żadnych kryteriów takiego rozróżnienia. Ukazuje jednak
proces „przenikania memów do jaźni”, polegający na tym, że dany mem uzyskuje status
osobistego przekonania, osobistej idei czy osobistej opinii: do memu x dołączone zostaje
„ja uważam, że” (lub ekwiwalent tego wyrażenia), przez co mem9 „ja uważam, że x” zyskuje
Tamże, s. 345–346.
Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice
2009, s. 237.
7
S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 346.
8
Zauważmy, że w wypadku mempleksów jako zbiorów w sensie dystrybutywnym często będą to zbiory
uporządkowane.
9
Ewentualnie mempleks, bo można potraktować go jako złożenie memu x oraz memu „ja uważam, że”
(lub podobnego).
5
6
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większe szanse przetrwania i reprodukcji10. Nie rozwiązuje to naszego problemu: możemy
bowiem prześledzić wstecz ów proces dołączania memów do jaźni, za każdym razem
ujmując jaźni jeden mem i pytając, czy w wyniku tego ubytku nadal mamy do czynienia
z jaźnią jako mempleksem. Cofając się w ten sposób, powinniśmy dotrzeć do memów
stanowiących rdzeń naszej jaźni – rdzeń, od którego zaczyna się proces dołączania kolejnych memów. Jeżeli natomiast takiego rdzenia nie ma, to albo kolejne memy nie mają
do czego dołączyć, bo jeszcze nie istnieje mempleks będący jaźnią, albo jaźń czy protojaźń
istnieje, ale nie sprowadza się tylko do memów.
Jeśli istnieje memetyczny rdzeń jaźni, to nie dysponujemy kryteriami pozwalającymi
wskazać, które memy składają się na rdzeń naszej jaźni. Wiemy tylko, że mempleks jaźni
może być poszerzony o kolejne memy i proces ten służy wzmocnieniu samego mempleksu jaźni i wzmacnia iluzję jej trwałości:
Wszystko to prowadzi do nieoczekiwanego wniosku, że poglądy, opinie, upodobania i posiadane
dobra utrzymują nas w przekonaniu, iż istnieje ktoś, do kogo należą. Im bardziej angażujemy się,
przyjmujemy określone stanowiska, opowiadamy się za taką czy inną sprawą, chronimy swój
dobytek i obstajemy przy swoim zdaniu, tym bardziej umacniamy fałszywy pogląd, iż istnieje
nie tylko osoba (ciało i mózg), która wypowiada dane słowa, ale i wewnętrzna jaźń wraz z tymi
osobliwymi przydatkami noszącymi nazwę przekonań11.

Co ciekawe, autorka chyba nie zdaje sobie sprawy z problemu „rdzenia” jaźni rozumianej jako mempleks. Pisze:
Każdy mempleks jaźni kształtuje się w wyniku procesów ewolucji memetycznej, zachodzących
w stosunkowo krótkim okresie jednego ludzkiego życia. „Ja” jestem produktem wszystkich memów, którym udało się przeniknąć do tego mempleksu – czy to dlatego, że moje geny wytworzyły mózg o cechach, które okazały się szczególnie im sprzyjające, czy dlatego, że mają pewną
selekcyjną przewagę nad innymi memami obecnymi w moim memetycznym środowisku, czy
też z obu tych powodów łącznie. Każda iluzoryczna jaźń jest wytworem memetycznego świata,
w którym toczy zwycięską walkę o przetrwanie. Każdy mempleks jaźni daje początek zwykłej
ludzkiej świadomości opartej na fałszywym wyobrażeniu, że istnieje w naszym wnętrzu ktoś, kto
wszystkim rządzi12.

Jeżeli jaźń powstaje w rezultacie „przenikania memów do mempleksu jaźni”, a tak
należy rozumieć sformułowanie, że jaźń jest „produktem wszystkich memów, którym
udało się przeniknąć do tego mempleksu”, to pojawia się pytanie, do czego przyłączają się pierwsze memy tworzące mempleks, w sytuacji gdy nie ma jeszcze żadnego
Tamże, s. 346–347.
Tamże, s. 348.
12
Tamże, s. 352–353.
10
11
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mempleksu jaźni. Albo więc jaźń czy też protojaźń jest czymś innym niż skupiskiem
memów i dopiero do niej dołączają pierwsze memy, albo też pierwsze memy nie mają
się do czego dołączyć, ponieważ nie istnieje jeszcze żaden mempleks, a zatem pierwsze memy mogą połączyć się jedynie ze sobą, tworząc mempleks jaźni, do którego
z czasem dołączą inne memy. W drugim przypadku fałszywe jest jednak stwierdzenie,
że jaźń pierwotnie powstaje wyłącznie przez „przenikanie memów do mempleksu
jaźni” i pojawia się wspomniany problem kryteriów wyodrębnienia tych pierwszych
memów tworzących rdzeń jaźni.
Przejdźmy do argumentów wspierających koncepcję Blackmore. Na poparcie tezy o iluzoryczności jaźni autorka Maszyny memowej przywołuje wyniki badań neuronauk, w tym
eksperymenty Benjamina Libeta13, doświadczenia medytacyjne14, powołuje się na filozofów, takich jak Dawid Hume15 i Daniel Dennett16, a także psychologa Guya Claxtona głoszącego, że jaźń jest złudzeniem, jest opowieścią skonstruowaną przez mózg17. Wskazuje
na fakt równoległego przetwarzania informacji przez mózg, co ma wspierać tezę, że nie
istnieje żaden centralny ośrodek wykonawczy, który moglibyśmy utożsamić z jaźnią:
„Istotne jest to, że przedstawiony przez neurobiologów opis pracy mózgu nie pozostawia
miejsca dla centralnej jaźni. Nie istnieje żadne pojedyncze połączenie wejściowe z centrum ani pojedyncze wyjście na zewnątrz; cały system działa na zasadzie przetwarzania
równoległego”18.
Nie wdając się – z braku miejsca – w dyskusje z tymi odwołaniami i argumentami, zauważmy, że choć wszystkie zdają się wspierać teorie iluzorycznej jaźni, to żaden z nich,
poza stanowiskiem Dennetta, nie stanowi argumentu na rzecz specyficznej i konkretnej
teorii iluzorycznej jaźni, jaką jest koncepcja jaźni jako mempleksu. Co więcej, autorka
13
Tamże, s. 338–340. Wielu badaczy interpretuje wyniki tych eksperymentów jako dowód na to,
że to nie świadomy umysł jest podmiotem działania, lecz mózg, a nasze poczucie sprawstwa i wolności
woli jest poznawczą iluzją. Szczegółowy opis eksperymentów Libeta i dyskusję ich wyników można znaleźć
w: J. Bremer, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, Kraków 2016, s. 29–44.
14
„Ogólna idea jest bardzo stara i od tysiącleci wykorzystywana jest w tradycyjnych technikach medytacji. Uporczywe wpatrywanie się w głąb własnych doznań nie odsłania solidnego świata postrzeganego
przez trwałą jaźń, lecz raczej strumień nieustannie zmieniających się wrażeń, bez wyraźnej różnicy między
obserwatorem a obserwowanym”. S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 339.
15
Tamże, s. 339–340. Hume jest prekursorem tzw. wiązkowej teorii jaźni głoszącej, że nie istnieje jaźń
rozumiana jako coś trwałego, będącego podłożem zjawisk psychicznych, a to, co nazywamy „jaźnią”, jest
jedynie wiązką zjawisk psychicznych, takich jak doznania zmysłowe, emocje, myśli itp. Niemożność dotarcia
do stałej jaźni wyraża Hume w słynnym fragmencie: „Co do mnie, to gdy wnikam najbardziej intymnie w to,
co nazywam moim ja, to zawsze natykam się na jakąś poszczególną percepcję tę czy inną, ciepła czy chłodu, światła czy ciemności, miłości czy nienawiści, przykrości czy przyjemności. Nie mogę nigdy uchwycić
mego ja bez jakiejś percepcji i nie mogę nigdy postrzegać nic innego niż percepcję. Gdy moje percepcje
na pewien czas znikają, jak na przykład w zdrowym śnie, to tak długo nie postrzegam mego ja i można
słusznie powiedzieć, że ono nie istnieje”. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t. 1, przeł. Cz. Znamierowski,
Warszawa 1963, s. 327.
16
Wzmianka dotycząca Dennetta koncepcji jaźni znajduje się w podsumowaniu niniejszego artykułu.
17
S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 341.
18
Tamże, s. 336.
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Maszyny memowej dostrzega również argumenty na poparcie teorii prawdziwej jaźni,
decyduje się jednak na jej odrzucenie:
Codzienne doświadczenie, potoczna mowa i „zdrowy rozsądek” zdają się wspierać ideę „prawdziwej
jaźni”, podczas gdy logika i dowody (oraz bardziej metodyczne doświadczenie) są po stronie „iluzorycznej jaźni”. Osobiście wyżej cenię logikę i dowody, wolę więc przyjąć, iż trwała, ciągła i autonomiczna jaźń jest tylko złudzeniem. Jestem po prostu opowieścią o sobie samej, piszącej książkę.
Ilekroć w książce tej pojawia się słowo „ja”, jest to konwencja, którą i wy, i ja rozumiemy, nie oznacza
ono jednak trwałej, świadomej, wewnętrznej istoty, która przemawiałaby do was z tych stronic19.

Wydaje się jednak, że jaźń w teorii Blackmore jest czymś więcej niż tylko zbiorem memów. Wykażę, że przyjęta przez nią definicja memu wyklucza się z potraktowaniem jaźni
wyłącznie jako skupiska memów. Aby to zrobić, potrzebujemy przybliżenia obu pojęć
– jaźni i memu.

W jakich aspektach można ujmować jaźń?
Spróbujmy przybliżyć pojęcie jaźni (self). Słowniki filozoficzne definiują jaźń bardzo
ogólnikowo: jeden ujmuje ją jako „ogół zjawisk świadomości jednostkowego podmiotu,
w metafizyce – trwały element, będący podstawą zmiennego strumienia zjawisk psychicznych”20, inny jako „byt będący podmiotem doświadczenia”21, kolejny zaś w duchu
Hume’a jako „nieuchwytne «ja», które wykazuje niepokojącą skłonność do znikania, kiedy usiłujemy poddać je introspekcyjnemu badaniu”22. Przytoczone definicje prezentują
różne podejścia: jaźń jest traktowana jako ogół jednostkowych doświadczeń (aspekt treściowy) lub jako podmiot tych doświadczeń (aspekt podmiotowy).
Więcej informacji przynosi Słownik psychologii Arthura S. Rebera wyróżniający sześć
podstawowych znaczeń terminu „jaźń”:
1. jaźń jako wewnętrzny podmiot lub siła o funkcjach kontrolnych i kierujących w stosunku
do motywów, lęków, potrzeb itd. […] 2. jaźń jako wewnętrzny świadek wydarzeń […] 3. jaźń
jako ogół osobistych doświadczeń i ekspresji […] 4. jaźń jako synteza, jako zorganizowana całość
osobowa […] 5. jaźń jako świadomość, koncepcja własnej osoby; jaźń jako tożsamość […] jaźń
jako abstrakcyjny cel lub stan końcowy pewnego wymiaru osobowości23.

Na podobne rozumienia wskazuje Józef Bremer:
Tamże, s. 342.
G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik, przeł. J. Migasiński, J. Niecikowski, Warszawa 1997, s. 121.
21
Słownik filozofii, red. J. Hartman, Kraków 2009, s. 112.
22
S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, przeł. J. Woleński i in., Warszawa 2004, s. 179.
23
A.S. Reber, Słownik psychologii, przeł. B. Janasiewicz-Kruszyńska i in., Warszawa 2002, s. 286.
19
20

Susan Blackmore o jaźni: czy jaźń można zredukować do mempleksu?

31

Angielski termin self, który tłumaczymy jako „jaźń”, jest wprawdzie niekiedy używany zamiennie
z terminami „osoba” lub „ja”, ale także wtedy nacisk z reguły jest położony na stany wewnętrzne.
W języku potocznym raczej nie odnosi się tego terminu do ciała osoby. W zależności od tego, który
aspekt jaźni jest aktualnie podkreślany, można ją rozumieć jako: (a) świadomego „wewnętrznego
sprawcę”, kontrolującego i obserwującego przebieg życia i motywy działania osoby, (b) całość
osobowych przeżyć, (c) jako świadomość (consciousness) bądź zdawanie sobie sprawy z czegoś
(awareness), (d) zorganizowaną osobową całość, (e) „wewnętrznego świadka zdarzeń” (funkcja
introspektywna)24.

Na tej podstawie możemy wskazać trzy podstawowe rozumienia jaźni:
1) Jako podmiotu aktów psychicznych, cechującego się:
a) świadomością,
b) zdolnością do monitorowania i kontrolowania pojawiających się treści,
c) sprawczością, czyli zdolnością do inicjowania pewnych działań,
d) byciem źródłem tożsamości osobowej.
2) Jako zawartości (treści) umysłu, stanowiącej całość doświadczeń danego człowieka lub
tylko ich część istotną w kontekście jego tożsamości.
3) Jako swoistego filtru poznawczego, nadającego swoisty i specyficzny (pierwszoosobowy) charakter doświadczeniom i wspomnieniom danego człowieka.
Przyjrzyjmy się teraz, jak sama Blackmore naprowadza czytelnika na pojęcie jaźni:
Pomyślcie przez chwilę o sobie. Mam na myśli wasze „prawdziwe ja”, wewnętrzną jaźń, tę
cząstkę was, która istotnie odczuwa najgłębsze emocje, która swego czasu (być może nie
raz) kochała, tę cząstkę, która jest świadoma i pełna troski, która myśli, stara się, wierzy,
marzy i snuje plany; mam na myśli to, czym jesteście naprawdę25.
Wyrażonemu w powyższym cytacie rozumieniu jaźni blisko jest do ujęcia jaźni jako
świadomego podmiotu, podstawy doznań zmysłowych, emocji, myśli, a także innych
czynności psychicznych i ich wytworów. Przez świadomość rozumie autorka poczucie bycia sobą „tu i teraz”, a także zakłada, że u jej podstaw leżą procesy zachodzące
w mózgu26.
W Maszynie memowej znajdziemy również racje za uznaniem jaźni za swoisty filtr
poznawczy ukierunkowujący naszą świadomość czy też za ośrodek interpretacji
doświadczeń:
W normalnym stanie świadomości wszystkie nasze doznania zdominowane są przez mempleks
jaźni, który za pomocą słów i innych użytecznych konstruktów memetycznych snuje niezwykle
wyrafinowaną opowieść, interpretując wszystko w kontekście aktywnie działającego „ja”27.
J. Bremer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość?, Kraków 2008, s. 86.
S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 345–346.
26
Tamże, s. 355.
27
Tamże.
24
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Mem według Blackmore
Inspirując się myślą Richarda Dawkinsa, Blackmore definiuje mem jako wszystko to,
co przekazuje się przez naśladownictwo, przy czym czasami dodaje, że ów przekaz zachodzi między ludźmi28. Naśladownictwo jest tu rozumiane szeroko, „obejmuje wszelkiego rodzaju kopiowanie idei i zachowań jednej osoby przez inną”29, ale jest czymś innym
od takich form uczenia, jak warunkowanie klasyczne i instrumentalne30, a zatem jest
rozumiane węziej od używanej w psychologii kategorii uczenia się.
Blackmore sprzeciwia się – i słusznie – nadmiernemu rozszerzaniu pojęcia memu,
co czynią badacze tacy jak Richard Brodie czy Liane Gabora31. Biorąc pod uwagę definicję,
do memów nie zaliczają się przynajmniej niektóre, o ile nie wszystkie:
a) doznania zmysłowe32,
b) emocje33,
c) wspomnienia34,
d) wyobrażenia35,
e) rezultaty warunkowania klasycznego i instrumentalnego36.
To ograniczenie zakresu terminu „mem” okaże się bardzo ważne dla naszych rozważań
– w kolejnej części artykułu pokażę, że przy takim rozumieniu memu nie można uważać
jaźni wyłącznie za mempleks.

Dlaczego jaźń jest czymś więcej niż mempleksem?
Zacznijmy od standardowego ujęcia jaźni jako świadomego podmiotu aktów psychicznych, takich jak myślenie, percypowanie, odczuwanie, chcenie itp., które – jak już widzieliśmy – jest obecne na kartach Maszyny memowej (rozumienie I). Bez wątpienia memy
nie są świadome, nie myślą, nie doświadczają, nie chcą itd., nie mogą więc pełnić roli
podmiotu. W koncepcji Blackmore wyraźnie pobrzmiewa błąd kategorialny, polegający
na tym, że własności podmiotowe przypisuje się obiektom z innej kategorii, nie posiadającym owych cech. Oczywiście memetycy czasami używają metafor w rodzaju „samolubny mem”, „memy dążą do czegoś”, „memy czegoś chcą”, jednakże sformułowania te nie
są niczym innym jak skrótami, które można sparafrazować bez uciekania się do antropomorfizacji czy personifikacji37. Tak zresztą uważa sama Blackmore, pisząc:
Tamże, s. 30, 79.
Tamże, s. 79–80.
30
Tamże, s. 81–82.
31
Tamże, s. 83.
32
Tamże, s. 42, 80.
33
Tamże, s. 42, 84.
34
Tamże, s. 42.
35
Tamże.
36
Tamże, s. 81–82.
37
Zob. R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2007, s. 10, 71; S. Blackmore, Maszyna
memowa…, s. 28–29.
28
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Pamiętajcie, że w przypadku memów zastosowanie ma ten sam skrót myślowy, którym posłużyliśmy się, mówiąc o genach. Możemy powiedzieć, że memy są „samolubne”, że „jest im wszystko jedno”, że „chcą” się rozprzestrzeniać i tak dalej, rozumiejąc przez to jedynie tyle, że sukces
odnoszą te memy, które skutecznie powielają się i rozprzestrzeniają, podczas gdy te, którym się
to nie udaje, przegrywają. W tym właśnie sensie memy „dążą” do powielenia się, „chcą”, byście
przekazali je dalej, i „jest im wszystko jedno”, co wynika z tego dla was i dla waszych genów38.

Jednakże z tego, że poszczególne memy nie mogą pełnić roli podmiotu, nie wynika,
iż mempleksy, czyli zbiory memów, nie mogą być podmiotami. Pochopnie wnioskując
w ten sposób, narazilibyśmy się na błąd połączenia39. Jakkolwiek podobnego rodzaju
rozumowanie może okazać się błędne, to akurat w tym przypadku wniosek jawi się jako
prawdziwy. Nic bowiem nie wskazuje na to, że na poziomie mempleksu – bez względu
na to, czy będzie to zbiór w sensie dystrybutywnym, czy kolektywnym – pojawiają się
jakieś nowe własności sprawiające, iż mempleks może pełnić rolę podmiotu. Mempleksy,
podobnie jak memy, są jedynie porcjami informacji przenoszonych w określony sposób
i nie przejawiają świadomości, chcenia, emocji czy myśli. Dlatego też żaden mempleks
nie może być uznany za podmiot.
Powiedzieliśmy wcześniej, że jaźń może być rozumiana jako podmiot cechujący się:
a) świadomością,
b) zdolnością do monitorowania i kontrolowania pojawiających się treści,
c) sprawczością, czyli zdolnością do inicjowania pewnych działań,
d) byciem źródłem tożsamości osobowej.
Mempleksy bez wątpienia nie posiadają własności a) i b). Posiadają sprawczość w tym
znaczeniu, że mogą motywować swoich nosicieli do podjęcia określonych działań, jednak
nie inicjują działań w taki sposób, w jaki robi to podmiot40. Jak zobaczymy dalej, przynajmniej niektóre mempleksy mogą być źródłem tożsamości osobowej, ale, po pierwsze, nie jedynym, a po drugie – nie w znaczeniu podmiotowym, ale treściowym (treści
pewnych mempleksów mogą odgrywać rolę w budowaniu tożsamości osobowej). A zatem w przypadku własności c) i d) możemy powiedzieć, że mempleksy mogą je mieć,
lecz w innym rozumieniu. To wszystko wyklucza mempleksy – w tym postulowany przez
Blackmore mempleks jaźni – z grona kandydatów na bycie świadomym podmiotem aktów
psychicznych.
Może w takim wypadku należy mówić o postulowanym przez Blackmore mempleksie jako o jaźni w sensie zawartości umysłu decydującej o tożsamości osobowej
Tamże, s. 32.
Błąd połączenia (złożenia) polega na tym, że z posiadania pewnej własności przez elementy lub części
jakiegoś zbioru błędnie wnioskuje się o posiadaniu tej własności przez cały zbiór. Przykładowe rozumowanie obarczone błędem połączenia: Ciało ludzkie składa się z atomów, a każdy atom jest niewidoczny gołym
okiem, zatem ciało ludzkie jest niewidoczne gołym okiem. Więcej w: K. Trzęsicki, Logika. Nauka i sztuka,
Białystok 2000, s. 225–226.
40
Bez względu na to, czy za podmiot uznamy umysł, czy mózg.
38
39
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(rozumienie II)? Tego ujęcia również nie da się obronić. Przede wszystkim dlatego,
że memy nie stanowią wyłącznej zawartości jaźni, składają się na nią także doznania,
emocje, wspomnienia i wyobrażenia, a przecież – jak przyznaje sama autorka Maszyny
memowej – nie można zaliczyć ich do memów. Co więcej, to właśnie treściwego rodzaju doświadczenia w ogromnej mierze kształtują naszą osobowość. Podobnie jest
z rezultatami warunkowania klasycznego i instrumentalnego, które wpływają na naszą osobowość, kreując charakterystyczne dla nas nawyki, reakcje, fobie, określając to,
co lubimy, i to, czego nie lubimy, a przecież rezultaty tego rodzaju uczenia się również
nie są memami.
Dodajmy do tego warunek definicyjny memu, głoszący, że aby jakiś element jaźni
był memem, to musi być nabyty przez naśladownictwo lub ewentualnie zostać przekazany komuś innemu na tej drodze. Zauważmy jednak, że nasze stany psychiczne
mają charakter prywatny, tj. nie mamy bezpośredniego dostępu do cudzych stanów
psychicznych, a zatem nie możemy ich bezpośrednio naśladować. Obiektem naśladownictwa mogą być jedynie werbalne i niewerbalne ekspresje tych stanów psychicznych,
jednakże ekspresje owych stanów w mowie, piśmie, wytworach rzemiosła czy sztuki,
w gestach itp. nie są identyczne z wyrażanymi stanami. A zatem nasze stany psychiczne,
także te konstytuujące naszą jaźń, nie mają charakteru memetycznego. Gdyby więc jaźń
była mempleksem, to każdy jej element musiałby zostać nabyty na drodze naśladownictwa, a to wydaje się wątpliwe. Ten zarzut dotyczy zresztą jaźni rozumianej na każdy
z wymienionych sposobów.
Nie poddawajmy się. Może jednak jaźń rozumiana jako swoisty filtr poznawczy, nadający specyficzny, pierwszoosobowy charakter doświadczeniom i wspomnieniom danego
człowieka, daje się zredukować do mempleksu? Tu także odpowiedź musi być przecząca.
Jak już dowiedliśmy, memy i mempleksy nie mogą być podmiotami i nie są świadome.
Co więcej, przedstawiony przez Blackmore proces dołączania memów do mempleksu
jaźni nie daje się rozszerzyć na elementy niebędące memami, takie jak doświadczenia
czy wspomnienia. Jak pamiętamy, dany mem staje się elementem czy częścią mempleksu jaźni przez dołączenie do niego memetycznego ekwiwalentu wyrażenia „ja uważam,
że”, przez co mem nabiera charakteru osobistego przekonania, osobistej myśli lub opinii. Innymi słowy, opisywana operacja polega na dołączaniu memu do już istniejącego.
Zachodzi jednak poważna wątpliwość co do możliwości dołączenia memu do reprezentacji umysłowej niebędącej memem. Jak miałoby to przebiegać? Jest to zresztą niepotrzebne, ponieważ doświadczenia magazynowane w pamięci epizodycznej41 mają zarówno
odniesienie osobiste, jak i do konkretnego miejsca i czasu42.

O rodzajach pamięci i wnioskach dla memetyki płynących z badań nad pamięcią można przeczytać
w: A. Stępnik, Memy a pamięć. Czego dowiadujemy się o memach z psychologicznych badań nad pamięcią?,
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2017, nr 18, s. 43–58.
42
M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, Gliwice 2008, s. 203–207.
41
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Podsumowanie
Na gruncie Blackmore’owskiej koncepcji memu nie można uznać, że jaźń jest wyłącznie
pewnym mempleksem. Definicja memu wyraźnie wyklucza się z twierdzeniem głoszącym, że jaźń redukuje się do mempleksu, wspartym twierdzeniami dotyczącymi tego, jak
można rozumieć jaźń. Co więcej, dotyczy to wszystkich wyróżnionych rozumień jaźni:
zarówno jaźni rozumianej jako podmiot, jaźni rozumianej jako zawartość umysłu, jak
i jaźni rozumianej jako swoisty filtr poznawczy. Rozważania autorki Maszyny memowej
nad naturą memu wskazują wręcz – wbrew jej intencjom – że jaźń jest czymś więcej niż
tylko mempleksem. Nie pomoże tutaj rozszerzanie pojęcia memu, np. zastępując warunek przekazywania przez naśladownictwo warunkiem przekazywania przez uczenie się.
Nadal treści przyswajane dzięki uczeniu nie posiadałyby ani świadomości, ani innych
cech podmiotu, nadal nie wszystkie istotne dla naszej jaźni elementy doświadczenia dałyby się zaklasyfikować jako memy. Wydaje się, że dopiero definicyjne zrównanie memów
ze składnikami jaźni pozwoliłoby obronić tezę Blackmore, ale dokonałoby się to zbyt
wysokim kosztem rozmycia pojęcia memu i porzucenia intuicji, które legły u podstaw
memetyki. Z tego względu uważam, że nie da się sensownie rozszerzyć pojęcia memu tak,
aby możliwe było adekwatne ujęcie jaźni jako mempleksu (nawet w odniesieniu do jaźni
w rozumieniu jej zawartości).
Moim zdaniem autorce Maszyny memowej bliżej do krytykowanych przez nią koncepcji redukcyjnego materializmu: za hardware, czyli podłoże jaźni, decydujące o jej
podmiotowych własnościach mogłaby uznać mózg, a za software jaźni jej memetyczną i niememetyczną (doświadczalną) zawartość, mającą wpływ na tożsamość osobową
człowieka. Wiązałoby się to jednak z porzuceniem tezy głoszącej, że jaźń jest wyłącznie
mempleksem.
Porażka Blackmore’owskiej teorii jaźni oczywiście nie sprawia, że memetyka nie ma
nic do powiedzenia w rozważanej kwestii, choć studzi nasz entuzjazm i nastawia nieco krytycznie do jej memetycznych ujęć. Podobną, memetyczną koncepcję rozwija
Dennett, odwołując się do szerszego spektrum rezultatów zarówno filozofii, jak i nauk
szczegółowych, takich jak psychologia czy neurobiologia43. Według niego świadomość
(i pośrednio jaźń)
jest sama w sobie ogromnym kompleksem memów (lub, ściślej rzecz biorąc, efektów memowych
w mózgach), który może zostać najlepiej wyjaśniony jako działanie maszyny wirtualnej w stylu
von Neumanna zaimplementowanej w równoległej architekturze mózgu, niezaprojektowanej
do żadnej aktywności tego typu44.

Poglądy Dennetta na świadomość i jaźń można znaleźć m.in. w dwóch ważnych książkach:
D.C. Dennett, Świadomość, przeł. E. Stokłosa, Kraków 2016; tegoż, Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, przeł. K. Bielecka, M. Miłkowski, Kraków 2017.
44
Tenże, Świadomość…, s. 295.
43
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Wątpliwości odnośnie do teorii jaźni w ujęciu Blackmore nie sprawiają również, że jesteśmy zmuszeni stanąć na gruncie teorii prawdziwej jaźni, mimo że jest to teoria bliska
naszemu potocznemu doświadczeniu. Słabość jednej, konkretnej koncepcji należącej
do teorii iluzorycznej jaźni nie musi wszak rzutować na pozostałe teorie z tej grupy, tym
bardziej że wiele z nich w ogóle nie odwołuje się do memów.
Czy zatem Blackmore’owskie ujęcie jaźni ze względu na swoje – nieprzezwyciężalne, jak
sądzę – trudności jest poznawczo nieinteresujące? Odpowiedź twierdząca idzie za daleko.
Tym, co przykuwa moją uwagę w rozważaniach autorki Maszyny memowej, jest wskazanie praktycznych konsekwencji teorii iluzorycznej jaźni. Blackmore, wyraźnie inspirując
się buddyzmem, uznaje obstawanie przy trwałości i niezmienności jaźni za czynnik nas
ograniczający, a także wyzwalający w nas destruktywne myśli, emocje i zachowania:
W gruncie rzeczy to właśnie mempleks jaźni obwinić można o wiele naszych problemów. Z samej
swej natury wyzwala on samooskarżenia, zwątpienie we własne siły, chciwość, gniew i wszelkiego
typu destrukcyjne emocje. Bez niego nie ma troski o przyszłość mej wewnętrznej jaźni – roztrząsania, czy ludzie lubią mnie albo czy postępuję „słusznie” – gdyż nie ma żadnego „ja”, o które
należałoby się troszczyć. Nie będąc zaabsorbowani sobą, więcej uwagi możemy poświęcić innym
ludziom. Współczucie i empatia przychodzą naturalnie. Łatwo jest dostrzec potrzeby drugiego
człowieka lub wskazać najwłaściwszą w danych okolicznościach drogę postępowania, gdy obrazu
nie przesłania nam troska o nie istniejącą jaźń. Być może prawdziwa moralność polega nie tyle
na dokonywaniu wielkich i szlachetnych czynów, ile na powstrzymaniu krzywd, których źródłem
jest fałszywe poczucie jaźni45.

Nasuwają się tu jednak pewne wątpliwości. Czy pod iluzoryczną warstwą tego, co nazywamy jaźnią, nie kryje się jakaś prawdziwa jaźń? A może to dotarcie do niej powoduje odcięcie się od negatywnych myśli, emocji i zachowań, sprzyjając nakierowaniu na innych?
Czy rzeczywiście zdanie sobie sprawy z tego, że jaźń jest iluzją, prowadzi do zwiększenia
uwagi poświęcanej innym ludziom? Dlaczego ktoś miałby troszczyć się o innych, wiedząc,
że inni – tak samo jak on – nie mają żadnej jaźni (jak pisze Blackmore: „nie ma żadnego
«ja», o które należałoby się troszczyć”)?
Bez względu na to, czy przyjmiemy tezę o iluzoryczności wszelkiej jaźni, czy tylko pogląd, że pod pewnymi warstwami będącymi iluzją poznawczą skrywa się prawdziwe „ja”,
powinniśmy poważnie zastanowić się nad tym, na ile i w jaki sposób trzymanie się tego
rodzaju iluzji wpływa na nasze działania. Wskazanie na konsekwencje praktyczne naszego stosunku do jaźni uznaję za znaczący wkład Susan Blackmore, mimo że jej teorię
uważam za chybioną.

45

S. Blackmore, Maszyna memowa…, s. 366.
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