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Antropocen – wirus, który ocala?
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20
Https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.01
St re s z c z e nie

Śledząc historię narodzin memu antropocenu, autorka tekstu analizuje tempo jego
szerzenia się w infosferze, dokonuje analizy jakościowej oraz rozważa dalekosiężność
badanego mempleksu i jego domniemane skutki kulturowe. Dowodząc, że stanowi on
kontr-mempleks antropocentryzmu, z którym aktualnie konkuruje o zasoby naszych
umysłów, ścierając się z denializmem klimatycznym, stawia tezę, że z racji adaptacyjnych
funkcji antropocenu, ma on szansę wygrać w ewolucyjnym wyścigu wirusów umysłu.
Słowa klucze:
antropocen, antropocentryzm, denializm, wirus umysłu
Anthropocene – a virus which saves?
Sum m a r y

By looking at the history of the Anthropocene meme’s birth the author analyses the
pace at which it spreads in the infosphere, performs its qualitative analysis, and reflects
on the memeplex’s wide-ranging reach along with its supposed cultural effects. Proving
that it functions as a counter-memeplex to the meme of anthropocentrism, with which
it currently battles over our minds’ resources, clashing with climate denial, the author
proposes a thesis that because of the adaptational functions of Anthropocene it has a
chance to win in the evolutionary competition of the viruses of the mind.
Keywords:
anthropocene, anthropocentrism, denialism, virus of the mind

Badanie ewolucji infosfery, czym trudni się nowa nauka o dziedziczności kulturowej, czyli memetyka, wykazuje, że spektakularne momenty pojawiania się
nowych memów nie są dość częste. Nie idzie tu, oczywiście, o memy internetowe,
rozbłyskujące aktualnie w cyberprzestrzeni w tysiącach egzemplarzy i znikające
równie szybko, jak się pojawiły, bo tych jest aż w nadmiarze, ale o radykalnie
zmieniające porządek świata memy, porównywalne do sposobów lepienia
garnków – znanego przykładu memu z założycielskiej pracy Richarda Dawkinsa
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The Selfish Gene z 1976 r.1. Wskazane wyżej sposoby lepienia garnków są dobrym dowodem wspomnianej rzadkości – pojawiwszy się około 8. tysiąclecia p.n.e. w rejonie
Żyznego Półksiężyca, propagowały się wolno przez prawie 3 tysiące lat – od końca
tzw. neolitu preceramicznego do wynalezienia koła garncarskiego w 5. tysiącleciu
p.n.e., kiedy to produkcja naczyń glinianych przyspieszyła znacznie, obejmując cały
basen Morza Śródziemnego2. Od tego też czasu zaczęło się upowszechniać i samo
koło jako element różnego rodzaju maszyn, co trwa zresztą do dziś. Podobnie było
z użyciem narzędzi kamiennych, których stosowanie, sięgające przynajmniej czasów
Homo habilis (2,4 mln do 1,4 mln lat p.n.e.)3 rozpowszechniło się na dobre dopiero
w czasach wczesnego Homo sapiens (180 tys. p.n.e.), by dojść do perfekcji w neolicie – epoce kamienia gładzonego4. Wykorzystanie kamienia jako narzędzia trwało
ponad 2 miliony lat, zanim pojawił się pomysł wykorzystywania innych materiałów.
Tempo przyrostu nowych memów zdecydowanie wzrosło wraz z zastąpieniem języka pikturalnego przez pismo (od pisma klinowego 3. tys. p.n.e., po alfabetyczne
XI w. p.n.e.)5, co nie zmienia wszakże postaci rzeczy, że w zasadzie istotne dla
dziejów człowieka memy („melodie, idee, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków
lub budowania łuków”6) rzeczywiście lęgną się rzadko, dojrzewają długo i szerzą
się niespiesznie, wykazując scharakteryzowaną przez Dawkinsa długowieczność,
wierność i płodność7. Warunkiem ich zaistnienia z pewnością nie jest więc tylko
naśladownictwo (opcja preferowana przez Susan Blackmore)8, ale również to, że:
Ktoś zabiera się do roboty, wytęża umysł, wysila pomysłowość i coś kombinuje,
pisze, maluje czy wynajduje […]. Wartość dodana przy każdej powtórce pochodzi
z koncentracji pracy mózgu na ulepszaniu produktu, a nie z powtarzania czy
kopiowania setki tysięcy razy.9

Cyfrowa współczesność – skok, jaki dokonał się dzięki nowym mediom
(wynalazkowi zdecydowanie rewolucjonizującemu świat, podobnie jak ongiś pismo)
– znacznie przyspieszyła możliwości replikacji pojedynczych memów i całych mempleksów, sprawiając przy okazji, że momenty ich pojawiania się, trudno uchwytne
w odniesieniu do odległych w czasie sposobów lepienia garnków czy gładzenia
narzędzi kamiennych, stają się dostępne niemal każdemu badaczowi infosfery.
W stale wzbierającej rzece memów, zalewającej nas co dnia, wciąż jednak dominuje
nieoryginalność, powtarzanie i kopiowanie. Atoli z początkiem XXI w. pojawił się
w niej pewien mem, mający – w moim przekonaniu – olbrzymią szansę na stanie
1

R. Dawkins, The Selfish Gene, New York 1976.
P. Bieliński, Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia
pisma, Warszawa 1985.
3
Https://www.britannica.com/topic/Homo-habilis [dostęp: 01.09.2019]
4
M.N. Brézillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, przeł. J. Gąssowski, Warszawa 1981.
5
Https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo [dostęp: 01.09.2019].
6
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s. 266.
7
Tamże.
8
S. Blackmore, Maszyna memowa, przeł. N. Radomski. Poznań 2002.
9
S. Pinker, Jak działa umysł, przeł. M. Koraszewska, Warszawa 2002, s. 229.
2
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się kolejnym skokiem w nową jakość. Poniższy tekst poświęcony jest nie tylko jego
zdolnościom replikacyjnym, co stanowi ważny aspekt pracy memetyka, ale także
jego zawartości, miejscu w zainfekowanych nim umysłach oraz możliwym konsekwencjom jego szerzenia się, o ile wygra on w konkurencji ze swoimi antagonistami,
jak zdarzyło się to kiedyś teorii heliocentrycznej. W szerokiej już literaturze, którą
sprowokował i dyspucie, z której się wyłonił, zyskał on miano antropocenu.

Narodziny memu antropocenu
W r. 2000, podczas spotkania poświęconego dyskusjom na temat dowodów
wskazujących na globalne zmiany środowiskowe w ciągu holocenu, a więc epoki,
która zaczęła się 11 700 lat temu i trwa do dziś, zabrał głos holenderski chemik
i noblista Paul Crutzen z Max Plank Institute in Mainz (Niemcy), badacz składu
chemicznego atmosfery ziemskiej. Jak relacjonuje to zdarzenie jeden z uczestników debaty, Jan Zalasiewicz:
Jego [Crutzena – przyp. D.W.Z.] frustracja rosła, aż w końcu nie wytrzymał
i zakrzyknął: „Nie! Nie żyjemy już w holocenie. Żyjemy w – tu zawahał się przez
chwilę – w antropocenie”.10

Jeszcze w tym samym roku Crutzen wraz z nieżyjącym już Eugenem Stoermerem
napisali wspólny artykuł, w którym jasno wyrażali pogląd, że ludzka cywilizacja
doprowadziła do widocznych zmian w składzie ziemskiej atmosfery i hydrosfery,
oraz wywarła tak znaczący wpływ na biosferę, że powinniśmy zacząć mówić
o nowej epoce w dziejach Ziemi – właśnie antropocenie. W 2008 r. na posiedzeniu Subkomisji ds. Stratygrafii Czwartorzędu, działającej przy Międzynarodowej
Komisji Stratygrafii, powołano specjalną grupę roboczą, której zadaniem było
przeprowadzenie dociekań nad zasadnością wprowadzenia tej nowej epoki do
historii Ziemi i do nomenklatury naukowej. Szefem Anthropocene Working
Group w 2009 r. został Jan Zalasiewicz (z University of Leicester, UK, członek
Geological Society of London). Jednocześnie, mimo braku ostatecznych rozstrzygnięć (prace grupy Zalasiewicza trwały do 2016 r.), koncept „antropocenu”
podchwyciły media i środowiska humanistyczne. W 2011 r., „The Economist”
anonsował na przykład: „Welcome to the Anthropocene”; rok wcześniej na portalu
TED swoje wykłady na ten temat podjął chemik Will Steffen. W 2014 r. leksem
„Anthropocene” pojawił się w The Oxford English Dictionary11. Przy tej sposobności
zauważono, że sama idea nowej ery w dziejach Ziemi, związanej z działalnością gatunku Homo sapiens s., jest daleko starsza, niż głos Crutzena, do czego
w końcu zmuszeni byli odnieść się i sami jej pomysłodawcy. Ustalili oni, że już
w 1873 r. włoski duchowny Antonio Stoppani pisał o człowieku jako sile tellurycznej, która może być porównywalna z największymi siłami przyrody, i proponował
10
11

Jan Zalasiewicz, http://www.swiatnauki.pl/8,1631.html [dostęp: 03.09.2019].
Https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anthropocene [dostęp: 03.09.2019].
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wprowadzenie terminu „antropozoik”, mającego oznaczać erę, w której pojawił
się człowiek. Will Steffen, Jacques Grinevald, Paul Crutzen i John McNeill – śledząc historię tej idei w naukach o Ziemi – dowodzą natomiast, iż pozostaje ona
w związku z geochemiczną koncepcją noosfery Vladimira Vernadskiego, natomiast
terminu „antropocen” użył już w 1980 r. biolog Eugene F. Stoermer. Później zaś
pojawił się w 1992 r. w książce Andrew C. Revkina na temat globalnego ocieplenia,
zawierającej zresztą prorocze słowa: „Być może naukowcy zajmujący się historią
Ziemi nazwą w przyszłości ten nowy post-holocenowy okres od tego, co go spowodowało – człowieka. Wchodzimy w okres, który może pewnego dnia zostać
nazwany, powiedzmy, Antropocenem [sic]”12. Zdaniem innych tropicieli historii
terminu, pierwszym, który zaproponował użycie określenia „antropogeniczny”
w odniesieniu do czwartorzędu, był rosyjski geolog Aleksiej Pawłow (w 1922
r.)13. W moim przekonaniu wszystkie te rozpoznania w niewielkim tylko zakresie
oddają złożoność antropocenu jako memepleksu, co pośrednio potwierdza też
Ewa Bińczyk zauważając, że współczesna „debata na temat Antropocenu toczy się
[…] w pewnej izolacji czy może niezamierzonym dystansie wobec wcześniejszych
rozważań filozoficznych na temat zagrożeń środowiskowych”14. W istocie, fakt
to dosyć zaskakujący, biorąc pod uwagę rozległą już tradycję myśli ekofilozoficznej i ekoetycznej, którą możemy wiązać przynajmniej z Aldo Leopoldem, czy
Ralphem Waldo Emersonem i jego pracą Nature z 1836 r., a najpewniej jeszcze
z projektem ekologii w pismach Alexandra von Humboldta (XVIII w.), czy nawet
z momentem zaistnienia koncepcji oikos (gr. οíκος [oíkos] ‘dom’ + λόγος [logos]
‘słowo, nauka’) u starożytnych Greków. Nie ulega jednak wątpliwości, że to początek naszego stulecia stanowi cezurę oddzielającą domniemany przeze mnie stan
latentny memu antropocenu w infosferze od stanu jego uaktywnienia za sprawą robiącego dziś zawrotną karierę terminu i… grupy kujonów (by użyć sformułowania
Stevena Pinkera), którzy w roku 2000 zabrali się do roboty. Mimo to, jak twierdzi
Davor Vidas, prawnik współpracujący z Zalasiewiczem, jeszcze dziewięć lat później
(w 2009 r.) obecność terminu odnotowano jednak tylko pod 74 adresami. Jak wynika
z moich badań, w roku 2018 termin „anthropocene” wywoływany był już 1 970 000
razy, a aktualnie (marzec 2019) ma już ponad 5 340 000 wyświetleń w wyszukiwarce
Googla. Tempo jego replikacji i szerzenia się zaczyna być zatem iście wirusowe. Nie
dorównuje, oczywiście, popularności terminu „brexit”, mającego na dzień 13.03.2019
około 502 000 000 wyników, ale w porównaniu np. z „kapitałocenem” („capitalocene” – propozycja Donny Haraway15), który w 2012 r. miał 1780 wyników, a dziś –
w 2019 r. – 111 000 wyświetleń, wypada imponująco. Oczywiście, częstotliwość wy12
The Anthropocene, conceptual and historical Perspectives, Phil. Trans.r. Soc. A (2011) 369,
842–867 doi,10.1098/rsta.2010.0327).
13
Zob. rosyjskie strony internetowe np. https://pl.ruarrijoseph.com/obrazovanie/88781chetvertichnyy-period-kaynozoyskoy-ery-opisanie-istoriya-i-obitateli.html [dostęp: 03.09.2019].
14
E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm Antropocenu, Warszawa 2018, s. 24.
15
D. Haraway, Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene, Making Kin,
„Environmental Humanities” 2015, vol. 6, pp. 159–165.
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wołań danego memu nie musi świadczyć o jego rzeczywistej i ważnej roli w ludzkich
umysłach. Mem Macareny, mimo 37 200 000 wyświetleń w przeglądarce16, najpewniej
nie zmieni losu świata, dlatego analizie ilościowej w badaniach memetycznych musi
towarzyszyć analiza jakościowa – doprecyzowująca istotę idei, jakiej dany termin jest
wehikułem, oraz (ewentualnie) prognozująca dalekosiężność badanego mempleksu
i jego domniemane skutki kulturowe.

Twardy rdzeń antropocenu
Nie podejmując się w tym miejscu pogłębionej analizy kształtowania się koncepcji antropocenu i stojącego za nim programu badawczego, co w literaturze
światowej zostało już dobrze zaprezentowane17, dla zobrazowania jego idei
centralnej, a więc pozwalającej na dookreślenie twardego rdzenia tego mempleksu (by odwołać się do koncepcji Imre Lakatosa, aplikowanej przez Andrzeja
Stępnika do namysłów memetycznych)18, przywołam tu stwierdzenie Crutzena
i Stoermera z artykułu The Anthropocene (opublikowanego krótko po wspomnianym „spotkaniu kujonów” w 2000 r.), zgodnie z którym:
Biorąc pod uwagę […] wielki i wciąż wzrastający wpływ ludzkiej działalności na
Ziemię oraz atmosferę – wpływ na każdym poziomie, nie wyłączając skali globalnej – wydaje się uzasadnione podkreślenie głównej roli ludzkości w geologii
i ekologii. Dlatego na określenie obecnie panującej epoki geologicznej proponujemy słowo „antropocen”.19

Zakłada ono, że – z racji skutków oddziaływania człowieka, porównywalnych do
tak potężnych sił geologicznych, jak trzęsienia ziemi, gigantyczne erupcje wulkaniczne czy kolizje z ogromnymi meteorytami, co od zawsze stanowiło podstawę
ustalania przez geologów kolejnych epok w dziejach Ziemi – za kolejną siłę geologiczną w jej historii należy uznać także anthropos (człowieka). Warto zauważyć,
że po 15 latach badań i analiz idea ta zyskała kształt dowodu naukowego. Licząca
35 naukowców z różnych dyscyplin i dziedzin grupa Zalasiewicza uznała, że
sygnały stratygraficzne, takie jak m. in. pierwiastki promieniotwórcze, którymi
skaziliśmy glebę podczas wybuchów atomowych, plastiki zalegające nawet na dnie
oceanu, sadze ulatujące z kominów i rur wydechowych, związki fosforu i azotu,
jakimi od wybuchu tzw. zielonej rewolucji zasypujemy pola, sprawiając, że obecnie
jest ich w glebie dwa razy więcej niż kiedyś, a także rozkładające się bardzo wolno
zanieczyszczenia organiczne, typu słynnego owadobójczego DDT20
16

Stan na 06.09.2019, https://bit.ly/33XHaj2.
Zob. m.in. Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, Ed.
J.W. Moor, Oakland 2016. Na naszym gruncie szerokiej prezentacji dokonała np. Ewa Bińczyk w
przywoływanym tu dziele. Zob. także D. Wężowicz-Ziółkowska, Słomiane psy, czyli co warto wiedzieć
o antropocenie, https://www.youtube.com/watch?v=lu1jMvhQsVI, 2017 [dostęp: 02.09.2019].
18
A. Stępnik, Model zmian kulturowych, między ewolucją a rewolucją kulturową, „Teksty z Ulicy.
Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 81–92.
19
„IGBP Newsletter” 2000, no. 41.
20
T. Ulanowski, Więc chodź, zafoliuj mi świat. Antropocen, epoka człowieka, epoka plastiku,
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oraz stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i pokrywająca świat gruba warstwa betonu pozwalają jednoznacznie przyjąć, że uznanie człowieka za siłę
geologiczną nie jest wyłącznie jakąś idée fixe paru zwariowanych naukowców,
ale obiektywnie potwierdzalnym faktem. Równocześnie, w wyniku licznych ekspertyz, z szerokiego dotąd pola tego mempleksu wyłoniła się nowa i radykalna
zarazem idea – człowiek stanowi nie tylko potężną siłę geologiczną, ale również
niszczycielską w skali całej planety. W krótkiej (bo zaczynającej się właśnie ok.
12 000 lat temu) historii cywilizacji, napędzanej przez takie memy, jak lepienie
garnków, budowanie łuków, zastosowanie koła, „wylaliśmy na Ziemię 500 miliardów ton betonu, których użyliśmy do budowy domów, dróg czy mostów, z czego
aż 98 procent w ostatnich 70 latach. Na każdy metr kwadratowy powierzchni
Ziemi, w tym oceanu, przypada dziś kilogram betonu” – wyliczył Zalasiewicz21,
zauważając, że beton to przecież nic innego jak bardzo trwała skała. Cement,
z którego powstaje, wypala się węglem ze skał wapiennych. Świetnie nadaje się
więc na cezurę geologiczną, która będzie widoczna w osadach nawet za miliony
lat. „Miliony lat przeżyją też drobinki sadzy powstające w wyniku spalania paliw kopalnych. Ich ziarenka mają średnicę blisko 20 mikronów, mniej więcej
połowę grubości włosa ludzkiego. Kiedy spadną do jeziora, spoczną na jego
dnie już właściwie na zawsze” 22. Sadza (czyli ziarenka węgla) zostanie w osadach
nawet wtedy, kiedy nie będzie już w nich plutonu – pierwiastka otrzymywanego
sztucznie i, podobnie jak uran, wykorzystywanego w broni jądrowej, której użycie ma na tyle spektakularne skutki, że nie wymagają one nawet skomplikowanych obliczeń geologicznych. Od 16 lipca 1945 r., kiedy na poligonie w Nowym
Meksyku Amerykanie przeprowadzili pierwszy w historii próbny wybuch bomby
atomowej, do 1988 r. kolejne ładunki nuklearne odpalano średnio co… 9,6 dnia!
Wiatr rozniósł pierwiastki promieniotwórcze po całej Ziemi. W osadach geologicznych odkłada się też plastik. Naukowcy znajdują już plastikowe skały, a na
dnie oceanu albo wtopione w lód w rejonach polarnych (niewidoczne gołym
okiem) plastikowe pyłki z tworzyw sztucznych, rozdrobnionych przez wodę,
wiatr i słońce23. Niecałe dwa lata temu zespół Zalasiewicza wyliczył, że przez
ponad pół wieku wyprodukowaliśmy tyle plastiku, że moglibyśmy zafoliować
nim całą kulę ziemską. Jeśli podtrzymamy tempo jego produkcji, to w połowie
tego stulecia będziemy mogli zafoliować Ziemię kilkakrotnie. Dodając do tego
inne, pośrednie efekty antroporesji – jak np. wymieranie gatunków zwierząt
dzikich, które w biomasie wszystkich zwierząt żyjących dziś na Ziemi stanowią
ledwie 1%, podczas gdy w z początkiem holocenu stanowiły 99%24 – skutki
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,22839876,wiec-chodz-zafoliuj-mi-swiat-antropocen-eraczlowieka-era.html [dostęp: 02.09.2019].
21
Tamże.
22
Tamże.
23
Tamże.
24
Https://populationmatters.org/campaigns/anthropocene [dostęp: 08.09.2019].
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oddziaływania człowieka na naszą planetę będą w miarę pełne. „Garstka słoni,
lwów, tygrysów czy wielorybów stoi przeciwko górze ludzi, świń, krów i owiec” 25.
Jak widać, centralny program badawczy antropocenu przejawia charakter postępowy, pozwalający odkryć całkiem nowe, zdumiewające i wstrząsające fakty.
Ich włączenie do twardego rdzenia mempleksu już nastąpiło, czego skutkiem
jest zaistnienie przekonania, że anthropos jest nie tyle Homo sapiens, ile homo rapiens 26 – rabusiem, niszczycielem, chciwym i krótkowzrocznym gatunkiem, który
w przeciągu niewielu lat (w perspektywie geologicznej) doprowadził do niemal
całkowitego wyniszczenia innego niż ludzkie życia na Ziemi i katastrofalnego
w skutkach przeobrażenia środowiska naturalnego.

Sapiens versus rapiens
Po 20. latach obecności w infosferze, mempleks antropocenu jako zestaw memów – zagregowanej wiązki idei, przekonań i poświadczeń, dotyczących zmian
klimatycznych, drastycznego wzrostu poziomu CO2, wywoływanych tym katastrof
naturalnych, wymierania gatunków, śmierci planety, najogólniej zaś zbliżającej się
apokalipsy, skutku rabunkowych i bezmyślnych działań homo rapiens – rysuje się już
dziś bardzo wyraźnie. Można też wykazać, że jego twardy rdzeń zasila i otacza szeroki pas ochronny heurystyk pozytywnych, a wywodzących się spoza naturalistycznego dyskursu przyrodniczego, na gruncie którego została sformułowana hipoteza
wyjściowa. To, jak dotąd pomijany przez przyrodoznawstwo, nurt humanistycznego
postnaturalizmu, reprezentowany m.in. przez Donnę Haraway, Bruno Latoura,
czy Dipesha Chakrabarty’ego, anonsowany wcześniej szeroki nurt ekofilozofii,
ekoetyki, ekokrytyki i ekoantropologii. Rozproszone wcześniej w noosferze memy
szacunku dla Ziemi i przyrody, estetycznej wzniosłości natury nie tkniętej ludzką
ręką, etyki odpowiedzialności, solidarności, wspólnotowości, ekohumanizmu
budują dzisiaj heurystyki mempleksu antropocenu, tworząc wokół niego coraz wyrazistszy pierścień. Nie sposób nie zauważyć, że jako taki, mempleks ten ma jednak
pewien potencjał konfliktogenny, jawi się bowiem jako kontr-mem(pleks) bardzo
starego, bo sięgającego jeszcze starożytności, dobrze już więc zakotwiczonego
mempleksu antropocentryzmu, świetnie prosperującego w przeważającej liczbie
umysłów transmitujących treści krążące w noosferze, a przyjmującego, że czyniąc
sobie Ziemię poddaną człowiek spełnia swe posłannictwo, nadane mu przez istotę
wyższą niż on sam, bądź przez niego samego jako byt rozumny. I z tej racji do
władania nią ma pełne prawo. Antropocen podważa antropocentryzm zarówno
w jego kosmologicznym (człowiek jako najważniejszy etap ewolucji), ontologicznym
(człowiek jako centrum wszechświata), jak i aksjologicznym (człowiek jako wartość
bezwzględna i nadrzędna wobec pozostałych wartości) wymiarze. Trudno też
25

Tamże.
Termin Johna Graya. Zob. J. Gray, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, przeł.
C. Cieśliński, Warszawa 2003, s. 135.
26
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się dziwić, że niemal natychmiast po skromnym początkowo upowszechnieniu
się jego zalążkowej formy, wywołał sprzeciw wielu środowisk, w tym szczególnie
politycznych i biznesowych. Aktualnie możemy zaś mówić już o zorganizowanym
i zinstytucjonalizowanym zaprzeczaniu, szerokim oporze i wręcz kampanii, zwłaszcza przeciwko ideom globalnego ocieplenia i zmian klimatu, wywołanym ludzką
działalnością, czyli o denializmie klimatycznym27. Badacze postaw denialistycznych
różnicują je, uwzględniając skalę towarzyszącej im negacji naukowo potwierdzanych
faktów – od bezpośredniego zaprzeczenia, przez pomniejszanie wpływu człowieka
na klimat, po dezawuowanie metod badań klimatologicznych i uaktywnianie tzw.
teorii spiskowych28. Wielu z nich wykazuje też, iż za upowszechnianiem postaw
negacjonistycznych stoją grupy nacisku (szczególnie wielkie koncerny, bogacące
się na eksploatacji paliw kopalnych), jak np. Exxson, finansujący polityków) oraz
powoływane przez nie instytucje (np. American Legislative Exchange Council),
których celem jest podważanie dowodów zachodzących zmian klimatycznych. Jak
wynika z analiz socjologa Roberta Brulle’a, na konto takich organizacji wpływa
rocznie ok. 900 mln dolarów29. Przeanalizowane przez niego
dokumenty podatkowe ujawniły, że beneficjentami okazali się także politycy:
w latach 2007–2015 przedsiębiorstwo [Exxson – przyp. D.W.Z.] przekazało
1,87 miliona dolarów wybranym Republikanom w Kongresie USA, otwarcie zaprzeczającym zmianie klimatu i 454 000 dolarów wspomnianej organizacji30.

Wskazuje to, że mempleks antropocenu rozpoznawany jest głównie jako
zagrażający wprost nie tyle memom antropocentryzmu, ile interesom wspierających go ko-memów kapitalizmu – dominującego systemu gospodarczego
współczesności. To dlatego, i nie bez racji, jedna z tez Charkrabarty’ego brzmi:
„Hipoteza geologiczna dotycząca antropocenu wymaga powiązania globalnych
historii kapitalizmu z gatunkową historią człowieka”31, ponieważ „antropocen nie
byłby możliwy, nawet jako teoria, bez historii uprzemysłowienia”32. Pozostaje to
w zgodzie z propozycją Crutzena, który jako granicę nowej epoki wskazywał rok
wynalezienia maszyny parowej (1763) i początek rewolucji przemysłowej, której
skutki do dziś są rozpoznawalne w atmosferze. Negacjonistyczną propagandą
i perswazją trudnią się także liczni publicyści33, wywierający wpływ na opinię
27

Denializm, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprzeczanie_globalnemu_ociepleniu
[dostęp: 08.09.2019].
28
Https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/negacjonizm-klimatyczny-w-polsce-skad-siebierze-i-jak-go-przelamac-219 [dostęp: 08.09.2019].
29
R.J. Brulle, Institutionalizing delay, foundation funding and the creation of U.S. climate change
counter-movement organizations, “Climatic Change”, 122 (4), p. 681–694. doi,10.1007/s10584-0131018-7 (December 21, 2013).
30
Tamże.
31
D. Chakrabarty, Klimat historii. Cztery tezy, przeł. M. Szcześniak, „Teksty Drugie” 2014,
nr 5, s. 187.
32
Tamże, s. 196.
33
Głównie prawicowych czasopism i gazet, jak się bowiem okazuje istnieje pewna korelacja
między przekonaniami politycznymi a poglądami na środowisko. Https://naukaoklimacie.pl/
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publiczną poprzez uruchamianie dobrze zagnieżdżonych, a szybko aktywujących
się memów „lewactwa”, „(eko)terroryzmu”, „sekciarstwa”, w których pola wpisują
oni zarówno naukowe, jak i aktywistyczne wypowiedzi i działania zwolenników
uznania nowej epoki, a więc tych, w których umysłach mempleks antropocenu
znalazł już dla siebie siedlisko. Mimo olbrzymiej liczby dowodów naukowych
potwierdzających zgubny wpływ Homo sapiens na klimat naszej planety, mimo że
na 10 885 artykułów naukowych przejrzanych przez Jamesa L. Powella w 2013 r.
tylko 2 odrzucają antropogeniczne zmiany klimatu34, denializm szerzy się intensywnie. Jego rozpowszechnianiu służy zwłaszcza świadomie wdrażana przez
wspomniane grupy inżynieria memetyczna, której demaskowaniu poświęcane są
aktualnie znaczne siły i środki propagatorów idei antropocenu35, nie dorównujące
jednak nakładom finansowym jego przeciwników. Służą mu również wypowiedzi
różnego pokroju prominentów, których opinie, często wynikające z niewiedzy,
są powielane w milionach kopii przez media. Jak trafnie diagnozują sytuację
badacze związani z profesjonalnym portalem naukaoklimacie.pl:
Mimo, iż z każdym rokiem przybywa danych pokazujących że warunki panujące
na Ziemi ulegają dynamicznym i radykalnym przemianom i że nauka dysponuje
licznymi dowodami na temat przyczyn tych przemian, spora część opinii publicznej wciąż uznaje zmiany klimatu za przedmiot nierozstrzygniętego sporu
naukowego36.

Uruchamianie się w naszych umysłach mechanizmów obronnych wobec
obcych, napływających z zewnątrz idei można oczywiście uznawać za zdrową
reakcję na atak nieznanych wcześniej, a więc być może wrogich, nam treści. Kwestie te szeroko opisuje zarówno psychologia społeczna (od Waltera Lippmanna,
przez Leona Festingera po Andrzeja Nowaka), jak i kognitywistyka37, dzięki
którym można z pewnością wyjaśniać psychologiczno-społeczne aspekty oporu
stawianego antropocenowi przez sceptyków, niedowiarków oraz gospodarkę
wolnorynkową. W przypadku tej ostatniej doskonałym narzędziem zrozumienia
„sceptycyzmu” (skrywającego po prostu pragnienie zysku bez względu na cenę,
aktualnosci/negacjonizm-klimatyczny-w-polsce-skad-sie-bierze-i-jak-go-przelamac-219 [dostęp:
08.09.2019]; zob. też: https://web.archive.org/web/20190707135211/http,//magazynkontakt.
pl/denializm-ponad-podzialami.html [dostęp: 08.09.2019].
34
Https://web.archive.org/web/20160730191925/https,//w w w.ajc.com/weblogs/jaybookman/2014/mar/26/would-climate-change-consensus-look/ [dostęp: 08.09.2019].
35
W naszym kraju jest to np. portal naukaoklimacie.pl, który powstał „dzięki grantowi
z European Climate Foundation (Europejska Fundacja Klimatyczna). Działalność »Nauki
o klimacie« finansowana jest ze środków zarządzanych przez Fundację Uniwersytetu
Warszawskiego (granty i darowizny), a wspierana merytorycznie i organizacyjnie przez Wydział
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Fundacja UW jest organizacją pożytku publicznego, jej
sprawozdania finansowe są dostępne do wglądu zgodnie z przepisami polskiego prawa. »Naukę
o klimacie« może wesprzeć finansowo każdy, przekazując Fundacji UW darowiznę (również 1%
podatku) ze wskazaniem celu szczegółowego (darowizna dla »Nauki o klimacie« )”. Https,//
naukaoklimacie.pl/start [dostęp: 10.09.2019].
36
Https://naukaoklimacie.pl/o-nas [dostęp: 10.09.2019].
37
Zob. np. M. Gazzaniga, Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?, przeł. A. Nowak. Sopot 2103.
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co wszakże lepiej się prezentuje pod płaszczykiem „rozumnej rozwagi”), byłaby
ekonomia behawioralna. Przyjmując jednak założenia memetyki, iż immunologia
umysłu ma charakter memetyczny, a jego układ odpornościowy budują zagnieżdżone w nim memy w celu zapobieżenia ingerencji memów konkurencyjnych38,
na walkę denialistów ze zwolennikami antropocenu możemy spojrzeć zupełnie
inaczej. Choć, rzecz jasna, prowadzą ją konkretni ludzie (i całe ich zespoły),
w istocie jest to starcie dwóch sprzecznych w swej ideowej zawartości mempleksów,
z których jeden nakazuje rozpoznawać anthropos jako siłę twórczą, drugi – jako
niszczycielską.

Depczesz po moich memach
Zgodnie z ewolucyjną teorią dziedziczności informacji kulturowej, jej celem,
podobnie jak celem genów, jest przetrwanie i replikacja, bez względu na to,
czy ma to wartość adaptacyjną dla jej nosicieli, czy też dla nich zgubną. Memy,
podobnie jak geny, są bowiem samolubne39. Ich przetrwanie zależne jest oczywiście od przeżywalności nosicieli i nośników40, znane są jednakowoż przykłady
takich zestawów idei i zachowań kulturowych, które przywiodły swych nosicieli
do zagłady41, tak samo jak znane są przykłady powielania się (dziedziczenia)
mutacji genetycznych, wiodących do śmierci ich fenotypowych ekspresji42. Ewolucyjna presja reprodukcji, obowiązująca także replikatory kulturowe, sprawia
jednak, że niezależnie od tego, jaki los przypadnie ich nosicielom, memy, które
zasiedliły już jakąś niszę i replikują się w niej z powodzeniem, zawsze będą bronić swojego terytorium przeciw zagrażającym im „gatunkom inwazyjnym” – czy
będzie to jakaś nowa teoria, czy nowe narzędzie, nowa religia, nowe prawo, czy
nawet choćby tylko nowa potrawa – ponieważ od tego zależy ich przetrwanie.
Strategie takiej obrony, jak w całej przyrodzie, bywają różne, ale jedną z podstawowych jest działanie poprzez identyfikację i likwidowanie intruza, a jako taki
– jak wynika z gwałtowności reakcji różnych środowisk denialistycznych – został
rozpoznany antropocen, atakujący memy antropocentrycznej wizji świata (de
facto węzły pamięci, zestalone zespoły wiedzy, utrwalone w synapsach mózgu)
zagnieżdżone w milionach umysłów. Wojny memów mają, rzecz jasna, nieco
inny charakter niż np. wojny plemników, ich nosiciele, bowiem, wraz z rozwojem cywilizacji (i niewątpliwie też wskutek działania memów zachowania życia
38
Zob. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.
39
R. Dawkins, Samolubny gen…
40
Zgodnie z koncepcją memetyczną, nosicielami memów są żywe systemy nerwowe,
nośnikami zaś różnego rodzaju media, np. słowo, gest, pismo, czy wszelkie inne nośniki
pamięci zewnętrznej. Zob. Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. D. WężowiczZiółkowska, Katowice 2009.
41
Przekonujących dowodów dostarcza m.in. praca Jareda Diamonda, Upadek. dlaczego
niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, przeł. J. Lang, Warszawa 2008.
42
Jak np. mukowiscydoza. Https,//parenting.pl/mukowiscydoza [dostęp: 10.09.2019].
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nosicieli określonej puli memowej) wypracowali znacznie subtelniejsze metody
zwalczania wrogich/obcych idei, niż fizyczna likwidacja ich zwolenników, aczkolwiek wciąż nie wzbraniają się przed takimi strategiami (vide wojny religijne,
plemienne, rasowe). Do tych subtelniejszych należy natomiast dialog, dysputa,
walka na argumenty/fakty/dowody, w czym celuje nauka, ale najpowszechniej
stosowaną jest negacja, zaprzeczenie, degradacja, odrzucenie, wyparcie, nie
uruchamiające racjonalności, ale racjonalizacje, czyli „tworzenie fikcyjnych
dowodów lub fałszywych przekonań”43, w czym nasze mózgi są bardzo sprawne.
Racjonalność nie jest bowiem jedyną zasadą, którą ludzie kierują się w swoich
kolektywnych wyborach. Powodowani presją zasiedlających ich umysły memów
nawet pod drzwiami kliniki psychiatrycznej skłonni są wyśpiewywać Sławnoje
morje, jak zdarzyło się to ofiarom demonicznego chórmistrza Korowiowa
w powieści Bułhakowa Mistrz i Małgorzata (co zresztą stanowi doskonałą metaforę opętania/zarażenia memami komunizmu). Presja ta jest na tyle silna, że
wręcz nie pozwala na dopuszczanie do świadomości idei sprzecznych z już przyswojonymi, sprawia natomiast, że „stąpnie po cudzych memach”, jak zauważył
to już Dawkins w Bogu urojonym 44, nawet (a może zwłaszcza) z użyciem niepodważalnych dowodów, prowokuje reakcje obronne – ucieczkowe lub agresywne. To
prawie zawsze ryzykowna ścieżka, na której następowanie komuś na „umysłowy
odcisk” z reguły kończy się eskalacją wrogości i (przynajmniej) izolacją źródeł
siejących ferment. Zgodnie z prawami ewolucji memetycznej szerzenie memów
antropcenu w świecie umysłów zdominowanych przez przekonania o człowieku
jako „Panu stworzenia”, zysku/bogactwie/dobrobycie jako oczywistej nagrodzie
za władanie Ziemią, niezmienności praw natury itd.… musi zatem wzbudzać
opór apologetów antropocentryzmu, czy lepiej antropo-narcyzmu. Jedną
z dróg odpowiedzi na stąpanie po ich memach jest wykazanie, że antropocen
to pseudonaukowa bzdura. Dostrzegli to i twórcy portalu naukaoklimacie.pl,
zauważając: „Poeta Charles Baudelaire napisał kiedyś, że »największą sztuczką
szatana było przekonanie ludzi o tym, że nie istnieje«”45. Chytre i pokrętne są
bowiem strategie walczących o dominację mempleksów. Godzący w szowinizm
gatunkowy człowieka mempleks antropocenu, mimo wszystkich oporów, jakie
budzi, ma jednak coraz więcej zwolenników. Według badań Pew Research Center z 2019 r. globalne ocieplenie jako niebezpieczne uznawało w Polsce 55%
ankietowanych, w Grecji 90%, we Francji 83%, w Niemczech 71%, w Szwecji
69%, w Holandii 70%, w Meksyku 80% respondentów46. Wspominany tu portal naukaoklimacie.pl notuje aktualnie 106 000 wejść, wirus epoki człowieka
zwolna poszerza zatem swój zasięg, zajmując coraz więcej umysłów. Czy, patrząc
43
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z perspektywy memetyki, poza samą replikacją ten, z założenia samolubny
mempleks, ma jeszcze jakiś inny interes w gwałtownym szerzeniu się właśnie tu
i właśnie teraz? Czemu oto właśnie zaistniał w infosferze i zaczął konkurować ze
starym memepleksem ludzkiego narcyzmu?

Wnioski końcowe
Zdaniem Jana Zalasiewicza: „Przyznanie, że żyjemy w antropocenie, może nam
pomóc zrozumieć, co wyrabiamy z Ziemią”47. Sądzić jednak należy, że w tym
akurat przypadku nie idzie tylko o samo zrozumienie, ale także dostrzeżenie
grozy sytuacji, jaką tym „wyrabianiem z Ziemią” sprowokowaliśmy. Jej naturalną
konsekwencją nie będzie bowiem wyłącznie zniszczenie zasobów planety, ale
przy sposobności także zagłada nas samych. Memy antropocenu, bez wątpienia
we własnym reprodukcyjnym interesie, starają się temu zapobiec, sięgając ku
znacznie bardziej pierwotnym niż kulturowe źródłom przetrwania, bo ku jego
podstawom biologicznym. Prowokując lęk o własne życie i los potomstwa wśród
poszczególnych osobników i całego gatunku ludzkiego, drażnią „czułe punkty”
przetrwania i reprodukcji48, które u anthropos są nadal silniejsze niż wpływ kulturowy, czego dowodzi w istocie cała psychologia ewolucyjna49. Mówiąc językiem
Edwarda O. Wilsona, mimo 12. tysięcy lat presji memetycznej, geny nadal jednak trzymają memy na smyczy50, gwarantując tym również replikację jednostek
dziedziczności kulturowej. Te ostatnie zaś właśnie z racji swej samolubności
raczej wspierają niż zwalczają swego generatywnego sojusznika, chociaż, jak
spostrzegł to już Wilson, „kultura potrafi czasem zupełnie oszaleć, przyczyniając
się nawet do zguby tworzących ją społeczności”51. W przekonaniu tego biologa,
mimo że memy wspierają przetrwanie swych nosicieli z czysto egoistycznych
pobudek, pilnują swego przetrwania, póki co zależnego wszakże od życia naturalnych systemów nerwowych. Ich zagłada to także zagłada memów. Wydaje
się, że tak jest i w przypadku memów antropocenu. Im więcej umysłów opanuje
wirus katastrofy, tym większa szansa na ocalenie służących mu maszyn. Cechą
szczególną tego mempleksu jest bowiem to, że przy całej negacji szowinizmu
gatunkowego, doświadczanej jako niedopuszczalne „deptanie po odciskach”
przez zagorzałych wyznawców tradycyjnego humanizmu (celnie rozpoznanego
przez Johna Graya jako „świecka religia, utworzona z gnijących szczątków
chrześcijańskiego mitu”52), jest to jednak wciąż mempleks antropocentryczny.
47
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Nadal bowiem – a nawet z większą mocą niż kiedyś – humanizm eksponuje rolę
anthropos w dziejach Ziemi, zastępując samozachwyt – samokrytyką, biofobię –
biofilią, osobność – wspólnotowością. Wydaje się, że jako taki mempleks ten ma
wielką szansę na wygraną w wyścigu do nisz naszych umysłów, a zatem także
na przejęcie dominacji w infosferze, służąc finalnie także przetrwaniu kultury.
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St re s z c z e nie

Celem artykułu jest analiza sporów koncentrujących się wokół antropocenu. Pierwszy
spór odnosi się do jego definicji. W artykule przedstawiam problemy stojące przed
badaczami zmierzającymi do określenia ram czasowych antropocenu i nakreślam
sposoby ich rozwiązania. Drugi spór dotyczy oceny antropocenu. W tym kontekście
wskazuję na różne elementy wpływające na tę ocenę i zwracam uwagę na uproszczenia, jakie towarzyszą ocenom postulowanej nowej epoki geologicznej. Trzeci spór wiąże
się ze współczesnymi dyskusjami ekologicznymi, w których często pojawia się kategoria
antropocenu. Pokazuję problematyczność uwikłania tych debat w spory polityczno-ideologiczne, a także szkicuję skuteczniejsze sposoby rozprzestrzeniania proekologicznych
memów i zachowań.
Słowa klucze:
antropocen, antropocentryzm, biocentryzm, ekologia
Disputes over the understanding and assessment of anthropocene. Philosophical
and memetic reﬂections
Sum m a r y

The aim of the article is to analyze disputes focusing on anthropocene. The first
dispute refers to its definition. The article presents the problems facing researchers
aiming at defining the time frame of anthropocene and I outline ways to solve them.
The second dispute concerns the assessment of anthropocene. In this context, I point
to various elements influencing this assessment and pay attention to the simplifications that accompany the assessments of the postulated new geological era. The third
dispute is connected with contemporary ecological discussions, in which the category
of anthropocene often appears. Showing the problematic nature of the involvement
of these debates in political and ideological disputes, as well as sketching more effective ways of spreading pro-environmental memes and behaviors.
Keywords:
anthropocen, anthropocentrism, biocentrism, ecology
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Patrząc z perspektywy memetycznej, nie sposób odmówić sukcesu reprodukcyjnego memowi antropocenu. Mimo tego, że pojawił się w wyspecjalizowanym
dyskursie naukowym, przekroczył zarówno wąskie ramy geologii, stając się
przedmiotem analiz wielu nauk przyrodniczych, a nawet humanistycznych
i społecznych1, jak i granice samej nauki, przedostając się do świadomości społecznej. Jak się dalej przekonamy, jeszcze trudno mówić o antropocenie jako o pewnym
mempleksie, zawierającym twardy rdzeń złożony z memów decydujących o jego
tożsamości2 . Dzieje się tak za sprawą względnej świeżości samej kategorii antropocenu, a także jej uwikłania w wiele debat.
W niniejszym artykule prześledzę i poddam analizie trzy główne spory,
w których istotną rolę odgrywa kwestia antropocenu. Pierwszym z nich i podstawowym jest spór o definicję, a w szczególności o zakreślenie ram czasowych tej
postulowanej epoki geologicznej i scharakteryzowanie oddziaływania człowieka
na środowisko. Drugim, przynajmniej częściowo powiązanym z pierwszym, jest
spór o ocenę antropocenu, silnie złączony ze współczesnymi debatami ekologicznymi. Trzecie pole dyskusji, które możemy potraktować jako przynależne
do poprzedniego, dotyczy przeniesienia dawnego sporu o antropocentryzm na
grunt współczesnych dyskusji o antropocenie.

1. Antropocen – kwestie deﬁnicyjne
Antropocen możemy zdefiniować jako epokę geologiczną, w której obecnie
żyjemy, charakteryzującą się silnym oddziaływaniem człowieka na środowisko.
To właśnie ów dominujący wpływ człowieka na przyrodę, którego skutki można
dostrzec w materiale geologicznym, jest podstawową cechą definicyjną antropocenu, uznawaną przez wszystkich badaczy zajmujących się tym zagadnieniem.
Inne kwestie mogą być już przedmiotem sporu. Należą do nich m.in. zagadnienie ram czasowych antropocenu, a dokładnie jego początku, a także ocena
charakteru wpływu człowieka na środowisko – pozytywnego, bądź negatywnego.
Zacznijmy od problemu czasowego umiejscowienia antropocenu. Paul
Crutzen i Eugene Stoermer przyjmują, że antropocen zaczyna się wraz z rewolucją przemysłową, a jego symbolicznym początkiem jest wynalezienie maszyny
parowej przez Jamesa Watta w 1763 roku3. Z kolei niektórzy badacze, w tym Jan
Zalasiewicz, przesuwają początek tej epoki na połowę XX wieku4. Jeszcze inni
sytuują go wcześniej, niekiedy znacznie – to chociażby zwolennicy tzw. wczes1
Dowodem na to jest chociażby niniejszy numer „Tekstów z Ulicy” poświęcony tematyce
antropocenu.
2
A. Stępnik, Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, „Teksty z ulicy.
Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 81–92.
3
P.J. Crutzen, E.F. Stoermer, The Anthropocene, “Global Change Newsletter” 2000, nr 41,
s. 17–18.
4
J. Zalasiewicz et al., Where Did the Anthropocene Begin? A Mid-Twentieth-Century-Boundary
Level is Stratigraphically Optimal, “Quaternary International” 2015, nr 383, s. 196–203.
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nego antropocenu, np. uznający za jego początek pojawienie się rolnictwa 5. Dla
geologów wyznaczenie początku danej epoki geologicznej musi być związane
z pojawieniem się czegoś dla niej dystynktywnego w materiale geologicznym.
Z jednej strony mogą to być artefakty, czyli przedmioty wykonane przez człowieka
(np. narzędzia rolnicze, broń służąca do polowań, czy – bardziej współcześnie
– przedmioty wykonane z plastiku), z drugiej – mogą to być takie skutki działalności człowieka, jak substancje radioaktywne będące rezultatami prób jądrowych
lub zanieczyszczenia chemiczne spowodowane przez przemysł czy rolnictwo. Zauważmy, że wybór owych charakterystycznych dla epoki antropocenu wskaźników
geologicznych powinien uwzględniać:
•

ich trwałość lub – inaczej mówiąc – czas ich naturalnego rozpadu, określający, przez jaki okres będą one widoczne w materiale geologicznym
(przykładowo, różnica w trwałości stalowego narzędzia, torebki foliowej, czy
czasu utrzymywania się promieniotwórczego skażenia może nie być istotna
dla współczesnych geologów, ale dla ich przyszłych następców już tak);

•

ich zasięg, który decyduje o tym, czy dany wskaźnik znajdziemy
w materiale geologicznym wyłącznie lokalnie (np. substancje promieniotwórcze w miejscach przeprowadzania prób jądrowych czy składowania
odpadów promieniotwórczych), czy też natkniemy się na niego w bardzo
wielu miejscach globu.

Do tego dochodzą dwie kolejne trudności. Pierwsza związana jest z tym,
że takie nazwy, jak „decydujący wpływ” czy „silne oddziaływanie”, pojawiające się
w definicji antropocenu, są nazwami nieostrymi, a zatem należy doprecyzować, od
jakiego stopnia nasilenia oddziaływania człowieka na środowisko mamy do czynienia z „decydującym wpływem” czy „silnym oddziaływaniem”. Jest raczej pewne,
że sytuowanie początku antropocenu w momencie pojawienia się gatunku homo
sapiens jest błędne, ponieważ nasz gatunek aż do pewnego momentu dziejowego
nie miał silnego wpływu na środowisko. Sądzę, że ten moment nadszedł dość
późno w dziejach naszego gatunku, z tego też względu nie jestem zwolennikiem
tzw. wczesnego antropocenu. Uważam, że początku antropocenu należy szukać
w nowożytności, w okresie kształtowania się cywilizacji naukowo-technicznej,
dysponującej narzędziami do przekształcania środowiska na dużą skalę.
Druga trudność bierze się z potencjalnego przesunięcia czasowego między przyczyną a skutkiem. W wypadku antropocenu przyczyną jest działalność
człowieka, a skutkiem jej rezultaty w odniesieniu do środowiska. Ramy czasowe
antropocenu możemy więc (a) ustalać wyłącznie w kontekście czasu działania
przyczyny, (b) tylko w odniesieniu do okresu przejawiania się skutków, ewentualnie (c) uwzględniając czas zarówno działania przyczyny, jak i uwidaczniania się
5

W.F. Ruddiman, The anthropogenic greenhouse gas era began thousands of years ago, “Climatic
Change” 2003, nr 61, s. 261–293.
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skutków. Przyjrzyjmy się analizowanemu zagadnieniu na przykładach. Załóżmy,
że w czasie t1 ludzkość podejmuje pewne działania, które za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat (w momencie t2) zaowocują silnymi zmianami w środowisku. W myśl
podejścia (a), za początek antropocenu przyjmiemy t1, z perspektywy (b), t2 będzie stanowił początek antropocenu, z kolei stojąc na stanowisku (c), za początek
antropocenu uznamy wybrany moment z przedziału [t1, t2]. Choć w przytoczonym
przykładzie różnica wynosi jedynie kilkadziesiąt lat, co w skali geologicznej jest
znikomą wartością6, to można podać bardziej wyraziste przykłady. Przyjmijmy, że
ludzkość za sprawą rozwiniętego przemysłu, rolnictwa, spalania paliw kopalnych
itp. doprowadziła do drastycznej zmiany klimatu, a następnie w wyniku wojny
jądrowej wyginęła. Z perspektywy (a) ustała przyczyna zmian środowiskowych,
a zatem należałoby przyjąć koniec antropocenu, podczas gdy nie miałoby to
miejsca w myśl stanowiska (b), ponieważ skutki działalności człowieka będą nadal
odczuwalne przez bardzo długi czas – dopóki nie ustaną, dopóty będzie trwał
antropocen, nawet mimo zagłady homo sapiens. Moim zdaniem, o wiele lepszą
podstawą do ustalenia ram czasowych antropocenu są stanowiska (b) i (c) ze
względu na to, że definicja antropocenu wskazuje raczej na skutki działalności
człowieka, a nie tylko na sam fakt podejmowania przez człowieka pewnego typu
działań.
Przejdźmy do charakterystyki oddziaływania człowieka na przyrodę.
W dyskusjach nad antropocenem dominuje negatywna ocena wpływu człowieka
na środowisko. Jest ona uzasadniana wskazaniem na następujące skutki aktywności człowieka:
1. Zmiany klimatyczne – choć współcześnie mamy do czynienia ze sporem
o antropogeniczny charakter obserwowanego ocieplenia klimatu, wydaje się, że
istnieją dostateczne racje za uznaniem tego, że działalność człowieka, w tym ta
powodująca emisję gazów cieplarnianych, wpływa na klimat – sporne jest tylko
w jakim stopniu:
Czy ludzkość wpływa na globalny trend ocieplenia? Można spróbować odpowiedzieć na to pytanie, porównując historię temperatury Ziemi z występowaniem różnych czynników, które mogły spowodować zmiany, zwanych bodźcami klimatycznymi. Słońce w niektórych okresach jest silniejsze niż w innych. Wulkany niekiedy
wyrzucają do stratosfery pył, który odbija światło słoneczne. Gazy cieplarniane
i aerozole z kominów są z kolei czynnikami anropogenicznymi. Wnioski, jakie
można wysnuć, są następujące: po pierwsze – robi się cieplej, po drugie – łatwo
jest wytłumaczyć ocieplenie zwiększonym stężeniem gazów cieplarnianych, a nie
można ich wytłumaczyć przyczynami naturalnymi.7
6
W tym kontekście można argumentować, że sam antropocen – ze względu na to, że
zaczął się niedawno – jest krótszy o rzędy wielkości od innych epok geologicznych, a zatem
przesunięcie jego początku o kilkadziesiąt lat jest czymś znaczącym. Wszystko zależy jednak od
tego, kiedy antropocen się skończy: może trwać zarówno kilkaset czy kilka tysięcy lat, jak i być
ostatnią epoką w dziejach Ziemi.
7
D. Archer, Globalne ocieplenie. Zrozumieć pogodę, przeł. P. Wiejacz, Warszawa 2011, s. 13.
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Antropogeniczne (spowodowane działalnością człowieka) zmiany klimatu bez
wątpienia następują. […] Wiemy też, jak prawdopodobnie na klimat globalny
oddziałują inne czynniki. Z całym przekonaniem można powiedzieć, że na zmiany
klimatu wpływa człowiek, chociaż rozmiar tego wpływu nie jest jeszcze w pełni
poznany.8

2. Zanieczyszczenie środowiska – ludzkość generuje ogromną ilość różnorakich odpadów, począwszy od śmieci pochodzących z gospodarstw domowych,
poprzez odpady przemysłowe i zanieczyszczenia spowodowane produkcją (np.
emisja gazów cieplarnianych), kończąc na skażeniach powodowanych przez rolnictwo.
3. Zmniejszenie bioróżnorodności – działalność człowieka powoduje
masowe wymieranie organizmów, na tyle poważne, że jest porównywane do
wcześniejszych wielkich kryzysów biosfery i określane mianem szóstego wymierania9; dzieje się tak za sprawą bezpośredniej eksploatacji organizmów, zakłócania
ekosystemów, niszczenia i fragmentacji środowisk życia organizmów:
Człowiek zagraża istnieniu gatunków na trzy różne sposoby. Po pierwsze, przez
bezpośrednią eksploatację, na przykład polowania. […] Po drugie, wprowadzenie do środowiska obcych gatunków – obojętnie czy w sposób zamierzony, czy
przypadkowy – może z czasem powodować znaczne szkody. […] Trzecim i najważniejszym czynnikiem powodującym ginięcie gatunków jest niszczenie środowisk
i ich fragmentacja, a w szczególności niepowstrzymany wyręb tropikalnych lasów
deszczowych.10

4. Przedmiotowe traktowanie zwierząt, czemu przeciwstawiają się zwolennicy praw zwierząt: hodowla i ubój, wykorzystywanie zwierząt w pracy laboratoryjnej i do testowania produktów, angażowanie ich dla rozrywki człowieka
(myślistwo, cyrk).
8
J. Cowie, Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, przeł. J. Wibig,
Warszawa 2009, s. 393.
9
„Starałam się [w książce] znaleźć ślady wymierania (możecie je nazwać wymieraniem
holoceńskim, antropoceńskim lub – jeśli podoba wam się brzmienie tego określenia – szóstym
wymieraniem) i umieścić je w szerszym kontekście historii życia. Ta historia nie jest ani
uniformitarystyczna, ani katastroficzna; jeśli już, to mamy do czynienia z mieszanką jednego
i drugiego. Ta historia ujawnia w swoich wzlotach i upadkach, że życie jest wyjątkowo odporne,
ale nie nieskończenie odporne. I że bardzo długie okresy spokoju przedzielają bardzo
sporadyczne »rewolucje na powierzchni Ziemi«. Na tyle, na ile potrafimy ustalić powody
tych rewolucji, są one bardzo zróżnicowane: zlodowacenie pod koniec ordowiku, globalne
ocieplenie i zmiana składu chemicznego oceanu pod koniec permu, zderzenie z asteroidą
w ostatnich chwilach kredy. Obecne wymieranie ma swoją nową przyczynę: nie stoi za nim
asteroida ani ogromna erupcja wulkanu, lecz »jeden rachityczny gatunek«. Jak powiedział
mi Walter Alvarez: »Wiemy już teraz, że masowe wymieranie może być wywoływane przez
człowieka«”. E. Kolbert, Szóste wymieranie, przeł. T. Grzegorzewska, P. Grzegorzewski, Warszawa
2016, s. 306–308. „Homo sapiens, dominując w stopniu większym od jakiegokolwiek innego
gatunku w historii Ziemi, powoduje olbrzymi kryzys biologiczny, masowe wymieranie, szóste
wśród największych w ciągu ostatniego pół miliarda lat. Być może, i my sami, ludzie, również
jesteśmy już pogrzebani za życia.” R. Leakey, R. Lewin, Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość
ludzkości, przeł. J. Prószyński, Warszawa 1999, s. 283.
10
Tamże, s. 268– 269.
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5. Ingerencja w naturę: modyfikacje genetyczne, wyręb lasów, regulacja
rzek, tworzenie sztucznych zbiorników wodnych, itp.
Warto dodać, że Mark Maslin wskazuje na istnienie tzw. ograniczeń
planetarnych, czyli swoistych ekologicznych granic istotnych dla podtrzymania
życia, których przekroczenie dokonało się (trzy pierwsze) lub dokonuje za sprawą
działalności człowieka – należą do nich: (a) zmiany klimatu; (b) utrata bioróżnorodności; (c) procesy biogeochemiczne (w tym utrata azotu atmosferycznego,
zanieczyszczenie oceanów fosforem); (d) zakwaszenie oceanów; (e) wykorzystanie
gleb; (f) zasoby słodkiej wody; (g) ubytek ozonu; (h) aerozole atmosferyczne; (i) zanieczyszczenia chemiczne11.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że fakt aktualnego negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko, tym bardziej że znajdujemy się na początku
nowej epoki geologicznej, a nie wiemy, jaki będzie dalszy wpływ człowieka na
przyrodę, nie stanowi dostatecznej podstawy do negatywnej oceny antropocenu,
co najwyżej do negatywnej oceny obecnej, pierwszej fazy antropocenu. Jak
przekonamy się w kolejnych częściach artykułu, istnieje wiele skomplikowanych
czynników biorących udział w ocenie antropocenu.

2. Antropocen a postawy antropocentryczna i biocentryczna
Kluczową – choć nie jedyną – rolę w ocenie antropocenu odgrywa przyjęte przez
nas stanowisko w sporze antropocentryzmu z biocentryzmem. Ewa Bińczyk uważa
zresztą, że „spór o antropocen jest przy tym katalizatorem dużo wcześniejszego, rozleglejszego sporu o antropocentryzm”12. Jak się jednak okaże, nie należy pochopnie
wnioskować o pozytywnej, bądź negatywnej ocenie antropocenu tylko na podstawie
przyjęcia antropocentryzmu, bądź biocentryzmu13. Aby się jednak o tym przekonać,
musimy wpierw wprowadzić odpowiednie definicje wspomnianych stanowisk.
Antropocentryzm (gr. anthropos – człowiek i łac. centrum – środek) można
rozumieć jako pogląd (lub też postawę) sytuujący człowieka w centrum, uznający
go za obiekt wyróżniony i przyjmujący jego perspektywę. Biorąc pod uwagę trzy
11

M. Maslin, Zmiany klimatu, przeł. K. Dośpiał-Borysiak, Łódź 2018, s. 195.
E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa 2018, s. 267.
13
Podkreślmy, że sugerują to nawet słowa Bińczyk: „I wreszcie debata wokół idei
antropocenu jest, jak wspominałam, nierozerwalnie związana z dużo wcześniejszą dyskusją
na temat antropocentryzmu. W poszczególnych narracjach krystalizują się przy tym
sprzeczne stanowiska: 1) zdecydowanego postantropocenryzmu, rozczarowanego czy
nawet zdegustowanego arogancją homo sapiens, 2) pokornego, krytycznego, wyważonego
antropocentryzmu, a także 3) technooptymistycznego ultraantropocentryzmu, właściwego
ekomodernizmowi, który głosi nadzieję na tworzenie planetarnych ogrodów we wspaniałym
antropocenie”. Tamże, s. 271. A zatem oprócz negatywnej oceny antropocentryzmu
w odniesieniu do oddziaływania człowieka na środowisko, skutkującej jego porzuceniem
(„postantropocentryzm”) lub korektą („krytyczny, wyważony antropocentryzm”), niektórzy
przyjmują pogląd („technooptymistyczny ultraantropocentryzm”), że to właśnie działalność
człowieka pozwoli w przyszłości podtrzymać, rozwinąć i przenieść życie na inne, obecnie
martwe planety.
12
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główne dziedziny filozofii, a mianowicie ontologię, epistemologię i aksjologię,
możemy zdefiniować:
•

antropocentryzm epistemologiczny – charakteryzujący się przyjęciem
ludzkiej perspektywy poznawczej jako wyróżnionej;

•

antropocentryzm ontologiczny – uznający, że człowiek sytuuje się w centrum świata, z czym powiązane jest często przekonanie, że świat jest tak
skonstruowany, aby umożliwić istnienie człowieka14;

•

antropocentryzm aksjologiczny – przyznający wartość jedynie lub głównie
człowiekowi, a także określający wartość dowolnego obiektu ze względu na
jego odniesienie do człowieka.

Odcinającym się od antropocentryzmu stanowiskiem jest biocentryzm
(gr. bios – życie i łac. centrum – środek), czyli pogląd (lub postawa) koncentrujący
się na wszelkich przejawach życia i niewyróżniający człowieka spośród innych
organizmów. Biocentryzm przeciwstawia się tzw. szowinizmowi gatunkowemu
[speciesism], czyli dyskryminacji gatunkowej, objawiającej się w stawianiu interesów
swojego gatunku ponad interesy innych gatunków. Analogicznie do trzech głównych rodzajów antropocentryzmu, pamiętając też o tym, że biocentryzm sytuuje
się w opozycji do antropocentryzmu, możemy wyróżnić:
•

biocentryzm epistemologiczny – uznaje ludzką perspektywę poznawczą za
niewyróżnioną i nieuprzywilejowaną, traktuje ją jako jedną z wielu równie
uprawnionych perspektyw;

•

biocentryzm ontologiczny – traktuje człowieka jako jeden z wielu organizmów żywych, ani nie przyznając mu szczególnego miejsca w świecie, ani
nie ujmując świata jako skonstruowanego specjalnie dla człowieka;

•

biocentryzm aksjologiczny – przyjmuje, że życie ludzkie ma taką samą
wartość jak życie innych istot.
Zauważmy, że biocentryzm aksjologiczny – bo taki interesuje nas najbardziej

14
Klasycznym wyrazem antropocentryzmu ontologicznego jest następujący fragment
Księgi Rodzaju: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech
panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad
wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga
stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg:
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie
nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają
się po ziemi! Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi
i wszystkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem!”, Biblia,
I Mojż. 1, 26–29. Jednakże antropocentryzm cechuje nie tylko myślenie religijne, znajdziemy je
także wśród reprezentantów nauk biologicznych: „Wydaje mi się jednak niemądrze udawać, że
nie dostrzega się tak rzeczywistej biologicznej złożoności mózgu i niezaprzeczalnej wyższości
mózgu ludzkiego. Podpisuję się całkowicie pod zdaniem Edwarda Wilsona: „Nie usiłujmy
w naszej filozofii negować tego, co w głębi serca uważamy za prawdziwe”. W tym sensie człowiek
stanowi szczytowe osiągnięcie ewolucji”. R. Leakey, R. Lewin, Szósta katastrofa…, s. 120.
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w kontekście oceny antropocenu – może mieć różne oblicza. Możemy za wartościowe przyjąć życie jako takie, czyli pewien ogół (np. Gaję), ale możemy jedynie
uznać, że życie wszystkich organizmów i wszystkich gatunków ma taką samą wartość. Na gruncie pierwszego stanowiska pojawia się pokusa poświęcania organizmów, a nawet całych gatunków dla dobra całości, jaką jest życie w ogóle15. Jest to
niebezpieczne zarówno z tego względu, że systemy biologiczne są bardzo złożone,
przez co istnieje trudność z przewidywaniem, jak wpłynie na nie eliminacja jakiejś
populacji organizmów czy nawet całego gatunku, jak i z powodów moralnych.
Z kolei z perspektywy drugiego stanowiska życie każdego organizmu jest tak samo
cenne, a zatem pojawia się problem z oceną w sytuacji, gdy mamy wybierać między
życiem różnych organizmów (np. lwa i antylopy). Możliwe, że wtedy pozostaje nam
pewna wersja utylitaryzmu, czyli kierowania się maksymą, by wybierać te działania,
które przyczyniają się do przeżycia jak największej liczby organizmów. Jest to jednak
podejście wątpliwe z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, kryteria ilościowe
wydają się niewystarczające: czy rzeczywiście życie słonia jest mniej warte niż życie
dwóch pierwotniaków? Po drugie, utylitaryzm generuje wiele trudności na tyle
poważnych, że moglibyśmy nie chcieć być zmuszeni do jego przyjęcia16.
Bez względu na to, która wersja biocentryzmu aksjologicznego wydaje się
generować mniejsze trudności, musimy rozwiać pewne nieporozumienia. Przede
wszystkim, nie jest tak, że przyjęcie biocentryzmu jest warunkiem koniecznym
ekologicznego podejścia do przyrody. Również z perspektywy antropocentryzmu
aksjologicznego można skutecznie uzasadniać działania proekologiczne, wskazując, że niszczenie środowiska jest szkodliwe dla człowieka, a utrzymanie pewnego
stanu przyrody jest dla człowieka korzystne, a zatem – ze względu na ludzkie interesy – należy przeciwdziałać niszczeniu przyrody i działać na rzecz zachowania
środowiska w odpowiednim stanie. Również z tej perspektywy daje się uzasadnić
przyznanie praw zwierzętom. Wtedy życie organizmów nie będących ludźmi będzie miało wartość instrumentalną, czyli wartość ze względu na polepszanie lub
pogarszanie życia ludzkiego, które ma wartość nadrzędną względem zwierzęcego,
a nawet – według niektórych – autoteliczną17. Co więcej, w kolejnym podpunkcie
15
Niektórzy radykalni ekologowie postulują ograniczenie liczebności, a nawet eliminację
homo sapiens, jako środek do większego celu, jakim jest ochrona życia jako takiego.
16
Wymienię tylko niektóre jego trudności:
- najczęściej nie znamy wszystkich konsekwencji czynów i nie wiemy, w jakim horyzoncie
czasowym sytuują się istotne dla danego czynu skutki;
- nie jesteśmy w stanie porównać różnych przyjemności (użyteczności) i tych samych
przyjemności (użyteczności) dla różnych jednostek;
- utylitaryzm nie rozwiązuje sytuacji, gdy suma użyteczności jest taka sama, np. czyn
A skutkuje dla każdej z 10 jednostek użytecznością o wartości 1000, a czyn B dla każdego ze
100 jednostek użytecznością o wartości 100;
- utylitaryzm poświęca prawa jednostek dla maksymalizacji użyteczności i często prowadzi
do wyborów sprzecznych z sumieniem i intuicją moralną.
17
Pogląd, że każde życie ma wartość autoteliczną, czyli jest wartościowe samo z siebie, uważam
– bez względu na to, czy dotyczy to wyłącznie życia ludzkiego, czy też nie – za kontrowersyjny.
Jak się wydaje w odniesieniu do życia ludzkiego, wartość naszego życia w dużym stopniu zależy
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artykułu przekonamy się, że pewne rodzaje biocentryzmu oparte na hipotezie
Gai nie stanowią też warunku wystarczającego dla działań proekologicznych.

3. Hipoteza Gai a hipoteza Medei
Ocena antropocenu nie zależy wyłącznie od waloryzacji wpływu człowieka na
środowisko i wartościowania samej biosfery, lecz także od tego, czy uznamy,
że biosfera jest systemem samoregulacji służącym podtrzymaniu życia, czy też
systemem, który w dłuższej perspektywie zmierza do samozagłady. Przyjmijmy,
że wartościujemy życie jako cenne i warte zachowania. W pierwszym przypadku
negatywnie ocenimy wszelkie ludzkie działania, które zakłócają procesy samoregulacji biosfery, a pozytywnie te, które im sprzyjają. Z kolei w drugim wypadku będziemy wartościowali pozytywnie wszelkie działania człowieka, które
opóźniają lub nawet eliminują możliwość samozagłady życia, a negatywnie takie
działania, które wzmacniają naturalne procesy samozniszczenia. Pierwsza opcja
ogranicza rolę człowieka do nieprzeszkadzania biosferze i rezerwuje mu raczej
miejsce biernego widza, natomiast druga dowartościowuje człowieka jako tego,
który swoimi działaniami jest w stanie zapobiec zagładzie życia. Przyjrzyjmy się
zatem obu opcjom: z jednej strony hipotezie Gai, autorstwa Jamesa Lovelocka
i Lynn Margulis, a z drugiej Petera Warda hipotezie Medei.
W myśl koncepcji Lovelocka i Margulis, Ziemia, czyli Gaja, to żywy organizm,
utrzymujący dynamiczną stabilność dzięki posiadanym mechanizmom samoregulacji i dający się opisać w kategoriach systemu cybernetycznego, w którym dominują
sprzężenia zwrotne ujemne. Biotopy, gatunki i ekosystemy ziemskie traktowane są
jako mniej lub bardziej ważne organy całości, którą jest Gaja. Uzasadnieniem tego
ujęcia ma być fakt, że Ziemia w okresie kilku miliardów lat zachowywała stosunkowo
niezmienne warunki klimatyczne i atmosferyczne, umożliwiające powstanie i rozwój życia18. A zatem życie – przynajmniej w odniesieniu do Ziemi i zamieszkujących
ją organizmów – to samoregulujący się system dbający o utrzymanie homeostazy,
a przez to podtrzymujący optymalne warunki dla rozwoju życia:
Wraz z Lynn [Margulis – przyp. A.S.] zdefiniowaliśmy Gaję jako złożoną jednostkę
obejmującą całą ziemską biosferę, atmosferę, oceany i gleby; całość to sprzężony,
cybernetyczny układ nakierowany na poszukiwanie optymalnego dla życia środowiska fizycznego i chemicznego na naszej planecie. Utrzymywanie względnie stałych warunków dzięki aktywnej regulacji układu może być określone wygodnym
terminem „homeostazy”.19

Hipoteza Gai, mimo oporu wielu naukowców, stała się rozpoznawalna
i zyskała dość szeroki społeczny rezonans, począwszy od ruchów ekologicznych,
od tego, co z nim zrobimy, a zatem nie jest ono wartościowe samo z siebie, lecz jego wartość jest
pochodną wartości naszych działań.
18
J. Lovelock, Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2003.
19
Tamże, s. 28.
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kończąc na rozmaitych grupach neopogańskich, czczących boginię-matkę. Warto
jednak zauważyć, że koncepcja ta – szczególnie głoszona w silnej wersji – nie
wspiera działań ekologicznych. Zarówno Lovelock, jak i Margulis podkreślają,
że Gaja dysponuje tak mocnymi mechanizmami samoregulacji, że działalność
człowieka nie jest w stanie ich zakłócić. Co najwyżej ludzie sprowokują Gaję do
działań obronnych, co poskutkuje wytrzebieniem gatunku homo sapiens. Jednakże
wbrew prognozom ekologów, człowiek nie jest zdolny do poważnego zagrożenia
życiu na Ziemi. W następujących słowach wyraża to Lovelock:
Powszechne jest przekonanie, że nasza działalność przemysłowa jest coraz groźniejsza dla naszego własnego dobrobytu i dla życia wszystkich stworzeń na naszej
planecie. Pozwolę sobie zejść tutaj z wygodnej ścieżki tego typu myślenia. Niewykluczone, że nieustanny wyścig technologiczny istotnie okaże się w przyszłości
zagrożeniem i utrapieniem własnego gatunku, ale trudno poważnie traktować
dowody, które mają wskazywać, że nasz obecny lub przyszły poziom rozwoju przemysłowego będzie zagrożeniem dla wszelkiego życia i dla całej Gai.20

Wtóruje mu Margulis, która wydaje się nawet formułować silniejsze stanowisko w omawianej kwestii niż Lovelock:
Moim zdaniem, nasze gesty przyjmowania na siebie odpowiedzialności za losy
Ziemi, są po prostu śmieszne: to retoryka wynikająca z bezsilności. To my znajdujemy się pod kontrolą planety, nie odwrotnie. Nasz przerośnięty zmysł moralny,
każący nam podejmować próby kierowania niesforną planetą, lub leczyć ją z jej
przypadłości, świadczy tylko o fantastycznej zdolności samooszukiwania się. Jeśli
już – powinniśmy chronić się przed samymi sobą.21
Gaja to twarda sztuka, a ludzie nie są w stanie zaszkodzić jej w najmniejszym
stopniu.22
Gaja to mechanizm samoregulacji ziemskiej biosfery, nieustannie tworzący nowe
środowiska i nowe organizmy. Nasza planeta nie istnieje dla człowieka, nie jest też
jego własnością. Żadna ludzka cywilizacja, mimo swej potęgi i kreatywności, nie
może zniszczyć życia na Ziemi, nawet gdyby bardzo się o to starała.23
My, ludzie, nie różnimy się pod tym względem od innych mieszkańców tej planety.
Nie możemy doprowadzić do załamania całej natury, możemy za to zagrozić
własnemu istnieniu. Pogląd, że mamy dość siły, by zniszczyć całe życie, łącznie
z bakteriami, które radzą sobie w wodach chłodzących silosy atomowe i w morderczo gorących wypływach spod dna oceanów, jest niepoważny.24

Widać wyraźnie, że koncepcja lansowana przez Lovelocka i Margulis nie
20
21
22
23
24

Tamże, s. 117–118.
L. Margulis, Symbiotyczna planeta, przeł. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2000, s. 162.
Tamże, s. 168.
Tamże, s. 169–170.
Tamże, s. 181–182.
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promuje aktywnych działań ekologicznych. Ani homo sapiens, ani żaden inny
gatunek nie są w stanie zagrozić życiu na Ziemi i rozregulować mechanizmów
utrzymywania homeostazy. Po pierwsze, nie mają takiej mocy. Po drugie, działania takie spotkałyby się z odpowiedzią Gai, która uruchomiłaby mechanizmy
obronne, tak więc w skrajnym wypadku zagładzie uległby jedynie gatunek próbujący zagrozić ziemskiemu życiu. Tym samym, wszelkie działania ekologiczne warto
podejmować jedynie ze względu na nasz gatunek, aby nie doprowadzić do jego
zagłady, natomiast w najmniejszym stopniu nie należy się martwić przyszłością
życia. Z nami czy bez nas, życie ziemskie doskonale sobie poradzi.
Odmienny pogląd na charakter życia i rolę człowieka w jego podtrzymaniu
prezentuje Peter Ward. Uważa, że życie ze względu na swój darwinowski charakter
jest życiobójcze, a w przyrodzie przeważają sprzężenia zwrotne dodatnie, przez co
w końcu biosfera przyczyni się do zmiany temperatury, składu atmosfery, obiegu
pierwiastków do poziomu nieprzyjaznego do kontynuowania życia. Ziemia bardziej
przypomina mityczną Medeę, która zabiła własne dzieci, niż chroniącą wszystko,
co żywe, Gaję. Za taką wizją przemawiają, zdaniem Warda, masowe wymierania,
kiedy dochodziło do redukcji biomasy i bioróżnorodności na wielką skalę25. Nie
uważa jednak swoich poglądów za pesymistyczne i skłaniające do fatalizmu, wręcz
przeciwnie, podkreślają bowiem rolę człowieka (lub innych bytów inteligentnych)
w podtrzymaniu życia na przekór jego destrukcyjnym tendencjom:
Mówiąc językiem sobotnich programów rozrywkowych, nasza planeta przypomina odrzutowiec opanowany przez szaleńca owładniętego spektakularnym
pragnieniem samodestrukcji. Jest tylko jedna szansa na przetrwanie: ludzka
interwencja/inżynieria. Musimy przejąć kontrolę nad podstawowymi cyklami
determinującymi los istot żywych na Ziemi i wyrwać się z powolnego (bo jak inaczej opisać setki milionów lat) pikowania ku zagładzie. Musimy sobie zdać sprawę
z tego, że samo życie nie optymalizuje świata, oraz zaakceptować fakt, że żyjemy
na gwałtownie umierającej planecie; nasza planeta, tak ukochany przez nową
naukę – astrobiologię – „wzorzec Ziemi”, zestarzała się za sprawą samego życia.26
Niektórym to spojrzenie na życie może się wydać przygnębiające. Mnie wydaje
się ono bardzo pobudzające, ponieważ – jeśli jest prawdziwe – tylko my, ludzie
(lub inne inteligentne gatunki gdzieś tam w Kosmosie), możemy zmienić zasady
i uratować resztę istot żywych, a także siebie samych, przed nami samymi.27

Obie przedstawione hipotezy są niezwykle istotne z perspektywy oceny
antropocenu. Jeżeli przyjmiemy hipotezę Gai w jej silnej wersji, to ocena antropocenu będzie oscylować wokół neutralnej. Stanie się tak, ponieważ człowiek nie
jest w stanie rozregulować mechanizmów utrzymywania homeostazy, a zatem
aktualne oddziaływanie człowieka na środowisko nie niesie za sobą zagrożenia
25

Por. P. Ward, Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, przeł. M.
Betley, Warszawa 2010.
26
Tamże, s. 16.
27
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dla życia, co zaś się tyczy przyszłości, to życie doskonale poradzi sobie bez aktywnych działań ze strony homo sapiens. Jeśli zaś uznamy słabą hipotezę Gai, czyli
to, że człowiek jest w stanie osłabić lub zniszczyć mechanizmy regulacji biosfery
ziemskiej, wtedy aktualna ocena ludzkiego oddziaływania na środowisko będzie
negatywna, z kolei ocenę przyszłych działań należy zawiesić aż do ujawnienia się
ich skutków. W wypadku akceptacji hipotezy Medei ogólna ocena antropocenu
będzie raczej pozytywna, ponieważ tylko działania człowieka lub innej inteligentnej istoty są w stanie zapobiec samozagładzie życia. Jednakże należy jeszcze
uwzględnić kierunek zmian cywilizacyjnych, aby móc prognozować, jaki będzie
wpływ homo sapiens na przyrodę.

4. Antropocen a ocena kierunku zmian cywilizacyjnych
Nasze rozważania rozpocznijmy od nakreślenia dwóch biegunowo różnych
stanowisk. Pierwsze nazwijmy „mitem złotego wieku”. Głosi ono, że najlepszy
okres w historii ludzkości przypadał na początek dziejów homo sapiens, a wraz
z upływem czasu obserwujemy upadek człowieka oraz wytworzonej przez niego
kultury i cywilizacji. Z kolei drugie, nadajmy mu nazwę „mitu nieustającego
postępu”, twierdzi, że co najmniej od pewnego momentu w dziejach ludzkości
notujemy nieustający postęp, przejawiający się nie tylko w rozwoju naukowo-technicznym, lecz również na innych polach, np. moralności czy estetyki. Jak
nietrudno zauważyć, stanowiska te trzeba uwzględnić przy ocenie antropocenu.
Jeśli bowiem przyjmiemy „mit złotego wieku”, to nie będziemy mieć raczej
nadziei na poprawę w zakresie oddziaływania człowieka na środowisko, więc
zapewne ocenimy antropocen negatywnie. Jeżeli zaś uznamy „mit nieustającego
postępu”, wówczas – bez względu na aktualny charakter wpływu człowieka
na środowisko – możemy spodziewać się, że w przyszłości będzie tylko lepiej,
a zatem nasz optymizm w tym względzie może przełożyć się na pozytywną ocenę
wartościowanej epoki.
Oczywiście tak zarysowane stanowiska są mocno wyidealizowane (można
je traktować jako tzw. typy idealne), stanowią dwa przeciwstawne bieguny, między
którymi na kontinuum możemy usytuować realne koncepcje kierunku zmian cywilizacyjnych. Nie znaczy to, że nie możemy znaleźć w historii idei egzemplifikacji
poglądów zbliżających się do wyróżnionych biegunów. Blisko „mitu złotego wieku”
znajduje się Jana Jakuba Rousseau koncepcja szlachetnego dzikusa, z kolei po
stronie „mitu nieustającego postępu” znajdziemy koncepcję Thomasa Hobbesa
i poglądy wielu myślicieli oświeceniowych28.
28
Przy omówieniu poglądów Hobbesa i Rousseau będę korzystał ze swoich dwóch prac, do
których zresztą warto sięgnąć w celu rozwinięcia omawianych zagadnień: A. Stępnik, Zakres oddziaływania i charakter mitu filozoficznego na przykładzie mitu szlachetnego dzikusa, w: Mityczne scenariusze, red.
T. Ratajczak, B. Trocha, tom 1, Zielona Góra 2011, s. 93–104; A. Stępnik, Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 2012, nr 4 (84), s.
409–422.
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Zacznijmy od koncepcji autora Rozprawy o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. Opisywany przez Rousseau żyjący w stanie natury człowiek odznacza się wielką tężyzną fizyczną i zdrowiem, ostrością niektórych zmysłów, brakiem
wyszukanych potrzeb i nieobecnością większości trosk, poza troskami związanymi
z zachowaniem życia. Jest pozbawiony jakichkolwiek więzi społecznych – jednostki
są niemal całkowicie od siebie odizolowane – i nie zna pojęcia własności prywatnej. Człowiek pierwotny, „błądząc po lasach, pozbawiony rzemiosł, mowy, stałej
siedziby, z nikim nie wojując i z nikim się nie wiążąc, bez najmniejszej potrzeby
czy to obcowania z bliźnimi, czy szkodzenia im”29, znajduje się w stanie przed-społecznym i przed-refleksyjnym, rządzą nim instynkt i uczucia. Pomimo tego,
że nie ma ukształtowanych pojęć etycznych (np. dobra i zła), jest dobry z natury,
ponieważ cechuje go wrodzona skłonność do altruizmu, oparta na współczuciu,
które jest „czystym odruchem natury poprzedzającym wszelką refleksję”30. Człowieka pierwotnego charakteryzują „dwa czynniki wcześniejsze niż rozum: jeden
z nich to gorąca troska o własną każdego pomyślność i życie, drugi to naturalna
odraza do zagłady albo cierpienia każdej istoty żyjącej”31. Żyje blisko natury, ceni
życie i jest nastawiony na pielęgnowanie przyrody, a nie jej niszczenie. Jest również
wolny, a przy tym szczęśliwy, gdyż łatwo może zaspokoić swoje proste potrzeby.
W stanie natury wszyscy ludzie są równi pod względem społecznym, chociażby
z tego względu, iż nie istnieje wśród nich żadna hierarchia społeczna.
Możemy zasadnie zapytać, dlaczego człowiek opuścił raj, którym był stan
natury? Stało się to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, za przyczyną przyrodzonej ludziom zdolności do rozwoju. Jak pisze Rousseau:
Smutne by to było – gdyby wypadło przyznać, że ta najwłaściwsza nasza i prawie
nieograniczona zdolność jest źródłem wszystkich nieszczęść człowieka; ze to ona
go z biegiem czasu wydobywa z tego stanu początkowego, w którym pędziłby
życie spokojne, niewinne i niezmącone; ona wreszcie, z wieku na wiek rozwijając
i rozum jego, i błędy, i występki, i cnoty, czyni go w końcu tyranem samego siebie,
jak i natury.32

Za sprawą ludzkiej zdolności do wykraczania poza siebie, dokonuje się
alienacja człowieka, wyobcowanie go z jego własnej natury. Człowiek, „włączając
się w społeczeństwo i popadając w niewolę staje się […] słaby, lękliwy, uczy się
poniżać i płaszczyć, a miękki i zniewieściały tryb życia do reszty go rozhartowuje,
odbierając mu i odwagę, i siły”33. Pojawia się własność prywatna i hierarchia społeczna, a wraz z nimi nierówność i ograniczenia wolności. Człowiekiem zaczynają
rządzić ambicje i wyszukane potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić, przez
co staje się nieszczęśliwy. Życie w takim społeczeństwie zagłusza przyrodzone
29
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skłonności do dobra, co jest przyczyną powstania wielu wad ludzkich (takich
jak zazdrość, zawiść, pogarda, okrucieństwo itp.), nieobecnych u ludzi żyjących
w stanie natury. Człowiek oddala się od przyrody, traci z nią więzi, za to zaczyna
podchodzić do niej instrumentalnie.
Za tym obrazem człowieka idzie u Rousseau pozytywne wartościowanie człowieka naturalnego, a także wszystkiego, co naturalne, przy negatywnym wartościowaniu tego, co jest wytworem kultury i cywilizacji34. Najkrócej ujmuje to Rousseau
w zdaniu rozpoczynającym pierwszą księgę Emila (rozumiejąc to, co naturalne,
przez to, co „wychodzi z rąk Stwórcy”): „Wszystko wychodząc z rąk Stwórcy jest
dobre, wszystko wyrodnieje w rękach człowieka”35. W myśli Rousseau znajdujemy
zatem podstawowe elementy „mitu złotego wieku”: stan natury jako rajski początek
ludzkości i postępującą wraz z rozwojem cywilizacji degradację człowieka.
Inaczej przedstawia to autor Lewiatana. Zdaniem Hobbesa36, ludzie
w stanie natury są względnie równi co do „władz cielesnych i duchowych”, czyli
zdolności fizycznych i umysłowych. Nie chodzi jednak o to, że każdy człowiek
posiada dokładnie te same zdolności, lecz że dana jednostka może kompensować
swoje braki charakterystycznymi dla niej zaletami np. słabszy człowiek może
dzięki zaletom umysłu pokonać silniejszego. Z tego względu oraz przez tkwiący
w naturze ludzkiej egoizm każdy człowiek stanowi dla każdego innego niebezpieczeństwo. Ludzie, rywalizując ze sobą o ograniczone zasoby, o prestiż i sławę,
znajdują się w stanie naturalnej wojny: „Jest więc oczywiste, że gdy ludzie żyją nie
mając nad sobą mocy, która by ich wszystkich trzymała w strachu, to znajdują się
w stanie, który się zwie wojną; i to w stanie takiej wojny, jak gdyby każdy był w wojnie
z każdym innym”37. To powoduje, że w stanie natury „życie człowieka jest samotne,
biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie”38, człowiek bowiem, obawiając się innych,
nie podejmuje z nimi długofalowej współpracy, a na kooperacji w dużej mierze
zasadza się siła homo sapiens. Nie obowiązują zasady sprawiedliwości i własności
(rozumiane jako prawa, które powinny być powszechnie respektowane), bowiem
mogą się one w pełni ukonstytuować i być chronione dopiero w społeczeństwie.
Potrzeby człowieka skłaniają go do zrzeczenia się części wolności na rzecz
bezpieczeństwa i szczęśliwszego życia39. Temu służy ustanowienia suwerena, który
stoi na straży porządku prawnego, wymierzając kary na nieprzestrzeganie praw
i trzymając w ryzach egoistyczną naturę człowieka. Powstaje prawo i moralność,
zwiększa się bezpieczeństwo ludzi, kooperacja zapewnia dobrobyt i – w konsekwencji – szczęście. Nie powinno więc dziwić, że silne państwo, kultura i cywilizacja
są waloryzowane pozytywnie przez Hobbesa. Zauważmy elementy „mitu nieusta34
35
36
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jącego postępu”: sytuacja człowieka w stanie natury jest nie do pozazdroszczenia,
jednakże dzięki własnemu wysiłkowi, homo sapiens wychodzi ze stanu natury,
powściąga wrodzone negatywne skłonności i w ramach społeczeństwa, kultury
i cywilizacji notuje stopniowy postęp w różnych sferach.
Jeszcze wyraźniejszy nacisk na postęp znajdziemy w myśli oświeceniowej40.
Cytując słynne sformułowanie Immanuela Kanta, „oświecenie to wyjście człowieka z zawinionej przez niego niedojrzałości”41. Filozofowie oświeceniowi uznawali, że oparcie się na rozumie, unikanie przesądów i bezkrytycznego polegania
na autorytetach42 spowoduje, że ludzkość wkroczy na drogę postępu naukowego,
technicznego, społecznego, politycznego, ale także moralnego. Doświadczenia
XX w. przygasiły ten optymizm i doprowadziły wielu myślicieli (należących
do szkoły frankfurckiej, postmodernistów itp.) do zanegowania przekonania
o postępie. Warto jednak zauważyć, że niektórzy współcześni badacze starają
się zrehabilitować oświeceniową ideę postępu. Głównym jej orędownikiem jest
Steven Pinker, rozprawiający się z przeszkadzającymi nam błędnymi przekonaniami w Tabula rasa 43, pokazujący w Zmierzchu przemocy, że możemy zaobserwować
trend zmniejszania się wielu rodzajów przemocy44, i wskazujący na postęp w wielu
dziedzinach (od długości i jakości życia, poprzez zamożność, bezpieczeństwo, aż
do wolności i rozszerzenia praw jednostek)45. Pinker, podobnie jak wielu innych
badaczy, zauważa niepokojące zjawisko pesymistycznej oceny rzeczywistości przez
ludzi, co wiąże z heurystyką dostępności i działalnością mediów:
Niezależnie od tego, czy świat naprawdę zmienia się na gorsze, natura wiadomości
w połączeniu z naturą ludzkiego systemu poznawczego rodzi w nas przekonanie, że tak jest. Wiadomości dotyczą tego, co się wydarza, a nie tego, co się nie
wydarza. Nigdy nie widzimy dziennikarza mówiącego do kamery: „Przekazuję
informacje na żywo z kraju, w którym nie wybuchła wojna” albo z miasta, które nie
zostało zbombardowane, albo ze szkoły, w której nie doszło do strzelaniny. Dopóki
z oblicza ziemi nie zniknie całe zło, zawsze wystarczy incydentów, żeby wypełnić
nimi wiadomości, zwłaszcza w sytuacji, gdy miliardy smartfonów robią z większości
mieszkańców świata dziennikarzy sądowych i korespondentów wojennych.46

Na nieadekwatny w stosunku do faktów pesymizm większości ludzi zwracają uwagę również autorzy Factfullness47. Przeprowadzane ankiety dotyczące
oceny sytuacji na świecie (w takich obszarach jak długość i jakość życia, opieka
40

Oczywiście z wyłączeniem omawianego Rousseau.
I. Kant, Odpowiedź na pytanie: Czym jest Oświecenie?, przeł. T. Kupś, w: tegoż, Dzieła
zebrane, tom VI, Toruń 2012, s. 47.
42
Można w tym wypadku mówić o racjonalizmie oświeceniowym rozumianym jako
antyirracjonalizm.
43
S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. A. Nowak, Gdańsk 2005.
44
S. Pinker, Zmierzch przemocy, przeł. T. Bieroń, Poznań 2015.
45
S. Pinker, Nowe Oświecenie, przeł. T. Bieroń, Poznań 2018.
46
Tamże, s. 61.
47
H. Rosling, O. Rosling, A. Rosling-Rönnlund, Factfullness, przeł. M. Popławska,
Poznań 2018.
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42

zdrowotna, bezpieczeństwo, prawa człowieka, nierówności itp.) pokazały, że bez
względu na wykształcenie respondentów mają oni tendencję do postrzegania
jej jako znacznie gorszej niż jest w rzeczywistości. Autorzy dogłębnie analizują
przyczyny tego zjawiska i sugerują remedia na nasze wypaczone postrzeganie.
Konkluzję, jaka z tego wypływa, można sformułować następująco: nawet jeśli
jesteśmy nieufni w stosunku do skrajnych stanowisk nazwanych przez nas „mitem
złotego wieku” i „mitem nieustającego postępu”, pamiętajmy, że prawda nie musi
leżeć dokładnie pośrodku między nimi; weźmy pod uwagę nasze uwarunkowania
poznawcze i – koncentrując się na faktach i statystykach, a nie tylko tzw. dowodach anegdotycznych – przyznajmy, że w wielu sferach ludzkiego życia dokonano
znaczącego postępu. Co prawda, nie we wszystkich, ponadto postęp ten wymaga
od nas nieustającego wysiłku i nie jest nieunikniony, ale możemy mieć podstawy
do nadziei. Jeśli tak, to powinniśmy ostrożnie podchodzić do waloryzowania antropocenu, opierając się wyłącznie na obecnym wpływie człowieka na środowisko.
Warto dołożyć starań, aby minimalizować nasze negatywne oddziaływanie na środowisko, a maksymalizować przejawy pozytywnego wpływu. Należy jednak czynić
to właściwie; jak pokażę w kolejnej części artykułu, wiele z obecnie prowadzonych
działań jest nie tylko nieskuteczna, ale i przeciwskuteczna.

5. Antropocen a polityka
Współczesna dyskusja dotycząca oddziaływania człowieka na klimat jest mocno upolityczniona. Zdecydowana większość partii, ugrupowań i stowarzyszeń określających
się mianem ekologicznych sytuuje się po lewej stronie sceny politycznej i często włącza
w swoje programy kwestie nie związane bezpośrednio z ekologią, a będące manifestacją lewicowych poglądów politycznych. Co więcej, niektórzy przedstawiciele lewicy
dostrzegają w rozwiązaniach proekologicznych szansę na przeforsowanie zmian
ograniczających nielubiany przez nich kapitalizm, neoliberalizm, czy konserwatyzm.
Noemi Klein wprost deklaruje, że działania proekologiczne są dla niej środkiem do
czegoś większego, do daleko idących zmian politycznych, gospodarczych i społecznych, skutkujących podkopaniem prymatu kapitalizmu i neoliberalizmu:
Jestem przekonana, że kryzys klimatyczny stwarza historyczną szansę zmian
zakrojonych na jeszcze większą skalę. W ramach projektu obniżenia gazów cieplarnianych do poziomu zalecanego przez wielu naukowców nadarza nam się
znów okazja do przeforsowania rozwiązań politycznych, które w znacznym stopniu
poprawią życie ludzi, zlikwidują przepaść między bogatymi a biednymi, stworzą
naprawdę wiele porządnych miejsc pracy i na nowo ożywią oddolną demokrację.
Zmiany klimatu, zamiast stanowić skrajny wariant doktryny szoku – szaleństwo
nowych grabieży zasobów oraz represji – mogą być Szokiem Ludu, ciosem zadanym oddolnie. Mogą doprowadzić do przekazania władzy w ręce wielu zamiast jej
konsolidacji w rękach nielicznych, a także radykalnie poszerzyć obszar tego, co
wspólne, zamiast go po kawałku wyprzedawać.48
48
N. Klein, To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, przeł. H. Jankowska, K. Makaruk,
Warszawa 2016, s. 16.
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Ujmując kwestię zmian klimatu jako starcie między kapitalizmem a planetą, nie
mówię niczego, o czym nie wiemy.49

Co ciekawe, także wielu naukowców zajmujących się klimatem atakuje
rozwiązania polityczne i gospodarcze, które – ich zdaniem – przyczyniają się do
negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Mark Maslin w książce
będącej skrótowym wprowadzeniem w zagadnienie zmian klimatycznych pisze:
Neoliberalny koszmar polega więc na forsowaniu przekonania, że dla wyjścia
z ubóstwa musimy produkować i konsumować więcej dóbr. Wymaga to taniej
energii, która pochodzi głównie z paliw kopalnych, bardziej ekstensywnego
rolnictwa, wylesiania i zasadniczej zmiany wykorzystania gruntów. Ostatecznie
prowadzi to do jeszcze szybszej zmiany klimatu, która najbardziej dotknie najbiedniejszych ludzi.50

Zwolennicy takiego podejścia wymagają od nas diametralnej zmiany
naszego życia, sposobu myślenia, naszych przyzwyczajeń, funkcjonowania naszej gospodarki, radykalnych przemian politycznych i to nie tylko na lokalnym
poziomie, ale przede wszystkim na szczeblu światowym. Jak się można domyślać
i co zresztą obecnie obserwujemy, takie nawoływania są nie tylko nieskuteczne,
lecz często przeciwskuteczne (vide rosnący w siłę ruch przeciwko antropogenicznemu charakterowi zmian klimatycznych). Zamiast rugowania niekorzystnych
nawyków poprzez stopniowe zastępowanie ich nawykami proekologicznymi, wielu
ekologów domaga się natychmiastowych i radykalnych zmian, strasząc katastroficznymi prognozami, które jeśli się nie sprawdzają, dają pożywkę przeciwnikom
jakichkolwiek zmian51. Zgadzam się ze zdaniem Rogera Scrutona – choć pewnie
zastąpiłbym kwantyfikator „żaden” ostrożniejszym „w większości wypadków”
– że projektowane odgórne zmiany o szerokim zakresie powinny być wspierane
zmianą sposobu myślenia u poszczególnych jednostek i ich oddolnymi działaniami: „Żaden projekt zakrojony na dużą skalę nie powiedzie się, jeśli nie będzie
zakorzeniony w praktycznym lokalnym rozumowaniu na małą skalę”52. Scruton
uważa, że współczesne ruchy ekologiczne nie przyswoiły sobie tej prawdy:
Wydaje mi się, że współczesne ruchy ochrony środowiska, z których wiele
domaga się daleko idących i wręcz niewyobrażalnych projektów rządowych, jak
również fundamentalnych przemian w naszym sposobie życia, tej nauki jeszcze nie
poznały. Ich programy, podobnie jak ich bicie na alarm, straszą zwykłego obywatela, ale go nie zjednują. Tak więc tkwi on pośród tysiąca przestróg i nawoływań,
mając nadzieję, że dotrze do mety życia i od tego hałasu nie oszaleje.53

Co więcej, próby łączenia memów i mempleksów proekologicznych z innymi
49

Tamże, s. 29.
M. Maslin, Zmiany klimatu, przeł. K. Dośpiał-Borysiak, Łódź 2018, s. 200.
51
Przykładem jest katastroficzny raport Granice wzrostu.
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R. Scruton, Zielona filozofia. Jak poważnie myśleć o naszej planecie, przeł. J. Grzegorczyk,
R.P. Wierzchosławski, Poznań 2017, s. 8.
53
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mempleksami, w szczególności o charakterze ideologicznym i politycznym, wywołującymi u wielu negatywne emocje i wykluczającymi się z uprzednio przyswojonymi przez nich memami, zmniejsza skuteczność rozprzestrzeniania się memów
proekologicznych. Jeżeli wmawia się – moim zdaniem, błędnie54 – że działalność
ekologiczna jest nie do pogodzenia z antropocentryzmem, konserwatyzmem, liberalizmem gospodarczym, kapitalizmem, wzrostem gospodarczym55, wtedy bardzo
trudno dotrzeć z ekologicznym przekazem do większości ludzi, gdyż atakuje się
memy i mempleksy często stanowiące rdzeń ich tożsamości. Ludzie prędzej odrzucą
w wypadku tak silnej niezgodności przekaz proekologiczny, niż przyjmą go z całym
bogactwem inwentarza, jaki przypisuje mu wielu ekologów i działaczy politycznych.
Zamiast tego warto włączyć w działania ekologiczne jak najwięcej ludzi
i uzyskać efekt synergii z połączenia działań na dużą skalę (w skali krajowej
i międzynarodowej) z działaniami oddolnymi, lokalnymi i indywidualnymi. Do
tego zmierza Scruton, próbując zakorzenić myślenie ekologiczne w tym, co nam jest
bliskie: „Proponuję natomiast przyjęcie takiej perspektywy, dzięki której problemy
te [ekologiczne – przyp. A.S.] mogą stać się naszymi, a my zaczniemy je rozwiązywać, wykorzystując dany nam ekwipunek moralny. Takie jest, jak mi się zdaje, stałe
przesłanie konserwatyzmu”56. Autor Zielonej filozofii proponuje przyjęcie motywacji
opartej na ojkofilii, czyli na umiłowaniu domu i jego otoczenia57. Otwarcie przy tym
deklaruje, że proekologiczne rezultaty są produktem ubocznym pewnych działań,
którym przypisuje pozytywną wartość, a zatem czyste środowisko ma w jego ujęciu
wartość instrumentalną: „Celem konserwatywnej polityki środowiskowej nie jest
zdrowe środowisko, lecz inne dążenia, których rezultatem jest zdrowe środowisko”58.

6. Podsumowanie
Zagadnienia związane z antropocenem zarówno są przedmiotem ożywionych dyskusji w wielu dziedzinach nauki (geologii, ekologii, naukach społecznych i humanistycznych), jak i pojawiają się w przestrzeni publicznej, chociażby
w publicystyce. Nie można jednak na razie mówić o w pełni ukonstytuowanym
54
Oczywiście należy tu doprecyzować, o jaką niezgodność chodzi. Jeśli o sprzeczność
logiczną, to nietrudno pokazać, że twierdzenia ekologiczne nie wykluczają się z twierdzeniami
antropocentryzmu, konserwatyzmu, kapitalizmu itp. Jeżeli zaś o tzw. sprzeczność psychologiczną,
to rzeczywiście istnieją ludzie, tacy chociażby jak Melanie Klein, którzy uważają te mempleksy
za nie do pogodzenia w swoim systemie przekonań, nie znaczy to jednak, że te mempleksy są
sprzeczne psychologicznie dla wszystkich ludzi (dla mnie nie są).
55
Wielu ekologów postuluje ze względu na dodatnią korelację wzrostu gospodarczego
z zanieczyszczeniem środowiska (w tym z emisją gazów cieplarnianych) tzw. zerowy wzrost,
czyli zastopowanie wzrostu gospodarczego. Radykałowie idą jeszcze dalej, sugerując potrzebę
ujemnego wzrostu, czyli redukcję gospodarek, szczególnie o te obszary, które mają największy
negatywny wpływ na środowisko. Łatwo jednak zauważyć, że sam wzrost gospodarczy nie musi
wiązać się z negatywnym oddziaływaniem na przyrodę – przykładem będzie wzrost gospodarczy
wypracowany dzięki inwestycjom w tzw. zielone technologie.
56
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mempleksie antropocenu – zbiorze powiązanych ze sobą memów zawierającym
„twardy rdzeń”, czyli podzbiór memów decydujących o tożsamości tego mempleksu. W artykule wskazałem na niezbyt liczne memy kandydujące do „twardego
rdzenia” mempleksu antropocenu (należy do nich podstawowa definicja antropocenu, czy wskazania na obecny negatywny wpływ człowieka na środowisko
w wielu obszarach), jednakże nadal przedmiotem sporu pozostają chociażby ramy
czasowe postulowanej nowej epoki geologicznej. Pokazałem trudności stojące
przed badaczami ustalającymi te ramy, zwróciłem uwagę na istotne, ale rzadko
pojawiające się w tej dyskusji rozróżnienie na same działania i ich skutki, mające
podstawowe znaczenie dla określenia początku i końca antropocenu, szczególnie
przy czasowym przesunięciu przyczyn i ich skutków.
Przede wszystkim koncentrowałem się na ukazaniu uproszczeń w ocenie
antropocenu i naszkicowaniu głównych elementów mających wpływ na tę ocenę.
Jak się okazało, żaden z rozpatrywanych elementów nie determinuje w pełni
oceny, ale jedynie skłania – bardziej zresztą psychologicznie niż logicznie – do
waloryzowania antropocenu w określony sposób. Negatywnej jego ocenie sprzyja
biocentryzm, przyjęcie hipotezy Gai (ale tylko w słabym sensie), przekonanie
o silnym i negatywnym wpływie człowieka na przyrodę, negatywna ocena cywilizacji i pozytywna natury, a także przekonanie o regresie kultury i cywilizacji (tzw.
„mit złotego wieku”). Z kolei pozytywnej, czy też pełnej nadziei ocenie sprzyja
antropocentryzm, uznanie hipotezy Medei, pozytywna ocena cywilizacji i przekonanie o postępie kultury i cywilizacji („mit nieustającego postępu”).
Pokazałem, co nie było trudne, że dyskusja nad antropocenem znacznie
wykroczyła poza ramy naukowe, stając się mocno nacechowana emotywnie, ideologicznie i politycznie. W tym kontekście zwróciłem uwagę na nieskuteczność,
a nawet przeciwskuteczność wielu strategii proekologicznych, szczególnie takich,
które silnie łączą memy ekologiczne z wybranymi mempleksami o charakterze
ideologicznym i politycznym. Ze względu na ogromną wagę działań proekologicznych nie należy z góry ograniczać zbioru adresatów memów ekologicznych do
ludzi o określonym światopoglądzie, lecz starać się zaszczepiać je w jak największej liczbie umysłów, a także stosować strategie łączące działania w skali makro
z tymi w skali mikro. Zdecydowanie warto inicjować myślenie proekologiczne także
w paradygmacie antropocentrycznym, quasi-oświeceniowym, czy konserwatywnym. Sprawa jest zbyt poważna, by uzależniać powodzenie rozwiązań proekologicznych od zwycięstwa jednej ze stron sporu polityczno-ideologicznego, tym
bardziej, że obserwujemy narastającą polaryzację stanowisk i postaw politycznych.
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Binarność i sieć. Skracanie smyczy genetyczno-kulturowej
w obliczu ﬁzycznego zagrożenia dla zbiorowości społecznych
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20
Https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.03
St re s z c z e nie

W artykule przedstawiono koncepcje skracania genetyczno-kulturowej smyczy pod
wpływem wydarzeń stanowiących zagrożenie dla populacji. Ponieważ ocena realnego zagrożenia może być efektem oddziaływania mediów, wzmacnianie przekazu
o takim zagrożeniu może prowadzić w rezultacie do upraszczania złożoności społeczno-kulturowego świata. Od kilku dziesięcioleci jako realne zagrożenie dla populacji Homo sapiens wskazuje się globalne ocieplenie. Autor na podstawie wieloletniej
obserwacji kilku serwisów internetowych dotyczących tego zagadnienia przedstawia, w jaki sposób idee przenikają pomiędzy środowiskami popularyzatorów wiedzy o klimacie oraz ich przeciwników. Wiedza o tym, jakie są mechanizmy włączania/wyłączania sieci memów w sytuacji polaryzacji społecznej mogłaby się przyczynić do skuteczniejszej komunikacji marketingowej oraz efektywniejszego propagowania wiedzy poprzez środowiska popularyzatorów.
Słowa klucze:
polaryzacja społeczna, upraszczanie złożoności, replikacja memów, reguły epigenetyczne
Binarity and network. Shortening the genetic-cultural leash in the face of
the physical threat for the social collectives
Sum m a r y

The article presents the concepts of shortening the genetic-cultural leash under the
influence of events posing a threat for the population. Since the assessment of the real
threat may be the effect of media influence, strengthening the message of such a threat
may lead as a result to simplifying the complexity of the socio-cultural world. Shortening the leash may consist in partial rejection of products of strictly cultural evolution,
and as a consequence of cultural diversity, in favor of more primitive patterns of thinking and acting. The consequence of this is self-perpetuating social polarization, which
can sometimes lead to the feedback in the form of increasing the threat to the population. At the same time, defense mechanisms negating the threat may be revealed, and
thus neutralize the emotions associated with it. In the event that the threat is real, the
parties to the dispute may authenticate their own message, using arguments of oppo-
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nents as well. At the memetic level, this may mean the relative closing of the memplexes
and the adoption of “foreign” memes using mechanisms of regulation, manipulation
of the status of a given idea in the network of meanings through meta-memes.
For several decades, global warming has been indicated as a real threat to the population of Homo sapiens. On the basis of long-term observation of several websites, the
author presents how ideas penetrate between communities of promoters of knowledge
about the climate and their opponents.
Keywords:
simplifying the complexity, social polarization, replication of memes, epigenetic rules

Kulturowe replikatory w perspektywie sieciowej
James Watson, współodkrywca struktury DNA, wspominał, że do jej odkrycia
przyczyniło się m.in. intuicyjne myślenie o powszechnie występującej w świecie
biologicznym parzystości, symetryczności1. Binarność podwójnej helisy nie musi
jednak przekładać się na częste występowanie parzystych alleli genów (dominujących i recesywnych), symetryczności ciał, bądź dwóch rodzajów płci, choć taki
porządek rzeczy jest w naturze dość powszechny.
Zwrócenie uwagi na parzystość nie było też pewnie konieczne, aby odkryć,
w jaki sposób replikują się geny w wytwarzanych przez siebie organizmach. O ile
w odniesieniu do replikacji genów intuicja ta była trafna, to w przypadku „drugiego replikatora”, jakim jest mem, poszukiwanie struktur odpowiedzialnych za
replikowanie się informacji kulturowej należałoby rozpocząć od analogii sieciowej.
Jeżeli bowiem mem jako najmniejsza jednostka informacji kulturowej podlegająca
kopiowaniu i generująca samo kopiowanie znajduje się w mózgu, to jest strukturą
składającą się z neuronów, które z kolei łączą się w różnego typu sieci. Zdaniem
neurologów, anatomia tych komórek wymusza wytwarzanie kaskadowych powiązań
o strukturze drzewa. Mimo braku jednoznacznych dowodów na to, że łączenie
się neuronów w sieci przekłada się na dendryczny charakter wytworów naszych
mózgów, próba zastosowania analogii sieciowej do namysłu nad kulturą – jednego
z efektów działań myśli – nie wydaje się bezpodstawna. Jak piszą Ian Stewart i Jack
Cohen, przybliżając pojęcie eksteligencji jako kulturowego, ponadorganicznego
odpowiednika inteligencji, „język rozbudowuje się […] w procesie, w którym każde
słowo zostaje obficie okraszone rozmaitymi dziwnymi skojarzeniami. Słowa nie są
biernymi, abstrakcyjnymi symbolami: kapią z nich znaczenia, a eksteligencja dobrze to sobie uświadamia, nawet jeśli poszczególne jednostki o tym zapominają”2.
Tworzenie się sieci powiązań między słowami i ich znaczeniami może podlegać
podobnym regułom, jak tworzenie się powiązań między neuronami.
Sieciową naturę kultury wiązać można z sieciami relacji społecznych.
1

Zob. J. Watson, Podwójna helisa, przeł. W. Zagórski, Warszawa 1996.
I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. StępieńRudzka, Warszawa 2003, s. 296.
2
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Robin Dunbar zwrócił uwagę, że w przypadku naczelnych występują określone
wielkości stad (grup) osobników zależnie od gatunku, co koreluje ze stosunkiem
masy mózgu do masy ciała przedstawiciela danego gatunku oraz z proporcją
wielkości kory nowej do całego mózgu3. Kora nowa to nowa część mózgu, charakterystyczna dla ssaków, a szczególnie rozbudowana u naczelnych. Zależność ta
związana jest z tym, że funkcjonowanie w dużych społecznościach i rozwiązywanie
wielu dylematów dotyczących współpracy, budowania koalicji oraz pamiętanie
zachowań innych osobników wymaga dużych mocy obliczeniowych. Większe
możliwości poznawcze mózgu sprzyjają bardziej złożonym zachowaniom, co
z kolei przekłada się na wielkość grup (społeczności)4. Ponadto społeczności
nie są jednolitymi bytami społecznymi, a posiadają swoją wewnętrzną strukturę.
Chociaż gatunek Homo sapiens wytwarza wiele różnych typów struktur organizacyjnych, wskazuje się na pewną prawidłowość w wielkości struktur podstawowych.
W przypadku zbiorowości łowców-zbieraczy opisuje się powiązania strukturalne
w postaci „zasady trzech”, odnoszącej się do skalowalności sieci społecznych relacji.
Najbliższe relacje budowane są w obrębie grup osobistych liczących ok. 4-5 osób.
Potrojenie tej liczby występuje w przypadku grup zbierackich (grup wsparcia).
Około 50 osób liczą nocne grupy obozowe, 150 osób to liczba Dunbara określająca
charakterystyczną dla gatunku wielkość podstawowej społeczności tworzoną przez
bliższych znajomych. Dalsi znajomi, z którymi nawiązuje się kontakty handlowe
i matrymonialne to zbiorowość licząca pół tysiąca jednostek, kolejne zaś potrojenie
wyznacza zakres plemienia posługującego się wspólnym językiem (etnolektem)5.
Język mógł zaś rozwinąć się właśnie ze względu na zacieśnianie więzi między
jednostkami. Dawał on większe możliwości wiązania się z innymi niż służące do
tego samego iskanie, stosowane przez naczelne. Jednorazowo można rozmawiać
z większą liczbą osób niż w przypadku iskania, a tym samym budować większe
koalicje poświęcając na to mniej czasu6. Także wytwarzanie narzędzi kamiennych
sprzyjało rozwijaniu funkcji poznawczych i planowania, a przekazywanie informacji werbalnie mogło być skuteczniejsze niż naśladowanie czynności manualnych
przy modelowaniu narzędzi7. Narzędzia kamienne powstawały przed pojawieniem
się aparatu mowy, bo już 2 miliony lat temu (inne najpewniej wcześniej, ale ze
względu na rodzaj materiału nie dotrwały do współczesności), a skokowy wzrost
wielkości mózgów dokonał się znacznie później – w czasie, gdy wzory wytwarzania
narzędzi stały się bardziej skomplikowane, co pewnie wymagało wejścia na abstrakcyjny poziom myślenia i większą złożoność planowania.
Mózg, jako miejsce przechowywania informacji z miliardami neuronów i o kilka
rzędów wielkości większą liczbą połączeń między nimi, jest na tyle skomplikowaną
3

R. Dunbar, Pchły, plotki, a ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, Kraków 2017.
Tamże.
5
C. Gamble, J. Gowlett, R. Dunbar, Potęga mózgu. Jak ewolucja życia społecznego kształtowała
ludzki umysł, przeł. R. Kosarzycki, Kraków 2017, s. 54–56.
6
Tamże, s. 212–213.
7
Zob. D. Stout, Neurobiologia epoki kamienia, „Świat Nauki” 2016, nr 5, s. 22–29.
4
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strukturą, że podejmowanie badań nad jego właściwościami może co najmniej
onieśmielać. Już sama percepcja wzrokowa wiąże się z setkami połączeń między
kilkudziesięcioma obszarami mózgu, a nie do końca wiadomo, za co odpowiadają
poszczególne połączenia8. Niemniej już w latach 40. XX wieku Alan Turing przewidywał, że maszyny cyfrowe mogłyby podobnie jak mózgi doskonalić się poprzez
uczenie, analogicznie do organizmów nabywających nowych cech adaptacyjnych
w procesie ewolucji9. Nieznajomość dokładnego działania mózgu bądź kodu DNA
nie oznacza, że fragmentaryczna wiedza nie może być przydatna. Szczególnie jeśli
jest to wiedza o elementarnych zasadach działania maszyny, niezależnie od tego,
czy jest ona wytworzona przez dobór naturalny, czy jest efektem zaprogramowania przez człowieka. Fascynacja skomplikowaną strukturą mózgu prowadziła nie
tylko do tworzenia wizji przyszłych maszyn cyfrowych, ale znalazła zastosowanie
w modelowaniu rzeczywistości z wykorzystaniem tzw. sieci neuronowych opartych
na „sztucznych neuronach”. Analogie między złożonością sieci neuronów a relacjami ekonomicznymi zauważane są w badaniach nad zachowaniami graczy na
giełdzie10. Inne analogie pojawiały się w kulturoznawstwie, np. w koncepcji struktur
kłączastych kultury, które rozumiano jako chaotyczne sieci. Przeciwstawia się im
uporządkowane struktury drzewa. Schematy powiązań (gałęzie) struktur drzewiastych obrazować może porządek biurokratyczny bądź każdy przejrzysty system,
w którym istnieją elementy podstawowe (główne) i pochodne (poboczne). Pojęcie
struktur kłączastych z kolei zaadaptowane zostało do analizowania cyberprzestrzeni,
a przede wszystkim tworzonych oddolnie nowych mediów11. W końcu cyberprzestrzeń
to emanacja współczesnego społeczeństwa, określanego jako sieciowe, funkcjonującego w środowisku stworzonym przez człowieka, w środowisku stricte kulturowym.
Wobec powyższego można zadać pytanie, w jakim stopniu należałoby
ujmować podstawowe elementy replikacji kulturowej – memy w kategoriach struktury sieciowej. Można je traktować jako węzły sieci w naszych umysłach, a same
sieci jako mempleksy (kompleksy memów), przy czym memy podobnie jak geny są
tu traktowane jako jednostki informacji. W odróżnieniu od genów nie są jednak
zapisane w kodzie DNA, a na materialnej matrycy tworzonej przez neurony12. Skalowalność, jako właściwość sieci, pozwala z kolei na tworzenie sieci mempleksów.
Każdy mempleks może być więc zarówno siecią memów, jak i siecią mempleksów,
jeżeli taka sieć będzie ekspandować. Pod koniec lat 60. XX wieku pojawiły się
hipotezy zakładające, że poszczególne neurony lub ich grupy są odpowiedzialne

8
V.S. Ramachandran, Neronauka o podstawach człowieczeństwa, przeł. A. i M. Binderowie,
E, Józefowicz, Warszawa 2012, s. 78–79.
9
P. Coveney, R. Highfield, Granice złożoności, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 1997, s.
91–92.
10
C. Zimmer, Sto bilionów połączeń, „Świat Nauki” 2011, nr 2, s. 50–55.
11
P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010, s. 185–186.
12
W. Borkowski, Memy – reinterpretacja systemowa, „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny”
2016, nr 17, s. 48–49.
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za zapamiętywanie poszczególnych obiektów13. Przez długi czas hipoteza ta była
traktowana jako spekulacja. Obecne badania potwierdzają, że nie tylko poszczególne obszary mózgu odpowiadają za rozpoznawanie konkretnych obiektów, ale
konfiguracje sieci składających się z kilkudziesięciu komórek odpowiadają za
rozpoznawanie konkretnych twarzy. W procesie percepcji twarzy uaktywniają
się w różnym nasileniu komórki nerwowe umieszczone na kilku tzw. plamkach,
reagując na kilkadziesiąt zmiennych (kształt, jaśniejsze i ciemniejsze obszary na
powierzchni twarzy itp.), jednak tylko kilkadziesiąt neuronów w różnych konfiguracjach uaktywnia się w zależności od tego, z jaką twarzą ma do czynienia
mózg człowieka14. Funkcjonalność większości neuronów w tych częściach mózgu
jest efektem działania doboru naturalnego. Jesteśmy ewolucyjnie wytresowani
do rozpoznawania twarzy. Rozpoznawanie konkretnej twarzy to jednak kwestia
treningu indywidualnego i osobniczego wiązania tych sieci neuronów z innymi,
które odpowiedzialne są za pamięć dotyczącą poszczególnych osób.
Chociaż mózg człowieka bardzo dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem twarzy, to jednak obrazy twarzy nie są obiektami, które łatwo poddają się replikowaniu.
Jak wskazują doświadczenia kryminologów, stworzenie portretu pamięciowego
wcale nie jest proste. Inaczej to wygląda w przypadku słów. Replikują się one bardzo
szybko, w szczególności w początkowych etapach życia człowieka, od chwili, gdy
młody osobnik naszego gatunku potrafi już je powtarzać. Daniel Dennett stwierdza,
że słowa są bardzo dobrymi kandydatami na memy, podobnie jak inne mogące dać
się „ucyfrowić” jednostki kulturowego przekazu: zapisywane za pomocą nut dźwięki,
replikujące się niezależnie od tego, czy są one też zapisywane poza mózgiem. Dotyczy to wszelkich treści kulturowych, które mogą podlegać kodyfikacji15. Chociaż
nie określono, jak dokładnie są te treści zapisywane na poziomie sieci neuronów,
to możliwe jest już zlokalizowanie niewielkich obszarów mózgu, które uaktywniają
się w momencie usłyszenia, wypowiedzenia słowa, a także wówczas gdy się o danym
słowie pomyśli. Lokalizacje poszczególnych słów są podobne u różnych osób16.

Sieciowa struktura komunikacji językowej
Na poziomie ekspresji treści kulturowych, a więc uzewnętrznienia, przekazu oraz
wspólnego podzielania w kulturze, daje się je ujmować w kategoriach sieci powiązań. Ekspresja słowa może dokonywać się jednak na wiele różnych sposobów.
Zarówno znaczenie danego słowa może się zmieniać w zależności od kontekstu
(powiązania z innymi słowami), jak i brzmienie oraz jego wizualna manifestacja
w tekście. Ta wieloraka ekspresja słowa jako memu wskazuje, że na poziomie
13

Tamże, s. 49.
D.Y. Tsao, Kod twarzy, „Świat Nauki” 2019, nr 3.
15
D. Dennett, Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, przeł. K. Bielecka i M. Miłkowski,
Kraków 2017, s. 297–306.
16
P. Łaszczyca, Memy w pamięci: jak wyśledzić memy z mózgu, „Teksty z Ulicy. Zeszyt
Memetyczny” 2017, nr 18, s. 29.
14
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neuronów są to złożone sieci powiązań. Najprawdopodobniej jednak są one
mniej trwałe niż stabilne struktury odpowiadające za rozpoznawanie twarzy.
Założyć można, że nietrwałość i plastyczność sieci powiązań między neuronami
odpowiedzialnej za przyjmowanie treści kulturowych (nabywanie ich na drodze
socjalizacji), jest skutkiem podporządkowania utrwalonym ewolucyjnie sieciom
w mózgu. Utrwalone biologicznie struktury mają pierwszeństwo w działaniu
przed strukturami wytworzonymi u osobnika w czasie jego (kulturowego) życia.
Szukając uzasadnień dla ukazywania sieciowej natury kulturowego replikatora, można też wskazać na procesy ewolucji języka. Choć są różne propozycje wskazania głównych przyczyn jego wytworzenia u rodzaju Homo, złożony język pozwalał
na tworzenie rozbudowanych opowieści, mitów i wplatanie w nie „nieobecnych”
członków społeczności, także zmarłych. To z kolei odnosi się do wchodzenia na
wyższe poziomy intencjonalności. Na pierwszym poziomie intencjonalności jednostka jest samoświadoma, na drugim jest świadoma cudzego umysłu, na trzecim
uświadamia sobie, że osobniki mające umysły także są świadome cudzego umysłu
itd. Zakłada się, że jedynie przedstawiciele gatunku Homo sapiens weszli na piąty
poziom intencjonalności, a część osób osiąga poziom szósty17. Im wyższy poziom,
tym bardziej rozbudowane są mechanizmy pozwalające na podejmowanie decyzji,
symulowanie interakcji z innymi osobami i przewidywanie. Pozwala to także zarówno na wytwarzanie różnych sposobów oszukiwania innych w konkurencji o zasoby, jak i na wykrywanie oszustów. Postępujący „wyścig zbrojeń” między oszustami
i osobami wykrywającymi oszustwa prowadzi do wytwarzania mniej lub bardziej restrykcyjnych reguł kulturowych, odpowiadających im dewiacji społecznych, inflacji
prawa, ale jednocześnie służy wytwarzającym te mechanizmy ludzkim populacjom.
Badania potwierdzają, że u osób swobodniej operujących na wyższych poziomach
intencjonalności bardziej rozbudowana jest kora oczodołowo-czołowa, której neurony aktywowane są przy rozwiązywaniu problemów dotyczących cudzych intencji18.
Z sieciowością wiązać można też właściwość języka, jaką jest stosowanie
metafor i analogii, które są prawdopodobnie specyficzne tylko dla ludzkiej
komunikacji19. Odnoszenie pojęć do zupełnie innego porządku znaczeniowego
można rozumieć jako splatanie wielu różnych nici syntaktycznych. Stabilizacja
znaczeń następować może dopiero poprzez konwencjonalne ustalenie tego, co
początkowo było metaforyczne i przez to wieloznaczne. Edmund Leach rozumiał
to jako transformację symbolu znajdującego się w domenie metafory w znak
odpowiadający porządkowi metonimii20. Konwencjonalnie ustala się sieci znaczeń, co na poziomie neuronów znów oznacza utrwalanie sieci powiązań, a więc
C. Gamble, J. Gowlett, R. Dunbar, Potęga mózgu…, s. 216–219.
R. Dunbar, Człowiek..., s. 59.
19
Vilayanur S. Ramachandran zauważa, że nawet jeśli niektóre komunikaty stosowane
przez małpy można uznać za metafory, to są one tylko prostymi wyrażeniami w stosunku do
metafor stosowanych w poezji: V.S. Ramachandran, Neuronauka…, s. 182–183.
20
K. Leach, Kultura i komunikowanie, przeł. M. Buchowski, Warszawa 2010, s. 17–22, 27.
17

18
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utrwalanie struktur memów. To pozwala zaś na osiągnięcie wierności kopiowania
informacji. Aby dany replikator mógł być skuteczny, poza wiernością powinien też
charakteryzować się łatwością kopiowania, ograniczoną zmiennością i względną
stabilnością formy21. Stabilna forma informacji jest łatwiejsza do wiernego skopiowania do innego umysłu. Im bardziej nasila się proces konwencjonalnego
rozpoznawania symbolu (poprzez upowszechnienie takiego samego rozumienia
i wyrażania), tym większe są szanse na przetrwanie memu (memów) odpowiedzialnego za replikację. Relacje między symbolami i znakami można odnieść do
koncepcji e-memów i i-memów Adama McNamary. W koncepcji tej memy zinternalizowane przez jednostkę to i-memy, a e-memy to memy eksternalizowane. Dany
mem, choć jest najmniejszą jednostką informacji, przekazywany jest z mózgu do
mózgu w częściach. Przekazywane są fragmenty i-memów poprzez odpowiednią
sekwencję e-memów. Aby mem .mógł być zinternalizowany, musi wystąpić sekwencja eksternalizacji jego części składowych, szczególnie jeśli dotyczy on mniej
lub bardziej złożonej idei (np. „droga z pracy”, „łyżka do butów”)22. Proste memy
rozprzestrzeniają się natomiast bez dzielenia się na części. Podobnie w przypadku
metafor rozumienie (internalizacja) wymaga przyjęcia kilku informacji (memów)
z różnych porządków znaczeniowych – znaki mogą być przekazywane poprzez odniesienie ich do jednego porządku rzeczywistości, a więc wystarczy jednorazowy
kontakt z danym znakiem (z obiektem i przypisywanym mu znaczeniem). Zakłada
się, że metafory są konieczne do językowego komunikowania się. Umożliwiają one
dostęp do budowanych jako sieci neuronów ram asocjacyjnych, które z kolei są
częściami składowymi szerszych narracji23. W ujęciu memetycznym można byłoby
powiedzieć, że znaki są utrwalonymi wyraźnie powiązaniami neuronowymi odpowiedzialnymi za eksternalizację e-memów, metafory bądź rozbudowane struktury
syntaktyczne są sieciami tworzącymi i-memy, ramy asocjacyjne są podstawowymi
mempleksami, a narracje są rozbudowanymi mempleksami drugiego poziomu.
Warto zwrócić uwagę, że wytwarzanie i przekazywanie nowych znaczeń
wzbogaca kulturową różnorodność, jednocześnie prowadząc do możliwych zaburzeń
w wierności przekazu. Szczególnie jeśli dotyczy to przekazywania znaczeń danego
symbolu. Im bardziej kultura obfituje w metafory, tym bardziej zwiększa się jej
złożoność, rozrastają się powiązania między znaczeniami. Powoduje to wzrost liczby
interpretacji i niepewność tego, czy rozumie się przekaz kierowany przez nadawcę.

Redukowanie kulturowej złożoności jako skracanie smyczy
genetyczno-kulturowej
Stewart i Cohen przedstawiając koncepcję kontekstualnego podejścia do rzeczywistości jako odpowiedź na zarzut niemożności wyjaśniania redukcjonistycz21
22
23
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nego, podkreślali, że użyteczność redukcjonizmu w nauce występuje wówczas,
gdy jeden poziom rzeczywistości analizuje się, odnosząc go do bezpośrednio
niższego poziomu. Przykładem może być wyjaśnianie zachowań organizmów
biologicznych poprzez odniesienie do reguł epigenetycznych w mózgu, które
z kolei wytwarzane są na poziomie genetycznym. Wyjaśnianie na poziomie reagowania molekuł, które prowadzą do wytworzenia DNA, byłoby tu zbyt daleko
posuniętym redukcjonizmem. Nie oznacza to, że w ogóle nie można byłoby
w ten sposób opisywać zjawisk, ale to ograniczenie do wyjaśniania w obrębie
dwóch powiązanych poziomów rzeczywistości wynika ich zdaniem z tego, że
ludzkie mózgi nie radzą sobie z operowaniem złożonościami jako takimi24.
Nie dotyczy to tylko obejmowania umysłem wytwarzania się wielu kolejnych,
emergentnych wobec siebie poziomów, ale również postrzegania sieci złożoności na jednym poziomie (w jednej przestrzeni fazowej). Złożoność redukujemy
już na poziomie percepcji – do naszej świadomości dociera jedynie niewielki
fragment informacji z tych, które przez siatkówkę oka przedostają się do mózgu.
Ponieważ umysł nie jest wystarczającym narzędziem do wyjaśniania układów
złożonych, dla postępów w nauce koniecznym stało się użycie maszyn cyfrowych,
mogących podawać wyniki skomplikowanych obliczeń i pozwalać na opisywanie
procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. Jeszcze w latach 70. XX wieku
matematycy, sceptycznie nastawieni wobec „empirycznego” dowodzenia twierdzeń,
zarzucali, że wykorzystanie komputerów nie jest właściwym podejściem, ponieważ
dowodzenie „dzieje się” poza umysłem matematyka. Skuteczność działania maszyn
cyfrowych przekonała ich do zrewidowania własnego stanowiska25. W naukach
społecznych nadal jednak zdaje się przeważać podejście polegające na ucieczce
od złożoności w upraszczanie, operuje się prostymi typami idealnymi. Im
bardziej złożone jest społeczeństwo, tym bardziej takie praktykowanie nauki
prowadzi do niemożności wyjaśniania i przewidywania. Dodatkowo zakłada się,
że powinno się analizować sposoby rozumienia rzeczywistości społecznej przez
funkcjonujących w niej członków zbiorowości, aby móc wyjaśniać, dlaczego
zachowują się oni w taki, a nie inny sposób. Jak zauważa Dennett, memetyka
mogłaby być nauką, która pozwala na opisywanie rozprzestrzeniania się nowych memów (innowacji) bez konieczności odwoływania się do podmiotowego
działania (intencjonalności, świadomości, rozumienia), co mogłoby skuteczniej
wyjaśniać wzory takiego propagowania memów w kulturze26.
Mając świadomość własnych tendencji do upraszczania złożonej rzeczywistości, zastanawiać można się np. nad tym, czy prace antropologów funkcjonujących w paradygmacie strukturalnym trafnie analizowały badaną rzeczywistość,
czy też przedstawiały artefakty, konstrukty teoretyczne ukształtowane w umysłach
badaczy. Przykładem mogą być spostrzeżenia Claude’a Lévi-Straussa dotyczące
24
25
26

I. Stewart, J. Cohen, Wytwory ..., s. 65.
P. Coveney, R. Highfield, Granice złożoności…, s. 68–69.
D. Dennett, Od bakterii…, s. 316–317.

Binarność i sieć. Skracanie smyczy genetyczno-kulturowej...

57

powszechności struktur binarnych i trójdzielnych w kulturach pierwotnych. Miał
on jednak świadomość tego, że rzeczywiste struktury charakteryzują się większą
złożonością. Pisał m.in., że „badanie tzw. organizacji dualistycznych objawia tyle
anomalii i sprzeczności, że należałoby […] traktować pozorne formy dualizmu
jako powierzchniowe zniekształcenia struktur, których prawdziwa natura jest inna
i o wiele bardziej złożona”27. Dualistyczne struktury są ponadto dość dobrze
w warstwie językowej ludów, które te struktury wytwarzają. Nawet jeśli jest to tylko
powierzchowna emanacja głębiej osadzonych relacji, to na poziomie świadomości
mogą one pozwalać na umysłowe pojmowanie własnej rzeczywistości kulturowej
przez tych ludzi. Z kolei anomalie mogą być efektem wzrostu złożoności, który
kulturowo jest redukowany dzięki regułom istniejącym w systemie społecznym. Co
więcej, wzrost złożoności na poziomie języka, nawet jeśli brać pod uwagę przyrost
słów odnoszących się do jakiegoś aspektu rzeczywistości, może ewoluować w bardzo
podobny sposób. W przypadku terminów określających kolory najpierw pojawiają
się te, które pozwalają na rozróżnianie ciemnych i jasnych obiektów, potem pojawiają się w kolejności słowa określające kolor czerwony, zielony i żółty, niebieski
i w dalszej kolejności brązowy28. Ujmując tę kwestię inaczej, można powiedzieć, że
społeczności potrzebują jednoznacznych określeń dotyczących ich rzeczywistości,
aby sprawnie się komunikować, co w przypadku pojawiania się wieloznaczności
i obrastania znaczeniami przez symbole może uruchamiać mechanizmy prowadzące do redukowania nadmiernej złożoności. Im większe są sieci społeczne,
a dokładniej im bardziej postępuje łączenie się tych sieci, tym większy może być
zasób znaczeń dla jednostek. Cyklicznie mogą pojawiać się zjawiska prowadzące
do redukowania różnorodności kulturowej i odrzucania „obcych memów”, a zarazem do polaryzacji społecznej, coraz wyraźniejszego podziału na swoich i obcych.
Nie oznacza to utraty zdolności posługiwania się nazwami podstawowych kolorów,
których słowniki we współczesnych kulturach są mocno rozbudowane. Kolory
mogą być istotne dla rozróżniania szans i zagrożeń dla jednostki, ale pojęcia odnoszące się do struktur społecznych i reguł działania w społecznościach mogą być
upraszczane w przypadku silnych antagonizmów. Eksperyment więzienny Philipa
Zimbardo wyraźnie wskazuje, że w sytuacji zagrożenia jednostki mogą odrzucać
przyjmowane na drodze socjalizacji reguły współżycia społecznego.

Polaryzacja społeczna – następstwo nieradzenia sobie z kulturową
złożonością
Binarność jest dobrze widoczna nie tylko w przypadku zagrożenia dla egzystencji,
ale też w określaniu atrakcyjności, co przekłada się na myślenie estetyczne. Symetryczne ciała i symetryczne twarze są świadectwem zdrowia, a dokładniej braku
pasożytów zniekształcających te ciała. To z kolei jest efektem ukształtowanych
27
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ewolucyjnie reguł epigenetycznych w ludzkim mózgu, które wspomagają dobór
płciowy29. Wybór partnera bądź partnerki pozbawionej pasożytów daje większe
szanse na przeżycie spłodzonych dzieci. Reguły epigenetyczne Edward Wilson
opisywał jako genetycznie dziedziczone szlaki połączeń między neuronami, które
uaktywniane są poprzez ekspozycję na reguły kulturowe, jak np. wzmacnianie
strachu przed wężami przez eksponowanie ich symboliki i nadawanie im negatywnych znaczeń. Oznacza to, że warstwa symboliczna jest zależna od uwarunkowań biologicznych (genetycznych). Zależność tę Wilson ujmował pojęciem smyczy
genetyczno-kulturowej. Ponieważ znaczna część węży jest jadowita, wytworzenie
danej reguły, która będzie kulturowo wzmacniana, pozwala na większe szanse
przeżycia i przekazania jej na drodze genetycznej kolejnym pokoleniom30. Odchodzenie od danych reguł skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla jednostek
i tworzonych przez nie zbiorowości. W nowoczesnych społeczeństwach te dawne
lęki przed jadowitymi stworzeniami przestały mieć już biologiczne znaczenie, jednak istnienie np. arachnofobii świadczy o tym, że biologia nadal trzyma kulturę
na smyczy. Chociaż nie spotykamy na co dzień zagrażających nam drapieżników,
w popkulturze nadal są one popularne, a horrory filmowe z cyklu Obcy (wywołujące lęk zarówno przed pasożytami, jak i drapieżnikami) nadal są produkowane31.
Symetria nie jest oczywiście jedynym czynnikiem pozwalającym na określanie
atrakcyjności. Ramachandran wskazuje, że może ona działać wówczas, gdy idzie
w parze w odrzucaniu zbiegów okoliczności. Jeśli symetria dotyczy porządku, który
traktujemy jako nienaturalny, zbyt podejrzany, może być przez nas odrzucany32.
Jeżeli biologiczne struktury cechują się tym, że często w nich występuje
symetria, parzystość bądź inne aspekty binarności, a ewolucyjną adaptacją jest
reagowanie na tę binarność lub jej brak, to wraz z rozwojem społecznym, większym
wpływem człowieka na kształtowane przez niego środowisko i przez to luźniejszą
smyczą genetyczno-kulturową, powinna też spadać skłonność do takiego reagowania. Nie oznacza to, że sieciowość należy wiązać stricte z kulturą, a binarność z biologią. W końcu złożoność biologicznych ekosystemów trudno byłoby rozpatrywać
w taki sposób, w jaki antropolodzy analizowali przestrzenne układy plemiennych
wiosek. Niemniej polaryzację społeczną można ujmować w kategoriach odwrotu
od sieciowej złożoności w kierunku dwuwartościowego świata społecznego. Takie
upraszczanie można właśnie wiązać z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą złożonością.
Émile Durkheim, a później Robert K. Merton opisywali stan anomii jako sytuację,
29
V.S. Ramachandran, Neronauka…, s. 254; por. D. Danel, B. Pawłowski, Biologiczne
znaczenie atrakcyjności twarzy, W: Biologia atrakcyjności człowieka, red. B. Pawłowski, Warszawa
2009, s. 174–175.
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w której załamuje się porządek społeczny pod wpływem pojawiania się nowych
reguł, a więc w wyniku kulturowych innowacji33. Załamywanie to opisywano jako
problem związany z podejmowaniem decyzji. Członkowie zbiorowości tracili bowiem pewność czy obowiązujące są poprzednie, czy też obecne reguły. Konsekwencją tego mogło być odrzucanie starych lub nowych reguł, ale też większa skłonność
do omijania jakichkolwiek reguł przyjętych w danej zbiorowości. Pojawianie się
nowych elementów kulturowych powoduje większą złożoność społecznego świata,
czego rezultatem jest uruchamianie mechanizmów prowadzących do jej redukowania. W takim przypadku byłaby to reakcja na zagrożenie bezpieczeństwa ontologicznego. Jednostki przestają być pewne co do rzeczywistości, w której funkcjonują.
Sytuacja ta jest analogiczna do wyłączania reguł w eksperymencie więziennym
przeprowadzonym przez Zimbardo, co w konsekwencji wyzwalało stosowanie
przemocy. Nierzadko takie sytuacje określa się mianem zezwierzęcenia. Należałoby
jednak nadmienić, że wyłączane są też te reguły, które nie są ukształtowane dzięki
kulturze, lecz w wyniku ewolucji ssaków jako zwierząt społecznych. Frans de Waal
argumentuje, że także u spokrewnionych z ludźmi szympansów i bonobo występują
hamulce moralne, przy czym u tych drugich są rzadziej wyłączane niż u ludzi34.
Gdy w zbiorowościach ludzkich pojawia się polaryzacja, prowadzi przede
wszystkim do antagonizmów, a często do eskalacji konfliktów, czemu towarzyszy
także wzrost spójności wewnętrznej grup (zbiorowości) będących ze sobą w konflikcie. Powoduje to zamykanie się na relacje z obcymi i kulturową specjację, jeśli podziały się utrwalają, lecz również tym samym wykształca się kulturowa różnorodność
w populacji globalnej. Możliwości styku z odmiennymi kulturami z kolei prowadzą
do wzajemnego przenikania treści kulturowych, a więc memetycznej ekspansji. Następnie mogą pojawiać się kolejne konflikty powodujące znów zamykanie się kultur
na siebie. Im bardziej społeczeństwa zaczynają od siebie zależeć, tym mniejsze są
możliwości odseparowania się kulturowego, mimo występowania zjawiska gettoizacji, zamykania granic, embarga itd. W takich przypadkach następuje wymuszanie
przyjęcia określonego, wąskiego zestawu reguł, czemu towarzyszy utrata indywidualności przez jednostki. Erich Fromm ujmował ten proces w kontekście zastępowania
wolności pozytywnej („wolności do”) wolnością negatywną („wolnością od”)35.

Cykliczność innowacyjności
Konkurowanie ze sobą społeczeństw wymusza przyjmowanie innowacji, szczególnie technicznych, dzięki czemu utrzymywany jest stan dynamicznej równowagi. Brak zewnętrznego zagrożenia prowadzi do niechęci wobec przyjmowania
33
Merton ujmował anomię nie tylko w kontekście innowacji, ale także innych dewiacji
związanych z omijaniem reguł kulturowych, tj. rytualizmu, wycofania i buntu. Dewiacje
te opisywał przede wszystkim jako reakcję na stan anomii: R.K. Merton, Teoria socjologiczna
i struktura społeczna, przeł. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 2002, s. 239–252.
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innowacji, a dalekosiężnym skutkiem tego może być upadek cywilizacyjny36.
Równorzędnym lub prawie równorzędnym partnerom łatwiej jest prowadzić
grę o sumie niezerowej, czego rezultatem jest rozwój społeczny. W perspektywie
makrospołecznej korzystną dla populacji jest wymiana kulturowa, ale jeśli postępujące zmiany są zbyt uciążliwe dla jednostek, co prowadzi do mechanizmów
separowania się od zewnętrznych wpływów, okresy wzrostu kulturowej różnorodności przeplatane są okresami radykalnego izolacjonizmu. Czynnikami
inicjującymi takie izolowanie się mogą być sytuacje realnego zagrożenia lub
też wyobrażeń o zagrożeniu. Patrząc na zmiany zachodzące w ostatnich dwóch
stuleciach, można zauważyć, że kryzysy ekonomiczne generujące zagrożenie
egzystencji dla ludzi zależnych od pieniądza (co wyróżnia społeczeństwa mające
już za sobą wejście w erę industrialną) prowadzą do gwałtownych reakcji. Sutkiem głębokiego kryzysu jest II wojna światowa, ale przede wszystkim wcześniejsza izolacja europejskich społeczeństw i upowszechnianie się autorytaryzmów.
Kryzys końca lat 70. XX wieku idzie w parze z eskalacją wyścigu zbrojeń między
blokiem wschodnim i zachodnim oraz uszczelnianiem „żelaznej kurtyny”.
Odradzające się współcześnie tendencje separatystyczne (pomysł na budowę
wielkiego muru w USA i podobne odgradzanie się od migrantów w Europie)
pojawiają się też niedługo po głębokim kryzysie ekonomicznym37.
Opisywane cykle zmian koniunkturalnych oraz towarzyszących im kryzysów
wydają się zachodzić w miarę regularnie, natomiast tempo innowacji staje się coraz
większe. Trudno byłoby więc powiedzieć, że większe natężenie innowacji prowadzi
do reakcji i izolacjonizmu. Być może jednak liczba innowacji istotnych dla społecznego i kulturowego funkcjonowania nie jest aż tak duża lub prowadzi do swoistej
habituacji. Kolejne gorące newsy i pozwalające nam „lepiej żyć” gadżety przestają
na nas oddziaływać. Niemniej efektem tej „habituacji” może być zamykanie się na
wpływy, co w cyberprzestrzeni określa się mianem funkcjonowania w „bańkach
medialnych”. Nie oznacza to jednak, że żyje się w zupełnie izolowanych światach
kulturowych. Alternatywne idee mogą być odrzucane na poziomie świadomym,
ale mimo to być propagowanymi. Włączanie obcych memów może zachodzić
w sposób kontrolowany. Kontrolowanie oznacza tu nie tyle racjonalne działanie,
ile odpowiednie reagowanie sieci memów (mempleksów) na nowe memy. Tak jak
w procesie resocjalizacji zachodzi alternacja polegająca na całkowitym przewartościowaniu subiektywnego rozumienia otaczającej rzeczywistości dla jednostki
36
Robert Wright przywołuje cywilizację rzymską oraz chińską, obie podbite przez
plemiona znajdujące się na znacznie niższym poziomie rozwoju: R. Wright, Nonzero. Logika
ludzkiego przeznaczenia, przeł. Z. Łomnicka, Warszawa 2005.
37
Chociaż cykliczność kryzysów ekonomicznych opisywano już na początku XX wieku,
nadal trudno określić, jaka jest ich długość, jakie są czynniki je wywołujące, a przez to trudno
przewidywać przyszłe zmiany w dynamice wzrostu gospodarczego. Patrz A.V. Korotayev, S.V.
Tsirel, A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and
Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, „ Structure and
Dynamics” 2010, nr 4(1).
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wchodzącej (lub powracającej) do danej zbiorowości38, tak włączanie memów
z alternatywnych baniek oznacza zmianę ich funkcji/znaczenia w nowym mempleksie. Przykładem są różne formy synkretyzmu sprzyjające narzucaniu ideologii
przez kulturę dominującą. Argumenty przeciwników mogą być potraktowane jako
grunt dla wzmocnienia własnych idei poprzez nadanie im negatywnych konotacji.
Tym samym memy generujące takie idee przestają być replikatorami czynnymi39,
a więc wpływającymi na swoje własne propagowanie. Włączany do mempleksu
mem, który mobilizuje do działania jedną grupę, może służyć jako etykieta tej
grupy w innej zbiorowości, ale nie oddziaływać na jej zachowania.
Analizując bańki medialne jako mempleksy (a także inne formy kulturowego
zamykania się na wpływy), należałoby założyć, że im silniejsza będzie polaryzacja,
tym silniejsze będą sankcje związane z odstępstwami od reguł, wyraźniejsza instytucjonalizacja działań oraz wyraźniejszy mechanizm wąskiego gardła w postaci
np. kultywowania rytuałów przejścia bądź formalizacji komunikacji. Z kolei im
bardziej odczuwane jest zagrożenie, tym bardziej prawdopodobne jest tworzenie
koalicji między „bańkami” zawierającymi podobne zestawy memów. Może mieć to
przełożenie na kwestie ekonomiczne. Od końca XX wieku obserwuje się stopniowe
fuzje firm związanych z biznesem medialnym. Jak zauważył Manuel Castells, o ile
w 1983 roku identyfikowano 50 firm kontrolujących amerykański rynek medialny,
to w roku 2004 było już ich 10 razy mniej40. W tym samym czasie rozwijała się
przestrzeń internetu traktowana jako zagrożenie dla tradycyjnego biznesu.

Globalne ocieplenie jako zagrożenie i potencjalny katalizator
kulturowej polaryzacji
Współczesnym zagrożeniem dla gatunku Homo sapiens są zmiany zachodzące pod
wpływem globalnego ocieplenia, które zresztą przez ludzi zostało zainicjowane.
Ponieważ zachodzi ono nierównomiernie w skali globu, a apele o redukcję dwutlenku węgla (traktowanego jako gaz cieplarniany) ze strony klimatologów wiążą
się z ograniczeniem używania paliw kopalnych, budzi to opory ze strony części
podmiotów gospodarczych i politycznych, jak również polaryzuje relacje między
zainteresowanymi problemem obywatelami wielu państw. Dodatkowo prognozuje
się gwałtowniejszy wzrost temperatur oraz katastrofalnych skutków dla biosfery
w kolejnych dekadach bieżącego stulecia. Paradoksalnie może to generować
myślenie, że jest to problem, którym należy zająć się w przyszłości. Chociaż
zagrożenie dla ludzkich populacji jest postrzegane wyraźnie przez jedną stronę
38
Por. P.L. Berger, Th. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik,
Warszawa 2010.
39
Podział replikatorów na czynne i bierne (a także na generatywne i ślepej uliczki,
których przykładami są gamety i komórki somatyczne) zaproponował Richard Dawkins. Jako
istotne dla procesów ewolucji uznał czynne replikatory generatywne. Zob. R. Dawkins, Fenotyp
rozszerzony, przeł. J. Gliwicz, Warszawa 2003, s. 114–115.
40
M. Castells, Władza komunikacji..., s. 85.
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sporu, to jednak druga, jeśli styka się z argumentami trudnymi do obalenia, może
trywializować zagrożenie, albo też reagować brakiem zaufania. Tak zwani sceptycy
klimatyczni mogą negować komunikaty o globalnym ociepleniu nie dlatego, że
się z nimi nie zgadzają, lecz ze względu na to, że w sytuacji poczucia zagrożenia
mogą tracić zaufanie do autorów przekazu. Negatywne emocje mogą bowiem
prowadzić do spadku zaufania41. Aby przekonywać zwolenników własnej opcji,
strony sporu w różny sposób próbują włączać argumenty przeciwników do własnej
narracji (do własnego mempleksu). Na podstawie kilkuletniej obserwacji komentarzy zamieszczanych w trzech serwisach internetowych, autor niniejszego artykułu
podjął próbę określenia, w jaki sposób memy zagrożenia, sceptycyzmu i demaskacji oszustów42 przenikają do „wrogich” mempleksów w sytuacji polaryzacji sporu
o globalne ocieplenie. Analizowanymi serwisami były: strona naukaoklimacie.pl
prowadzona przez polskich popularyzatorów wiedzy o zachodzących zmianach klimatycznych, blog arcticicesea.blogspot.com prowadzony przez jednego z autorów
powyższego serwisu, a dotyczący sytuacji roztapiającego się lodu arktycznego oraz
anglojęzyczne forum internetowe forum.arctic-sea-ice.net podejmującego kwestie
znikania lodu głównie w Arktyce, ale też w całej kriosferze Ziemi.
Dyskusje zarówno na forum, jak i w pozostałych dwóch serwisach wyraźnie
angażują uczestników. Rzadko pojawiają się osoby, które po wypowiedzeniu się
przestają uczestniczyć w dyskusji. W serwisie naukaoklimacie.pl oraz na blogu
komentarze mogą pojawiać się jedynie pod zamieszczanymi artykułami, więc
przewagę w propagowaniu informacji mają osoby prowadzące te strony. Na forum
internetowym jednak także zaangażowani użytkownicy prowadzą własne serwisy
zawierające m.in. wykresy ilustrujące zmiany, które następnie są komentowane.
Dwa z nich są wyeksponowane w nagłówku forum43. Obie strony prezentowanego
sporu wykorzystują informacje przedstawiane przez przeciwników, jednak to
autorzy treści o zmianach klimatycznych są bardziej zdeterminowani do formułowania podsumowań, a także do zawierania autorefleksji na temat samego
przekazu informacji. Przykładowo „klimatyczni sceptycy” wobec komunikatów
przedstawiających zagrożenie dla biosfery argumentują, że ograniczenia dla przemysłu skutkować będą zagrożeniem dla gospodarki, co prowadzi do odpowiedzi
ze strony klimatologów, że również gospodarka będzie zagrożona w przypadku
postępującego ocieplenia ze względu na mniejszą wydajność pracowników w nowych warunkach klimatycznych. Szybko jednak wymiana argumentów zmierza
w stronę zarzutów dotyczących wspierania lobbujących grup interesów. Z jednej
strony pojawiają się komunikaty o manipulowaniu danymi przez biznes paliwowy
41

A. Ciążela, Złość ufności szkodzi, „Świat Nauki” 2019, nr 5.
W ujęciu Richarda Brodiego są to memy odnoszące się do wykrywania niebezpieczeństw
i przetrwania jednostki. Zob R. Brodie, Wirus umysłu, przeł. P. Turski, Łódź 1997, s. 115–126.
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Jest to blog jednego z najaktywniejszych użytkowników: neven1.typepad.com
oraz zestaw wykresów dotyczących zmian zachodzących w kriosferze: sites.google.com/site/
arcticseaicegraphs.
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i tworzone przez niego instytucje, z drugiej podkreślanie tego, że popularyzatorzy wiedzy o klimacie wspierani są przez organizacje, które wcześniej także były
związane z tym biznesem. Orężem w tym konflikcie bywa także wskazywanie myślenia spiskowego. Jest to sytuacja nieco odmienna od innego sporu związanego
z zagrożeniem dla życia człowieka, mianowicie między zwolennikami i przeciwnikami stosowania szczepionek, gdzie kwestia myślenia spiskowego przypisywana
jest tylko antyszczepionkowcom44.
Antagonizmy wzmacniane są przez traktowanie oponenta jako niekompetentnego oraz przez ignorowanie przedstawianych informacji. W pierwszym przypadku jest to m.in. zakładanie niezrozumienia mechanizmów prowadzących do
opisywanych zjawisk, co pozwala na określenie klimatycznego „negacjonisty” jako
niepojmującego zagadnień, które krytykuje. Zabiegiem erystycznym kierowanym
przeciwko popularyzatorom wiedzy o klimacie jest określanie ich jako „wierzących”
w globalne ocieplenie, co ma być przeciwieństwem postawy naukowego sceptyka.
Odnoszenie się do wiary lub negacji skutkuje z kolei odchodzeniem od merytorycznej dyskusji w stronę etykietowania przeciwnika. Ponieważ towarzyszy temu ignorowanie merytorycznej części informacji zawieranych we wpisach, debata częściowo
zmienia się w dialog głuchych. Nierzadko internauci reprezentujący klimatycznych
sceptyków używają argumentu, że nawet jeśli przyjąć, iż za globalne ocieplenie
odpowiada człowiek, to dzięki rozwojowi technologicznemu da się znaleźć rozwiązania pozwalające na ograniczenie negatywnych konsekwencji tego zjawiska.
Późniejsze przywoływanie przez inne osoby problemu opracowania technologii
służących radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi bywa traktowane jako próby
forsowania obejścia problemu redukcji CO2. Eksperci od klimatu rzadko bywają
inżynierami, więc również stąd skłonność do unikania przez nich tej tematyki.
Kontrargumentowanie jest strategią, która pozwala na oswojenie treści
przeciwników, co w perspektywie memetycznej można rozumieć jako podporządkowanie „wrogich” memów przez kluczowe memy (meta-memy) własnego
mempleksu. W przypadku serwisu naukaoklimacie.pl służy temu zbiór artykułów
skategoryzowanych (otagowanych) jako „fakty i mity”, zawierających odpowiedzi
na wysuwane argumenty przez różne osoby mogące wpływać na opinię publiczną – od polityków, przez dziennikarzy po naukowców. Corocznie serwis ten
przyznaje antynagrodę, „Klimatyczną bzdurę roku”, a przygotowany wcześniej
zestaw mitów jest wykorzystywany do prezentacji kandydatur do tejże antynagrody. Wobec argumentu o braku spójnego stanowiska w środowisku naukowym
w kwestii antropogenicznego ocieplenia przywołuje się kontrargument o tym,
że żadna renomowana organizacja naukowa nie zaprzecza wpływowi człowieka
na klimat. Jest to argument odnoszący się do autorytetu, a nie do wiedzy, co
44
Szersza analiza memetycznej wojny między zwolennikami i przeciwnikami szczepionek
została przedstawiona w pracy: M. Mrowiec, „Pamiętasz, jak miałeś polio?...”. O szczepionkowych
wojnach memów w perspektywie długiego trwania, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2016, nr 15.
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jest skutkiem podjęcia dyskusji na polu pozamerytorycznym45. Niemniej wśród
pretendentów do wymienionej wyżej antynagrody za rok 2018 znalazł się również
klimatolog. Innym sposobem oswajania jest prezentowanie wiedzy o zmianach
w sposobie myślenia wśród przeciwników zmian klimatycznych. Przedstawia się
w tym przypadku ewolucję myślenia ukazującą mechanizm zaprzeczania – od
zakładania, że globalne ocieplenie nie istnieje, po stwierdzenie, że jest już zbyt
późno, aby jakiekolwiek zmiany w podejściu do spalania paliw kopalnych mogły
ograniczyć negatywne skutki działalności człowieka. Teksty artykułów formułowane są zresztą w taki sposób, że już w nich samych pojawiają się odpowiedzi
na potencjalne ataki. Jednocześnie występuje przy tym etykietowanie. W tekstach
uwidaczniają się też mechanizmy projekcji. Mem zagłady („już nic nie da się
zrobić”) przypisywany denialistom (sceptykom klimatycznym) współwystępuje
z oczekiwaniami, że nastąpią negatywne zjawiska potwierdzające prognozy klimatologów. Na forum internetowym forum.arctic-sea-ice.net emotikony wyrażające
przerażanie wobec bieżących zmian w kriosferze Ziemi pojawiają się obok ikon
wyrażających rozbawienie (radość). Jego uczestnicy kilka razy do roku organizują
głosowania, w których próbują oszacować krzywą topnienia lodu w Arktyce oraz
osiągane minima. Użytkownicy okazujący zbytni entuzjazm wobec postępującego
ocieplania są strofowani przez innych internautów, którym takie emocje również
zdarza się okazywać. Wobec memów wyzwalających emocje polaryzujące się bański
medialne nie mają utworzonego odpowiedniego „systemu immunologicznego”.
Na blogu arcticicesea.blogspot.com nierzadko pojawiają się tytuły angażujące
emocjonalnie czytelnika, przypominające formą nagłówki tabloidów („Arktyczny
zmierzch cywilizacji”, „Ognie piekielne w Rosji i metan”, „Katastrofa klimatyczna
w Arktyce – nie ma już szans”, „Plaga arktycznych upałów powraca”).
Rozpatrując kwestię towarzyszącego sporowi etykietowania, zauważono,
że popularyzatorów wiedzy o klimacie (klimatologów bądź sprzyjających im komentatorów) określa się jako: propagandystów, fundamentalistów, katastrofistów,
a także jako komunistów, użytecznych idiotów i ekoterrorystów. Przeciwników
zmian klimatycznych etykietuje się natomiast jako: piszących bzdury, nieuków,
promujących teorie spiskowe, opłacanych trolli internetowych, niereformowalnych osobników bądź jako osoby myślące życzeniowo. Zazwyczaj inwektywy nie
są kierowane bezpośrednio wobec dyskutantów, lecz podawane jako dodatki do
własnej wypowiedzi, co może sugerować mniej lub bardziej pogardliwą relację.
W łatwy sposób przychodzi też wpychanie przeciwników w dominujące bański medialne. Wskazywanie działań polityków i reprezentantów biznesu jako problemu
dla propagowania wiedzy o klimacie prowadzi do wytworzenia polaryzacji między
decydentami a prowadzącymi badania klimatologami. „Biznes jak zwykle” to
45

Argument ten z infografiką ukazującą wiele organizacji naukowych potwierdzających
istnienie globalnego ocieplenia wobec braku żadnej, która by temu zaprzeczała, znalazł się
w rozdziale wprowadzającym książki przygotowanej przez zespół prowadzący ten serwis:
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hasło określające brak działań ze strony gospodarek na rzecz redukowania dwutlenku węgla i często występuje w prognozach przyszłych zmian klimatycznych.
Ta awersja do środowisk przedsiębiorców wzmacniana jest przez swoistą mimikrę
kulturową. Klimatolodzy co jakiś czas informują o organizacjach prowadzonych
przez osoby powiązane z przemysłem paliwowym, których nazwy kojarzyć mają się
z badaniami klimatu. Podmioty te zajmują się natomiast rozsyłaniem komunikatów wspierających tezy denialistów. Wyraźne jest też (nie tylko w etykietach) przypisywanie klimatologom światopoglądu lewicowego, a sceptykom prawicowego.
Opisane powyżej dwa przeciwstawne obozy, ale również dwa polaryzujące
się mempleksy (narracje) stosują odmienne strategie rozpowszechniania informacji. Strategia popularyzatorów polega na przedstawianiu skumulowanej wiedzy,
popartej wieloma odnośnikami do artykułów naukowych. Aby móc wyjaśnić złożone zjawiska, koniecznym jest częste odnoszenie się do wielu publikacji, w tym
wcześniej tworzonych na własnych stronach komunikatów (także wpisów na blogu
i komentarzy na forum). Strategia klimatycznych sceptyków polega na wyłapywaniu
błędów, głównie sprzeczności, w stanowiskach klimatologów, a następnie masowe
powielanie informacji o takich błędach. Zgodnie z modelem wirusowym, najszybciej replikującymi się memami mogą być memy odnoszące się do tych aspektów życia człowieka, które są istotnymi w kontekście jego biologicznej ewolucji, a zarazem
będące krótkimi informacjami, mocno angażującymi umysły oraz skłaniające jednostki do ich powielania. Za Brodiem można powiedzieć, że są to memy drażniące
czułe punkty, w tym przypadku takie, które mają ukazywać popularyzatorów wiedzy
o zmianach klimatycznych jako zagrażających dobrobytowi, a więc zagrażających
łatwemu dostępowi do zasobów46, a jednocześnie jako manipulujących danymi
oszustów wspieranych z publicznych funduszy. Jeśli dany mem wprowadzony przez
denialistów dobrze się replikuje, koniecznym staje się dementowanie, a więc przeznaczanie dużej ilości czasu na kolejne wyjaśnienia, czasami przyznawanie, że dana
wypowiedź była skrótem myślowym, mogącym prowadzić do wyciągania błędnych
wniosków u odbiorców. Im częstsze są jednak ataki takimi wirusami memetycznymi,
tym trudniej reagować długimi wypowiedziami, pozwalającymi na wytłumaczenie
złożoności opisywanego problemu. W rezultacie prowadzi to nierzadko do frustracji
u klimatologów, reagowania emocjonalnego, a więc przyjmowania memów wyzwalających etykietowanie przeciwników, sprzyjających narracji o prostym (niezłożonym)
świecie. Często jednak to nie przedstawiciele środowiska naukowego, ale życzliwi
im (czasem mniej lub bardziej zapoznani z problematyką globalnego ocieplenia)
komentatorzy produkują etykiety wobec przeciwników, podsycając spór. Z kolei
brak instytucji społecznego moderatora (poza wymienionym forum internetowym)
powoduje, że znaczna część czasu przeznaczona na prowadzenie serwisu przenoszona jest na odpowiadanie kolejnym użytkownikom. Zazwyczaj ma to także formę
szablonowych wypowiedzi z odsyłaniem do wcześniej publikowanych artykułów.
46
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W przypadku obu środowisk można mówić o dwóch rodzajach memów
regulatorowych: skupiających uwagę odbiorców 1) na zagrożeniu oraz 2) na możliwych fałszerstwach. Im wyraźniej klimatolodzy wskazują na zagrożenia wynikające z antropogenicznego ocieplania klimatu, a także fake newsy produkowane
przez podszywające się pod badaczy klimatu organizacje, tym bardziej sceptycy
koncentrują się na wskazywaniu oszustw związanych z badaniami nad klimatem
oraz zagrożeniami, jakie niesie dla gospodarki ograniczanie opartego na węglu
przemysłu. Niewykluczone, że przy dalszym wzroście zagrożenia proces ten będzie
się nasilał, a wojna informacyjna wykorzystująca różne strategie „informowania
o zagrożeniu” i „demaskowania oszustów” będzie prowadzić do wytwarzania coraz
skuteczniejszych memów w obu obozach. Skutkiem tego może być przyspieszająca
polaryzacja, szczególnie jeśli więcej osób zacznie odczuwać skutki zagrożeń.

Uwagi końcowe
Zbiorowości funkcjonujące w erze przed pojawieniem się internetu, a tym samym
tworzone przez nie mempleksy, mogły być w miarę łatwo izolowane geograficznie. Przenikanie nowych memów wiązało się z migracjami, ale też z terytorialną
agresją. Mempleksy utrwalały się w obrębie państw narodowych i grup religijnych,
wcześniej też wewnątrz murów miejskich, dopóki miasta miały dużą autonomię.
Globalna sieć internetu wymusiła nowe formy konfigurowania sieci społecznych.
O ile w danym państwie kontrola internetu nie jest duża, o tyle jednostki mają
większą swobodę w tworzeniu własnych sieci społecznych. Funkcjonowanie w obrębie danego mempleksu można tu traktować jako wypadkową ekspozycji na dany
rodzaj mediów i zawartych w nich treści. Dobór takich treści przez jednostkę jest
z kolei skutkiem oddziaływania osób w jej otoczeniu fizycznym i przypadkowych
odwiedzin poszczególnych portali internetowych. Im efektywniejsze są memy wytwarzane w danym miejscu cyberprzestrzeni, tym większe prawdopodobieństwo,
że stykające się z nim jednostki będą wytwarzać silną wspólnotę.
Prezentowanie powoli zachodzących procesów nie jest na pewno czymś,
co łatwo może przyciągać publiczność. Dlatego też w komunikatach dotyczących
zmian klimatycznych przedstawia się spektakularne wydarzenia będące efektem
klimatycznej antropopresji. Stąd ilustrowanie wiadomości wykresami, które ukazują zmiany w długiej perspektywie czasu, jest ukazywaniem ostatnich dziesięcioleci jako momentu w skali geologicznej. Takie porównania pozwalają na łatwiejsze
zrozumienie gwałtowności zmian klimatycznych. Przyjęcie perspektywy ujmowania
bieżących zmian jako nagłych wymaga jednak przemodelowania własnego myślenia
o otaczającej rzeczywistości. Popularyzatorzy prezentujący kolejne komunikaty
o zachodzących zmianach, ujmujący je w dłuższej skali, zazwyczaj ilustrują je
wieloma różnorodnymi wykresami. Już sam ten zabieg wymaga oswojenia się z
interfejsem oraz myślenia kategoriami relacji w krótkiej i długiej skali. To jednak
może wystąpić u osób zainfekowanych wcześniej memem globalnego ocieplenia.
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Aby trafić do niezaznajomionych, skuteczniejsze jest oddziaływanie na emocje.
Zbyt emocjonalne komunikowanie bywa jednak przeciwskuteczne, ponieważ często
prowadzi do spadku zaufania i wzrostu sceptycyzmu wobec prezentowanych treści.
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St re s z c z e nie

Wstyd i poczucie winy wraz z dumą tworzą system kontroli – „system emocji szacunku/
poważania” (deference-emotion system) – służący ochronie relacji społecznych.
Przyczyny wstydu są w znacznym stopniu wyuczone, właściwe dla danej kultury
i mogą być traktowane jako zjawisko memetyczne. Przyczyny wstydu często dają się
zredukować do odchyleń od kulturowo przyjętej normy lub utraty intymności. Stąd
utrata wstydu – społeczna śmierć wstydu – mogą pociągać za sobą niepożądane
skutki w funkcjonowaniu jednostek i społeczeństwa.
Neurobiologiczne podstawy wstydu opierają się na teorii umysłu jako funkcji psychicznej właściwej dla człowieka i być może nielicznych gatunków zwierząt.
Poszerza ją intencjonalność rozumiana jako zdolność do wielopoziomowego,
rekurentnego (łańcuchowego) modelowania stanu umysłu kolejnych osób. Podłożem tych funkcji są obszary wielkiego kręgu kognitywnego mózgowia obejmujące
korę przedczołową, obręcz, niektóre obszary kory ciemieniowej, potylicznej
i skroniowej oraz wyspę i ciało migdałowate. Wstyd i pokrewne mu poczucie winy
objawiają się odmienną aktywnością tych struktur.
We współczesnym społeczeństwie przyczyn śmierci wstydu upatrywać
można w czterech hipotetycznych obszarach relacji społecznych, prowizorycznie
określając je jako: 1) łatwość i taniość bzdury; 2) demistyfikacja wzorców elitarnych; 3) dewaluacja edukacji i kultury; 4) błąd adresowania przekazu i długie dojrzewanie krytycznej mądrości. Przykładami mogą być powszechnie obserwowane
i dyskutowane zjawiska, takie jak: znacznie większa propagacja informacji fałszywej i szkodliwej, lecz za to oddziałującej na emocje; ujawnienie w komunikacji
społecznej prawdy o wzorcach kultury elit w powiązaniu z rezygnacją z intymności; obniżenie standardów wymagań w edukacji w związku z jej umasowieniem;
prezentację w dziełach sztuki, m.in. filmowej, form, treści i problemów, do których cześć odbiorców nie dojrzała, co skutkuje zmianami wrażliwości i postaw
etycznych.
Słowa klucze:

objawy wstydu, przyczyny wstydu, neurobiologia wstydu, bezwstyd, hipotezy przyczyn bezwstydu
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Death of the shame
Sum m a r y

Shame and guilt together with pride create a control system – a deference-emotion
system – serving to protect social relations. The reasons for shame are to a large extent
learned, specific to a given culture and can be regarded as a memetic phenomenon.
The causes of shame can often be reduced to deviations from the culturally accepted
norm or loss of intimacy. Thus, the loss of shame – the social death of shame – can have
undesirable consequences for the functioning of individuals and society.
The neurobiological background of shame is based on the theory of mind as a psychic
function proper to man and perhaps a few species of animals. It is expanded by intentionality, understood as the ability to multi-level, recurrent (chain) modelling of the
state of mind of subsequent individuals. The basis of these functions are the areas of the
large cognitive circuit of the brain including the prefrontal cortex, the cingulum, some
areas of the parietal, occipital and temporal cortex and the insula and amygdala. The
shame and related guilt reveal themselves in the different activities of these structures.
The reasons for the death of shame in modern society can be seen in four hypothetical areas of social relations, provisionally described as: 1) ease and cheapness of nonsense; 2) demystification of elite behavioural patterns; 3) devaluation of education and
culture; 4) erroneus addressing the message and long maturation of critical wisdom.
Examples are commonly observed and discussed phenomena, such as: much greater
propagation of false and harmful information but affecting emotion; revealing in social
communication the truth about the cultural patterns of the elite in connection with the
resignation from intimacy; lowering the standards of requirements in education due
to its easy and mass availability; presentation in works of art, mainly in cinema pictures,
forms, contents and problems to which some of the recipients have not been matured,
which results in changes in sensitivity and ethical attitudes.
Keywords:
signs of shame, reasons of shame, neurobiology of shame, immodesty, hypothes on
reasonsofthe immodesty

Wstyd – świadoma osobista emocja, relacja społeczna i zjawisko kulturowe – zajmował zwykłych ludzi, myślicieli i badaczy od czasów przedpiśmiennej historii.
Opis wstydu, jak równieżi utraty poczucia wstydu,zawarty jest świętych księgach
i mitologiach starożytnych. Wstyd leży u podstaw właściwego kulturze europejskiej, starotestementowego pojmowania kondycji ludzkiej i grzechu pierwotnego,
gdzie jawi się jako przedstawienie upadku pierwszych ludzi, zabójstwa Abla przez
Kaina, zepsucia moralnego ludzkości i zapowiedzi potopu oraz dziejów patriarchy
Noego i jego synów1.O wstydzie rozprawiali filozofowie, artyści i kapłani: Homer,
Arystoteles, Platon, Konfuncjusz2, św. Augustyn, św. Tomasz, Alberti3, Machia1

Biblia Tysiąclecia Online, 2003.
Konfuncjusz – 551-479 p.n.e.
3
Leon Battista Alberti (1404–1472) - włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk
i architekt, przedstawiciel humanistycznego nurtu włoskiego renesansu.
2
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velli4, Kant, Freud5, Nietzsche… aż po Sartre’a6 i bioetyków. Ich poglądy są ciągle
odswieżanei dyskutowane przez współczesnych autorów7. Wstyd stał się obiektem
badań społecznych, psychologicznych, behawioralnych i neurobiologicznych,
w których istotne miejsce należy się Karolowi Darwinowi8.
W życiu wpółczesnych społeczeństw można dostrzec zanik wstydu i szerzenie się bezwstydu, często bardzo odległego od rzymskiej zasady Naturalia non sunt
turpia 9. Nie ma nacji, środowiska lub grupy społecznej, w której nie występowałaby
śmierć wstydu – zanik wstydui tryumf prymitywnego bezwstydu. Zdają się temu
sprzyjać nowe techniki komunikacji i media elektroniczne. Śmierć wstydu objawia
się u polityków, hierarchów koscioła, celebrytów, uczniów… zwykłych ludzi. Wśród
„możnych” śmierć wstydu przejawia się mijaniem z prawdą wbrew oczywistym
faktom, upublicznionymi ekscesami obyczajowymi, bezczelnymi nadużyciami
gospodarczymi i nadużyciem społecznego zaufania oraz unikaniem moralnej10
– a nierzadko i karnej – odpowiedzialności. Próba wskazania (łatwo dostępnych
w mediach) przykładów, z konieczności, nacechowana byłaby ideologicznie.
Często śmierć wstydu polega na odrzuceniu własnej intymności, tożsamym
z ekshibicjonizmem psychicznym i seksualnym, zazwyczaj połączonym również
z bezgranicznym prymitywizmem, bezrefleksyjnością i agresją. Przykładem mogą
być niektórzy blogerzy, użytkownicy portali spolecznosciowych i – w skrajnej
postaci – tzw. patostreamerzy11.
4
Niccolò Machiavelli (1469–1527) – prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny,
historyk i dyplomata florencki, działający w okresie odrodzenia.
5
A.P. Morrison, Working with shame in psychoanalytic treatment, “J Am Psychoanal Assoc.”
1984, no 32(3), pp. 479–505.
6
L. Dolezal, Shame, Vulnerability and Belonging: Reconsidering Sartre’s Account of Shame,
“Human Studies” 2017, no 40(3), pp. 421–438.
7
Ch.C. Raymond, Shame And Virtue In Aristotle, “Oxford Studies in Ancient Philosophy”
2017, no 53, pp. 111–161; doi: 10.1093/oso/9780198815655.003.0004; Ch.C. Raymond, Shame
and Virtue in Plato and Aristotle. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of
The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Doctor of Philosophy, The University of Texas at Austin, May 2013, https://repositories.lib.utexas.
edu/handle/2152/25184, pp. 1–151 (http://hdl.handle.net/2152/25184 [dostęp: 3.05.2018]);
N. Higgins, Shame on You: The Virtuous Use of Shame in the Aristotle’s Nicomachean Ethics, “Expositions”,
2015, no 9(2), pp. 1–15; L. Yinghua, The Phenomenology of Shame: A Clarification in Light of Max
Scheler and Confucianism. “Continental Philosophy Review” 2018, no 51 (4), pp. 507–525; Wstyd w
kulturze 2. Kolokwia polsko-białoruskie, red. E. Kosowska, G. Kurylenka, A. Gomóła, Katowice 2008
(D. Wężowicz-Ziółkowska, Wstyd a władza (paradygmatów), s. 15–31; A. Gomóła, Przeciw naturze i
kulturze. Transseksualizm a wstyd, s. 40–69; A. Budzyńska-Daca, Wstyd – uczucie czy cnota? Dylematy
etyki arystotelesowskiej w komentarzach Sebastiana Petrycego z Pilzna, s. 119–130).
8
Ch. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, chapter 13: Self-Attention,
Shame, Shyness, Modesty; Blushing, New York 1872, pp. 309–346. [Content: Nature of a blush -Inheritance -- The parts of the body most affected -- Blushing in the various races of man -- Accompanying
gestures -- Confusion of mind -- Causes of blushing -- Self-attention, the fundamental element -- Shyness -Shame, from broken moral laws and conventional rules -- Modesty -- Theory of blushing -- Recapitulation]
9
Przypisywane Eurypidesowi (w tragedii) Hypsipyle (między 409 p.n.e. a 407 p.n.e.). Za:
D. Wężowicz-Ziółkowska, Wstyd a władza (paradygmatów)…, s. 15–31.
10
Przeciw – czytamy, jest – pan poseł Kurski. Dlaczego Pan kłamał? „Newsweek” 07.09.2017.
11
Trwa walka z „patostreamerami, http://bialystok.eska.pl/t-patostream-kanaly [dostęp:
16.04.2018]; Patostream – https://pl.wikipedia.org/wiki/Patostream [dostęp: 16.04.2018].
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Praktycznie zanikła społeczna rola wstydu jako indywidualnej odpowiedzi
(reakcji na konflikt) i wyuczonej, społecznie wymuszonej kary za naruszenie tabu
kulturowego. Zmieniły się też radykalnie konteksty i preteksty do stosowania
wstydu jako przemocy symbolicznej i opresji społecznej. Odeszły w przeszłość
niosące zawstydzenie i upokorzenie maski wstydu z metalową imitacją świńskiego
ryja, flet wstydu (zamykany na szyi), wysoki stożek coroza zakładany na głowę
wraz z podobnym do szkaplerza sambenito (sanbenito), pręgierz lub amputacje
cześci twarzy i ciała jako znaki napiętnowania odstępców lub opaska z gwiazdą
Dawida. Nowymi symbolami i pretekstami zawstydzenia – szczególnie wśród młodzieży – staje się niemarkowy albo niemodny stroj, sprzęty, gadżety i poglądy12.
Utraciły moc oddziaływania wyrafinowane metody zawstydzania, apelujące do
zdobywania wykształcenia i wysokiej kultury, jak gombrowiczowskie upupianie
i przyprawianie gęby wpisane w plakat Papierosy są do dupy Andrzeja Pągowskiego
(1994) lub teatralny plakat Mieczysława Górowskiego do Ferdydurke (1994)13.

Waga wstydu
Brak jednoznacznych analiz danych historycznych i literackich o skali bezwstydupowoduje, że trudno jest ocenić czy bezwstyd narasta współcześnie. Dostępne
w powszechnej kulturze zapiski o zakłamaniu, rozwiązłości, obłudzie i pruderii,
które charakteryzowały dwory możnych, nie mogą dać statystycznie wiarygodnego
świadectwa. Zaciemnia obraz globalizacja i komercjalizacja kultury oraz odejście
od typowego dla społeczeństw europejskich przed XXI w. pojmowania wstydu
w odniesieniu do etyki chrześcijańskiej i seksualności14.
Pytania o wstyd i bezwstyd – śmierć wstydu – stają się istotne dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wstyd jest bowiem behawioralnym, wrodzonym mechanizmem regulującym interakcje społeczne jednostki i zapobiegającym
zachowaniom skierowanym przeciw wspólnocie. Thomas J. Scheff stwierdza,
że wstyd i poczucie winy wraz z dumą tworzą system kontroli społecznej – „system emocji szacunku/poważania” (deference-emotion system)15. Jest to ewolucyjny
„mechanizm przetrwania” związków społecznych i „ochrona przyjaźni”16. Inten12
Coroza, sanbenito i inne… – odpowiednie hasła wikipedyczne jako ilustracja [dostęp:
16.04.2018].
13
Gęba a twarz i pupizm – www.gombrowicz.net [dostęp: 16.04.2018].
14
D. Wężowicz-Ziółkowska. Wstyd a władza (paradygmatów)…, 15–31.
15
Th.J. Scheff, When Shame Gets Out of Hand. [https://www.sagepub.com/sites/default/
files/upm-binaries/13294_Chapter_5_Web_Byte_Thomas_ J_Scheff.pdf; za oryg. Thomas
J. Scheff, Socialization of emotions: Pride and shame as causal agents, [in:] Research Agendas in the
Sociology of Emotions, ed. T. Kemper, New York 1990, pp. 283; Th.J. Scheff, Shame and conformity:
The deference-emotion system, „American Sociological Review” 1988, 53(3):395-406.
16
R. O’Hare, Shame isn’t necessarily a bad thing! Emotion evolved as a ‘survival mechanism’
to protect us from damaging friendships., “DailyMail”, 2 March 2016; D. Sznycer, J. Tooby,
L. Cosmides, R. Porat, Sh. Shalvi, E. Halperin, Shame closely tracks the threat of devaluation
by others, even across cultures, “Proceedings of the National Academy of Sciences” 2016, 113(10):
201514699; DOI: 10.1073/pnas.1514699113.
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sywność wstydu i podatność na wstyd jest proporcjonalna do ścisłości związków
interpersonalnych podmiotu z grupą i zależna od kultury (np. w Japonii i Indiach
w innym nasileniu i formach niżw USA, Wielkiej Brytanii)17.

Podłoże i mechanizm
Objawy wstydu są podświadomą, niechcianą i z reguły skrywaną18 reakcją
zawstydzonej osoby. Zazwyczajsą jednak intuicyjnie odbierane przez obserwatorów19. Na objawy wstydu („the shame code”) składają się napięcie mięśni
ciała twarzy, zachowania ukrywające, takie jak znieruchomienie (zamarcie
w bezruchu), prowadzące do skulenia – zgarbienia się i pochylenia głowy,
ukrywanie się i unikanie kontaktu wzrokowego, niepokój ruchowy – wiercenie
się, oblizywanie lub przygryzanie warg, marszczenie i niepokój dochodzący
do stanu roztrzęsienia – paniki. Charakterystyczne są też objawy wegetatywne zdenerwowania (w tym zmiany ukrwienia skóry twarzy – bladość lub
zarumienienie (blushing) – i potliwość emocjonalna). Wśród behawioralnych
objawów zdarza się nasilona ekspresja słowna lub milczenie połączone
z brakiem pewności siebie, lękiem przed oceną 20 i poczuciem niskiej wartości,
izolowaniem się, niezdolnością do uczenia się, nieprofesjonalnym zachowaniem
i zaburzoną zdolnością empatii, a także z oczekiwaniem pomocy i skłonnością do podporządkowania się21. Znamienne są także językowe objawy wstydu:
treściowe, werbalne i prozodyczne. Należy do nich używanie słownictwa wskazującego na poczucie zranienia, upokorzenia i wykluczenia, wyrażeń ujawniających negatywną samoocenę lub w niektórych przypadkach wskazujących na
wypieranie problemu i racjonalizację, jako mechanizm obronny. Ten ostatni
aspekt może objawiać się powściągliwością, obojętnością, oszołomieniem,
pustką myślową i emocjonalną, niezdawaniem sobie sprawy z sytuacji22. Treść
wypowiedzi może być fragmentaryczna, niespójna, z częstymi zmianami wątku.
Prozodyczne (paraprozodyczne) objawy wstydu obejmują nieregularny, rwany
rytm wypowiedzi z pauzami i niewerbalnymi przerywnikami (wykrzyknikami
emotywnymi), jąkaniem i perseweracjami treściowymi, czasami może pojawiać
się także fałszywy – maskujący – śmiech lub uśmiech23. Bezwstyd wiąże się z brakiem tych objawów, za to z objawami zbliżonymi do nadaktywności w stanach
17

D. Sznycer, J.Tooby, L. Cosmides, R. Porat, Sh. Shalvi, E. Halperin, Shame closely tracks...
A. Błachnio, Identyfikacja wstydu. „Studia z psychologii w KUL” 2005, t. 12, s. 12–28.
19
Ch. Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals…
20
Tamże; A. Błachnio, Identyfikacja wstydu….; K. De France, D.Lanteigne, J. Glozman,
T. Hollenstain, A New Measure of the Expression of Shame: The Shame Code, “Journal of Child
& Family Studies” 2017, 26(3), pp. 769–780.
21
W.E. Bynum, A.R. Artino, S. Uijtdehaage, A.M.B. Webb, L. Varpio, Sentinel Emotional
Events: The Nature, Triggers, and Effects of Shame Experiences in Medical Residents. “Acad Med.”
2019, no 94(1), pp. 85–93.
22
S.M. Retzinger, Identifying Shame and Anger in Discourse. “American Behavioral Scientist”
1995, no 38(8), 1104–1113; A. Błachnio, Identyfikacja wstydu…
23
A. Błachnio, Identyfikacja wstydu…
18
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pobudzenia maniakalnego i paranoicznego, często towarzyszącym publicznym
sukcesom i – w konsekwencji – ekscesom.
Wstyd można charakteryzować jako zjawisko memetyczne – związane
z przekazem informacji24, treścią i formą komunikacji, jej aspektem językowym
lub zachowaniami publicznymi. Zatem i bezwstyd musi należeć do tej kategorii
i być promowany przez (m.in. medialne) nasilenie informacji – memów związanych
z nieprawdą, kłamstwem, manipulacją, uproszczeniem. Wydaje się regułą, że powodem wstydu jest odstępstwo od kulturowo przyjętej normy i subiektywnego poczucia normalności – w praktyce, od najczęstszych w danej społeczności form zachowań i komunikacji. Nader często wiąże się to z utratą intymności i obnażeniem25.
Kulturowa zmienność („ewolucja”) przyczyn wstydu wskazuje na istotność uczenia
się odpowiednich norm. Stosunkowo banalnym przykładem jest tu wstyd związany
z nagością i czynnościami fizjologicznymi, mający także wyraz w sztuce
„wysokiej”26.
Banalną konkluzją jest zatem, że wstyd i bezwstyd muszą opierać się na
interakcjach społecznych. Niebanalną konsekwencją tego stwierdzenia może być
zaś hipoteza, że wzbudzenie poczucia wstydu i jego intensywność zależeć mogą od
wielkości grupy, do której należy osoba prezentująca wstydliwe formy zachowania,
a także wielkość grupy będącej odbiorcą – obserwatorem tych zachowań. Zapewne
można tu poszukiwać relacji z liczbami Dunbara27 jako jedną z miar odległości osób
wchodzących w interakcje wstydu28. Egzemplifikacją i modelem tych relacji mogłyby
być portale społecznościowe typu Facebook i programy medialne o formule podobnej do Big Brothera.
Funkcje kognitywne i procesy psychologiczne leżące u podstaw wstydu
obejmują świadomość, teorię umysłu i pojmowaną biologicznie intencjonalność,
co najmniej drugiego rzędu. Koncepcję Teorii Umysłu (mentalizacja, Theory of
Mind, ToM)29 rozumianej jako zdolność do wnioskowania o stanach mentalnych
24
P. Łaszczyca, Memy w pamięci: jak wyśledzić memy w mózgu, „Teksty z ulicy. Zeszyt
memetyczny” 2017, nr 18, s. 11–42.
25
A. Młynarska-Jurczuk, Wstyd jako emocja ucieleśniona – twarz, ciało i role płciowe w procesie
społecznej konstrukcji wstydu. „Dyskursy Młodych Andragogów (Zielona Góra)” 2016, nr 17, s. 367–369.
26
Np. Marcel Duchamp, Fontanna, 1917; Katarzyna Kozyra, Olimpia, 1996; Gustave
Courbet, L’Origine du monde, 1866; Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961; Leszek Żegalski, Epizod
bitewny czyli sraczka samuraja” (1986), olej z cyklu Współczesny rycerz.
27
Dunbar’s number – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number
[dostęp: 20.01.2019]; warto zwrocić uwagę, że – niezależnie od uwag krytycznych wzgledem
koncepcji – liczby te zaczynają się od 1,5 i rosną w przyblizeniu jako ciag kolejnych wyników
mnożenia przez 3: 1,5; 5; 15; 50; 150; 500; 1 500; …itd.; R.A. Hill, R.I.M. Dunbar, Social network
size in humans, “Human Nature” 2003, no 14 (1), pp. 53–72; R.I.M. Dunbar, Ilu przyjaciół potrzebuje
człowiek? Liczba Dunbara i inne wybryki ewolucji, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Kraków 2019.
28
Small World Experiment – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_
experiment (Small Word Theory) [dostęp: 20.01.2019].
29
W zakresie ToM wyróżnia się dwa rejestry: kognitywną ToM i emocjonalną (symulacyjną)
ToM związane z rozpoznawaniem odmiennych czynności mentalnych: poznawczych
i emocjonalnych. Dwie dominujace hipotezy opisujace mechanizm ToM to: Teoria Teorii
(„dziecka naukowca-obserwatora i testera teorii ad hoc”) oraz Teoria Symulacji - „projekcji
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(czytania myśli) innych osobników (ludzi), wprowadzili w 1978 roku David
Premack i Guy Woodroff 30 rozwijał zaś m.in. Simon Baron-Cohen31. Biologiczna
koncepcja intencjonalności jest rozwinięciem ToM na kolejne poziomy (rzędy)
modelowania stanu umysłu przez kolejne spostrzegające się (łańcuchowo) osoby
(osobniki): „jak dany osobnik odczytuje/wyobraża sobie stan umysłu obserwowanego osobnika na temat stanu umysłu kolejnego osobnika”32. Posiadanie teorii
umysłu (i intencjonalności) winno pozostawać wzwiązku ze zdolnością do empatii, co implikuje krytyczne odwołanie się do koncepcji neuronów lustrzanych33.
Paradoksalnie, jeśli przyjąć, że osoby ze spektrum autyzmu mają upośledzone
zdolności rozumienia stanów mentalnych innych osób, można by oczekiwać
u nich braku objawów wstydu. Intrygujący jest też problem wstydu u innych gatunków, które przejawiają objawy empatii, sugerujący możliwość posiadania przez
nie teorii umysłu34.

Emocja
Wstyd charakteryzowany jest w psychologicznych koncepcjach emocji, począwszy
od koncepcji wymiarów emocji Wilhelma Wundta (1899), poprzez kołowy model
emocji (circumplex model of affect) Jamesa A. Russela (1980)35, jako jedna z 10 emocji podstawowych wg Caroll Izard36, po psychoewolucyjną koncepcję koła (diad)
emocji Roberta Plutchika (1960–1980)37. Model koła emocji Roberta Plutchika
własnych znanych stanów na stany mentalne innych”. Por.: Wikipedia [eng.].
30
D. Premack, G. Woodruff, Does the chimpanzee have a theory of mind? “Behavioral and
Brain Sciences” 1978, 1(4), pp. 515–526.
31
S. Baron–Cohen, A.M. Leslie, U. Frith, Does the autistic child have a theory of mind?,
“Cognition” 1985, no 21(1), pp. 37–46; S. Baron-Cohen, Precursors to a theory of mind: Understanding
attention in others, (in) Natural theories of mind: evolution, development, and simulation of everyday
mindreading, ed. A. Whiten, Oxford, UK Cambridge, Massachusetts: 1991, pp. 233–251.
32
R.I.M. Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, przeł. B. Kowalczyk, Kraków, 2013;
Ł. Kwiatek, Intencjonalność, czyli co odróżnia Szekspira od szympansa. „GraniceNauki.pl” (on
line) [dostęp: 09.07.2013]; https://www.granicenauki.pl/intencjonalnosc-czyli-co-odrozniaszekspira-od-szympansa-25965.
33
J. Dvash, S.G. Shamay-Tsoory, Theory of Mind and Empathy as Multidimensional
Constructs. Neurological Foundations. “Top Lang Disorders” 2014, no 34(4), pp. 282–295;
C. Ch. Woodruff, Reflections Of Others And Of Self: The Mirror Neuron System’s Relationship To
Empathy. Chapter 6. (in) The Neuroscience of Empathy, Compassion, and Self-Compassion, Elsevier,
2018, pp. 157–187; G. Hickok, Mit neuronów lustrzanych, przeł. A. Machniak, K. Cipora,
Kraków 2016; D. Zahavi, Self, consciousness, and shame. (in) The Oxford Handbook of Contemporary
Phenomenology, New York 2012.
34
F.B.M. de Waal, Commiserating Mice, “Scientific American” 24 June 2007; M. Bekoff, Can
Dogs Experience Guilt, Pride, and Shame: Why Not? “ PsychologyToday”, 2013; F.B.M. de Waal, Wiek
empatii. Jak natura uczy nas życzliwości, przeł. Ł. Lamża, Kraków 2019.
35
J.A. Russell, A circumplex model of affect, “Journal of Personality and Social Psychology”
1980, no 39(6), pp. 1161–1178; J. Posner, J.A. Russell, B.S. Peterson, The circumplex model of
affect: An integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology,
“Dev Psychopathol” 2005, no 17(3), pp. 715–734.
36
C.E. Izard, Emotion Theory and Research: Highlights, Unanswered Questions, and Emerging
Issues, “Annu Rev Psychol.” 2009, no 60, pp. 1–25.
37
Theory of emotion – https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion [dostęp: 05.01.2019]; R. Plutchik,
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(1980, 1984) zakłada istnienie ośmiu podstawowych emocji wrodzonych, które
tworzą cztery pary przeciwieństw:
radość – smutek (joy – sadness),
strach – gniew (fear – anger),
zdziwienie/zaskoczenie – oczekiwanie/przewidywanie (surprise – anticipation),
akceptacja/ufność – wstręt/niechęć (trust – disgust).
Ich kombinacje z kolei tworzą dwadzieścia cztery emocje złożone, jako pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe diady emocji podstawowych, zróżnicowane dodatkowo
pod względem intensywności. Wstyd jest trzeciorzędową diadą emocji: strachu
i odrazy (fear + disgust). Wzmacnia (negatywnie) zachowanie i cechuje percepowaną rzeczywistość. Jego przeciwstawieniem jest duma i pycha (diada drugorzędowa radości i gniewu: joy + anger). Bliska pod względem behawioralnym
wstydowi jest drugorzędowa emocja poczucia winy tworzona przez radość i strach
(joy + fear).
Tabela 1: Emocje złożone (24) i emocje podstawowe, jako ich składniki (8) wg
teorii emocji Roberta Plutchika (1960-1980) (kolejność zmodyfikowana,
tłum. własne, źródło: Teoria emocji Plutchika - https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria
.
_emocji_Plutchika (dostęp: 2019-01-18)

Podstawowe diady
(często odczuwalne)

Drugorzędne diady
(czasami
odczuwalne)

Trzeciorzędne diady
(rzadziej odczuwalne)

Przeciwieństwa
(wykluczające się)

radość+zaufanie
→miłość

radość + strach
→ poczucie winy

radość + zaskoczenie
→ zachwyt

radość + smutek
→ konflikt

zaufanie + strach
→ uległość

zaufanie +
zaskoczenie
→ ciekawość

zaufanie + smutek
→ sentymentalizm

zaufanie + wstręt
→ konflikt

strach + zaskoczenie
→ poruszenie

strach + smutek
→ rozpacz

strach + wstręt
→ wstyd

strach + gniew
→ konflikt

zaskoczenie + smutek
→ rozczarowanie

zaskoczenie + wstręt
→ szok

zaskoczenie + gniew
→ oburzenie

zaskoczenie +
przeczucie
→ konflikt

smutek + wstręt
→ żal

smutek + gniew
→ cierpienie

smutek + przeczucie
→ pesymizm

-

wstręt + gniew
→ zawiść

wstręt + przeczucie
→ cynizm

wstręt + radość
→ patologiczna
fascynacja

-

gniew + przeczucie
→ agresja

gniew + radość
→ duma

gniew + zaufanie
→ dominacja

-

przeczucie + radość
→ optymizm

przeczucie
+ zaufanie
→ fatalizm

przeczucie + strach
→ lęk

-

The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity
and provide tools for clinical practice, “American Scientist” 2001, no 89(4), pp. 344–350.
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Ryc. 1. Koło emocji Plutchika (właściwie rozeta) obrazujące położenie wstydu
(shame), jako emocji trzeciorzędowej,będącej połączeniem pierwotnych emocji strachu
i wstrętu (fear + disgust). Koło (rozeta) powstaje w wyniku rozłożenia stożka, którego
podstawą jest centralne koło a szczyt odpowiada punktowi zbiegu ośmiu „płatków”
(Źródło: Radialny diagram Roberta Plutchika opisujący strukturę emocji podstawowych i ich pierwszych pochodnych. Https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kolo_emocji_plutchika.gif, Rycina
oryginalna: Nature of Emiotions by Plutchik. Http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Nature-of-emotions.htm. Autor: Robert Plutchik (dostęp: 2019-01-18).

Chemia, struktura i różnice
Neurochemiczny model emocji zaproponowany przez Lövheima (2012)38 opisuje
emocje jako oparte na interakcji trzech systemów jednolitej transmisji synaptycznej. Systemy te tworzą grupy nielicznych neuronów zlokalizowanych podkorowo – w pniu mózgu, działających na rozległe struktury mózgowia. Każda
grupa, jako główny mediator, wydziela w synapsach neuronów dopaminę (DA),
noradreanalinę (NA) lub serotoninę (5-HT). Systemowi temu przypisuje się
główną rolę w tworzeniu emocji i motywacji. Na te neurony działa też znaczna
cześć psychofarmaceutyków, narkotyków i dopalaczy.
38

H. Lövheim, A new three-dimensional model for emotions and monoamine neurotransmitters,
“Med Hypotheses” 2012, no 70, pp. 341–348.
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Ryc. 2. Neurochemiczny model emocji L Lövheima uwzględniający interakcje
trzech systemów jednolitej transmisji chemicznej w mózgowiu (dopaminowego – DA, noradrenalinowego – NA i serotoninowego – 5-HT). Źródło – zmod. na podst. H. Lövheim,
A new three-dimensional model…

Tabela 2. Neurochemiczny model emocji Lövheima obrazujący zmiany aktywności w trzech
systemach jednolitej transmisji chemicznej w mózgowiu (dopaminowym - DA,
noradrenalinowym – NA, i serotoninowym – 5-HT); – obniżenie, – zwiększenie
aktywności systemu. Źródło – zmod. na podst. H. Lövheim, A new three-dimensional model…

Relacje między wstydem (shame), pychą (hubris), dumą (pride) i poczuciem
winy (guilt) są często rozważane w badaniach i literaturze 39
39 B. Danieluk, Konceptualizacja poczucia winy i wstydu w ujęciu poznawczym i społecznym,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia”, vol. XIX, Sectio J, 2006.,
s. 71–86.
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Tabela 3. Strukturalny model wywoływania ewaluacyjnych emocji samoświadomościowych40 (za M.Lewis, J.M. Haviland-Jones,Psychologia emocji, przeł. M. Kacmajor i in., Gdańsk 2005, s. 765).

Sukces

Porażka

Rodzaj autoatrybucji

pycha

wstyd

całościowa

duma

poczucie winy

częściowa

Tabela 4. Porównanie wstydu i poczucia winy41.

Wstyd

Poczucie winy

zogniskowany na samym sobie

zogniskowany na czynie raniącym innych

poczucie zła w byciu sobą

poczucie zła w dokonanym czynie

pytanie jak ja mogłem to zrobić

pytania jak to mogłem zrobić

uczucie silnego dysstresu i niewłaściwości

uczucie bólu

brak poczucia kontroli nad następstwami

poczucie kontroli nad następstwami

pragnienie ucieczki, skurczenia, unikania

napięcie i skrucha

motywacja do ukrycia lub ataku na siebie/innych

motywacja do naprawy szkód, poprawy

obciążanie innych, szukanie kozła ofiarnego

branie osobistej odpowiedzialności

Metodami neurobrazowania czynnościowego (fMRI-BOLD) zaobserwowano aktywność neuronalną związaną z emocjami wstydu i winy w obszarach
wielkiego kręgu kognitywnego 42. Obszary te składają się ze struktur mózgowych odpowiedzialnych m.in. za ToM, intencjonalność, empatię i uwagę.
Obejmują one43:

40

•

w płacie potylicznym, ciemieniowym i skroniowym: górny zakręt
skroniowy (STG), skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe (TPJ), płacik
ciemieniowy dolny (IPL), bruzdę skroniową górną (STS), przedklinek
(PCun), biegun (czołowy) płata skroniowego (TP);

•

zakręt obręczy (CG) w tym: przednią część zakrętu obręczy (ACC),
tylny zakręt obręczy (PCC/PrCC);

•

korę przedczołową, w tym: korę oczodołowo – czołową (OFC), brzuszną

M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, Psychologia emocji, przeł. M. Kacmajor i in., Gdańsk
2005, s. 765.
41
M. Miceli, Ch. Castelfranchi, Reconsidering the Differences Between Shame and Guilt,
“Europe’s Journal of Psychology” 2018, ejop.psychopen.eu, pp. 1841-0413.
42
J. Kozloski, Closed-Loop Brain Model of Neocortical Information-Based Exchange, “Front.
Neuroanat.” 2016; http://dx.doi.org/10.3389/fnana.2016.00003.
43
J.J. Dvash, S.G. Shamay-Tsoory, Theory of Mind and Empathy as Multidimensional Constructs.
Neurological Foundations, “Top Lang Disorders” 2015, no 34(4), pp. 282–295; J.J. Genga,
S. Vossel, Re-evaluating the role of TPJ in attentional control: Contextual updating? “Neuroscience
and Biobehavioral Reviews” 2013, no 37, pp. 2608–2620.
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i grzbietową przyśrodkową korę przedczołową (vMPFC i DMPFC),
grzbietową i dolną boczną korę przedczołową (DLPFC, IL’P’FC);
•

ciało migdałowate i ciało prążkowane.

Ryc. 3. Neokortykalna pętla wymiany informacji wg. Jamesa Kozlowskiego: S1,
S2 – kora somatosensoryczna pierwszo- i drugorzędowa, HC – hipokamp, RGA – kora
retrosplenialna ziarnista, PCC – tylny zakręt obręczy, ACC – przedni zakręt obręczy,
PFC – kora przedczołowa, SMA – dodatkowe pole ruchowe, M1 – kora ruchowa
pierwszorzedowa·(zmod. za J. Kozlowski,Closed loop brain model…).

Badania różnicowe aktywności tych obszarów w sytuacji kontrolnej oraz w sytuacji wstydu lub winy wykazały, że44:
•

wstyd aktywuje głównie przedni zakręt obręczy (ACC), zakręt parahipokampalny (PHG), środkowy i dolny zakręt czołowy (MFG i IFG);

•

poczucie winy wiąże się z aktywacją zakrętu wrzecionowatego (FG), środkowego zakrętu skroniowego (MTG), wyspy (I) i ciała migdałowatego (A).

We wzorcu aktywacji występują różnice związane z płcią: u kobiet – przewaga aktywacji okolic skroniowych, u mężczyzn – przewaga aktywacji okolic
czołowych, potylicznych i ciała migdałowatego.
Brak wstydu jest cechą spajająca dziewięć innych cech diagnostycznych
osobowości narcystycznej (narcissistic personality disorder, DSM–5 [2013])45
44
P. Michl, Th. Meindl, F. Meister, Ch. Born, R.R. Engel., M. Reiser, K. Hennig-Fast,
Neurobiological underpinnings of shame and guilt: a pilot fMRI study. SCAN 214, 9, 150–157;
E. Pulcu, K. Lythe, R. Elliott, S. Green, J.W. Moll, J.F. Deakin, R. Zahn, Increased Amygdala
Response to Shame in Remitted Major Depressive Disorder, “PLoS ONE” 2014, no 9(1): e86900.
45
M. Zaslav, Narcissism: The Shame-Negating Personality, “The Neuropsychoterapist” 2017,
no 5(2), pp. 17–18.
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i objawem towarzyszącym zaburzeniom psychicznym, psychopatii i socjopatii46.
Niesłuszne jednak byłoby diagnozowanie w tych kategoriach wszystkich zachowań
pozbawionych wstydu. Wydaje się, że kontekst życiowy braku wstydu często wiąże
się z wiekiem i zasobnością materialną. To, co jest wstydem dla osoby ubogiej,
niekoniecznie jest powodem wstydu dla osób zamożnych: „wstyd biedaka – pycha
bogatego”47. Co więcej, wywoływanie wstydu może być metodą opresji i sterowania osobami słabszymi w relacjach społecznych. W szerszych relacjach, deprawacja i bezwstyd mogą służyć jako narzędzie zerwania związków społecznych
i ubezwłasnowolnienia społeczeństwa48. Skrajnego przykładu dostarcza bogata
literatura opisująca uwięzienie w obozach koncentracyjnych, łagrach i zwykłych
więzieniach49, włączając w to słynny eksperyment więzienny Philipa Zimbardo50.
Silnym czynnikiem modulującym uczucie wstydu i objawy empatii jest stres
i presja czasowa, co obrazuje np. katastrofa Titanica i storpedowanie Lusitanii51.
Dane sugerują, że gdy – jak to miało miejsce na Titanicu – czas i relacje towarzyskie pozwalały na namysł, mężczyznom nie wypadało bezwględnie walczyć o życie
kosztem kobiet i dzieci.

Przyczyny wstydu
Śmierć wstydu – bezwstyd – polega na braku reakcji na typowe bodźce wywołujące wstyd. W źródłach internetowych można znaleźć dziennikarskie lub blogerskie próby zidentyfikowania i wyliczenia przyczyn wstydu52, w tym również
wyniki badań ankietowych i wypowiedzi naukowców53.
46

P. Muris, C. Meesters, J. Heijmans, S. van Hulten, L. Kaanen, B. Oerlemans,
T. Stikkelbroeck, T. Tielemans, Lack of guilt, guilt, and shame: a multi informant study on the relations
between self conscious emotions and psychopathology in clinically referred children and adolescents, “Eur
Child Adolesc Psychiatry” 2016, no 25, pp. 383–396; L. Leedom, Sociopaths and Psychopaths:
Have you no shame? (sci - med-blog) lovefraud.com; 2007, https://lovefraud.com/sociopathsand-psychopaths-have-you-no-shame/ [dostęp: 05.01.2019].
47
Warto rozważyć ten problem np. w odniesieniu do stroju i mód, diety, być może
również seksualności.
48
Przykładu dostarczą totalitaryzmy i populizm.
49
V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. A. Wolnicka, Warszawa 2018; Abu
Ghraib torture and prisoner abuse – https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_
prisoner_abuse [dostęp 12.07.2019].
50
P. Zimbardo, C. Haney, W.C. Banks., D. Jaffe, The Stanford prison experiment. (Report), 1971;
https://web.stanford.edu/dept/spec_coll/uarch/exhibits/Narration.pdf; [dostęp 12.07.2019].
51
M. Mahony, Titanic vs. Lusitania: Time Determined Who Survived. “LiveScience”
2010, March 01; https://www.livescience.com/10953-titanic-lusitania-time-determinedsurvived.html[dostęp 12.07.2019]; także: Titanic vs. Lusitania. Who survived and why, http://
w w w.smithsonianmag.com/science-nature/titanic-vs-lusitania-who - sur v ived-and-why24622866/#CmSsRx1wXjS1jVuO.99 [dostęp 12.07.2019].
52
Najbardziej wstydliwe pytania jakie macie w glowie - https://m-forum.pl/topic/48811najbardziej-wstydliwe-pytania-jakie-macie-w-glowie/; dostęp: 2019-01-20; Czego się wstydzimy?
10 głównych powodów do wstydu. - http://tupacz.com/2013/01/czego-sie-wstydzimy-10-glownychpowodow-do-wstydu ; dostęp: 2019-01-20; M. Grudniewska, Z czego są dumni i czego się wstydzą
czytelnicy Wyborczej. „Gazeta Wyborcza”, 16 maja 2018.
53
Piersi, penis, zdrada? Nie, Polacy wstydzą się... „Fakt”, 24 kwietnia 2013, wg Instytut Badania
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W wywiadzie Izy Klementowskiej, Czego się wstydzi Polak?54 respondenci
wymieniają z krótkim uzasadnieniem, jako przyczyny wstydu:
•

biedę, materialne ubóstwo ujawnione w towarzystwie lub jako upokorzenie podczas zakupów;

•

nagość związaną z seksem, masturbację, marzenia seksualne i erotyczne, w tym nieadekwatne do wieku lub indywidualnie pojmowanej
normy;

•

piętnujące choroby, utratę kontroli nad fizjologią, niesamodzielność
w upośledzeniu, zaburzenia pamięci społecznej, objawy starości, nadwagę, ginekomastię (u młodych mężczyzn);

•

pochodzenie społeczne (ze środowiska nie wielkomiejskiego), porównania cywilizacyjne miasto – wieś, narodowość;

•

brak empatyczności: zaniedbanie starych rodziców, nieudzielenie
pomocy, obrzydzenie wobec pacjentów;

•

porażkę biznesową;

•

braki znajomości kultury;

•

kłamstwa polityków;

•

niezdolność do porzucenia męża tyrana;

•

decyzję o bezdzietności.

Wątki te powtarzają się w innych wypowiedziach i wyliczankach, uzupełnione
o: długi, impotencję, brak znajomości języków obcych, niskie wyksztalcenie55, utratę
pracy, pobyt w więzieniu, kradzież, kierowanie autem w stanie nietrzeźwości (sic!)56;
niską kulturę i obyczaje polityczne, chamstwo, homofobię57, spóźnianie, zapominanie
i gubienie przedmiotów, defekty stroju (np. rozpięty rozporek, plamy), niekontrolowane, niewspółmierne i nieadekwatne do sytuacji reakcje emocjonalne58.
Jest prawdopodobne, że część społeczeństwa uzupełniłaby tę listę
o: brak wiary w Boga, brak patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej,
seksualizację dzieci, odmienności psychoseksualne (LGBT), rozpad tradycyjnej
rodziny, niewierność, rozwody, zmianę ról i wartości społecznych, cywilizację
śmierci (aborcję i antykoncepcję) i zapewne inne społeczne „przewiny”.
Opinii Homo Homini; B. Tumiłowicz, Czego najbardziej się wstydzimy w historii Polski? „Przegląd”
14.11.2004.
54
I. Klementowska, Czego się wstydzi Polak?, „Gazeta Wyborcza”, 28.11.2012.
55
Czego się wstydzimy? 10 głównych powodów do wstydu…
56
Piersi, penis, zdrada? Nie, Polacy wstydzą się…
57
M. Grudniewska, Z czego są dumni i czego się wstydzą czytelnicy Wyborczej…
58
Jedzenie między zębami, rozpięty rozporek - ciąg dalszy wstydliwej listy - http://zdrowie.gazeta.
pl/Zdrowie/1,105912,12480464,15_najczestszych_powodow_wstydu_i_czerwienienia_sie.html;
dostęp: 2019-01-20; A. Gumowska, Polaków powody do wstydu. „Newsweek, Styl Życia”, 05.01.2015.
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Historycy i socjolodzy dorzucają 59: partyjniactwo przedkładane nad interes
państwa, przegrane nieprzemyślane powstania, okupację Zaolzia i interwencję
w Czechosłowacji, zgodę na politykę PZPR lub uczestnictwo w niej, nacjonalizm,
targowicę, służbę zaborcy, volkslistę, antysemityzm (z wskazanymi przypadkami,
np. Jedwabnego), nietolerancję, zacofanie, bezhołowie (w tym sejmowe), politykę
względem kresów wschodnich, zabójstwo Mościckiego (zapewne także Pawła
Adamowicza i Marka Rosiaka)… i inne zdarzenia zróżnicowane w zależności od
kontekstu historycznego i politycznego.
Ewelina Adamczyk60 cytując celebrytkę, psycholożkę Brené Brown, uważaną za guru w sprawach wstydu61,wymienia „kategorie wstydu”, dotyczące:
•

wyglądu,

•

statusu zawodowego i materialnego,

•

rodzicielstwa,macierzyństwa/ojcostwa,

•

rodziny/pochodzenia,

•

stanu zdrowia,

•

uzależnień,

•

seksu,

•

procesu starzenia się,

•

wyznania,

•

traumatycznych doświadczeń,

•

wpływu na nasze życie stereotypów i etykietek.

Wspólnym mianownikiem wymienianych przyczyn wstydu wydaje się być
naruszenie intymności, ujawnione impulsywne reakcje emocjonalne, naruszenie
norm obyczajowych, „słabość woli” (np. wobec uzależnień) i w konsekwencji negatywny obraz/ocena podmiotu w porównaniach społecznych. Dla przyczyn wstydu
istotny jest zatem społeczny i memetyczny punkt odniesienia.
Poza negacją wymienionych wartości, literacko zdefiniowaną cechą
bezwstydu i przyczyną śmierci wstydu jest obłuda. Obserwowana w przekazie
medialnym obłuda dotyczy – szczególnie u prominentnych osób – sprzeczności
głoszonych ideałów z rzeczywistym zachowaniem. Ujmuje to schopenhauerowskie
„A czy drogowskaz musi pójść do miasta?”62. Bezwstydna obłuda przejawia się
59

B. Tumiłowicz, Czego najbardziej się wstydzimy w historii Polski? „Przegląd” 14.11.2004.
E. Adamczyk, Czym jest wstyd? „Dzieci są ważne” 2019, on-line.
61
B. Brown, Shame Resilience Theory: A Grounded Theory Study on Women and Shame.
“Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services”, SAGE Journals 2006, no
87(1), pp. 43–52;Shame Resilience Theory by Brené Brown - https://www.habitsforwellbeing.com/
shame-resilience-theory/; [dostep z dnia: 01.07.2019].
62
Także jako: „Drogowskaz nie musi iść w kierunku, który wskazuje”, „Drogowskaz
60
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szczególnie w kwestiach seksualności, celibatu, gromadzenia majątku i deklarowanego ubóstwa, sprawiedliwości, praworządności, uczciwości i nepotyzmu, a także
w zderzeniu deklaracji miłości i przemocy rodzinnej. Bez trudu można znaleźć
adekwatne przykłady.
Obszary relacji psychicznych powodujące wstyd – synteza:
• Sfera urogenitalna, analna (aboralna) rzadziej oralna: czynności fizjologiczne ze
szczególnym naciskiem na seksualność, w tym: nagość w niekontrolowanej sytuacji
społecznej;
• Niesprawność fizyczna i psychiczna, w szczególności uwłaczające objawy choroby,
niepełnosprawności i starzenia się;
• Odmienność – odbieganie od normy społecznej pod względem fizycznym, psychicznym oraz zachowania typowego dla grupy odniesienia, w tym także: pochodzenie społeczne;
• Bieda i objawy niedostatku;
• Niewiedza w towarzystwie oceniającym oraz braki obycia kulturalnego (coraz
rzadziej);
• Złamanie norm obyczajowych, towarzyskich i (niektórych) prawnych;
• Naruszenie intymności podmiotu;
• Uzależnienia – „słabość woli”;
• Ujawnione impulsywne reakcje emocjonalne, wtym: wzruszenie, strach, miłość,
empatia, impulsywne reakcje agresywne, przemoc;
• Negatywny obraz/ocena podmiotu w porównaniach społecznych (jako uogólnienie).

Źródła bezwstydu
Analizę społecznej śmierci wstydu oprzeć można na modelowych sytuacjach,
w których objawia się zanik wstydu. Zaliczyć do nich można m.in. reality show
takie jak: Big Brother, W ukrytej kamerze, Matura to bzdura, programy w formule
„talent show”, akceptacja działalności paparazzi, autoprezentacje w portalach
społecznościowych, modowych, randkowych, autoprezentacje jackass. Zjawiska
bullyingu, cyberbullyingu i sextingu wskazują, że nader często osoby impulsywnie lub łatwowiernie rezygnujące z ochrony intymności, z czasem doznają z tego
powoduwstydu i upokorzenia.
Poszukując przyczyn społecznej śmierci wstydu można postawić kilka
hipotez roboczych, prowizorycznie tytułując je jako: 1) łatwość i taniość bzdury;
stoi i wskazuje drogę, lecz sam nią nie podąża” ; za: https://pl.wikiquote.org/wiki/Arthur_
Schopenhauer (Inne) [dostep z dnia: 01.07.2019].
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2) demistyfikacja wzorców; 3) dewaluacja edukacji i kultury; 4) błąd adresu;
5) długie dojrzewanie mądrości.

Hipoteza I: Łatwość i taniość bzdury
Mechanizm powodujący zanik wstydu w tym przypadku ma charakter memetyczny. Wynika on z konkurencji między wzorcami (memami, przekazami)
trudnymi i przekazami banalnymi, wręcz prymitywnymi. Jest to w znacznej
mierze wynik komercjalizacji przekazu społecznego i marginalizacji wpływu
tzw. inteligencji. Zjawisko to analizuje m.in. Frank Furedi w Gdzie się podziali
wszyscy intelektualiści 63. Jako przyczyny zaniku szacunku dla głębokiej wiedzy
i kompetencji proponuje on utylitaryzm i komercjalizację („gospodarka
oparta na wiedzy”?), a także relatywizację wiedzy i nauki, która stała się,
„niedemokratycznie” i „niepoprawnie politycznie”, za trudna dla przeciętnego
odbiorcy. Konsekwencją prowadzącej do tego manipulacji społecznej jest
pozorne równouprawnienie każdego poglądu i twierdzenia oraz brak wstydu
lub co najmniej refleksji z powodu niewiedzy (np. „ja tam matematyki nie
lubię”). Kulturowym i paranaukowym źródłem takiego bezwstydu jest pozorne
przyzwolenie, uzasadnione „ludowym” – populistycznym – rozumieniem
postmodernizmu. Zasadność różnorodności i uwarunkowanie kontekstowej
interpretacji świata zostało tu potraktowane jako równoprawność wiedzy i niewiedzy oraz dopuszczalność sprzecznych praw i bezprawia. W jakimś stopniu
wiąże się to z kryzysem demokracji – trudem respektowania różnorodności
w granicach wolności innych ludzi.
Skutkiem jest zjawisko, które można byłoby określić, jako właśnie „łatwość
i atrakcyjność bzdury” lub „e-sancta stupiditas w Nowym Wspaniałym Świecie” –
świecie mediów, w tym mediów społecznych i elektronicznych. Ruchy antyszczepionkowe, chem trails64, cudowne terapie (hyperoksygenoterapia, chelatoterapia,
hydrokolonoterapia), skrajnie upraszczający sprzeciw wobec GMO, ignorancja
ekonomiczna i wiele innych mogą być przykładami. W ujęciu informatycznym
i komunikacji społecznej wyraża się to liczbą otwarć, lajków, komentarzy
i przekazywania dalej informacji naukowej i pseudonaukowej (hoaxu) przez użytkowników internetu. Różnica w nasileniu propagacji osiąga poziom co najmniej
jednego rzędu wielkości (dziesięciokrotności) na korzyść bzdur65. (Lies spread
faster than the truth).

63

F. Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, przeł. K. Makarczuk, Warszawa 2008.
M. Rotkiewicz, Wstrząsająca teoria smug na niebie „Polityka” 2015, nr 13.
65
A. Bessi, M. Coletto, G.A. Davidescu, A. Scala, G. Caldarelli, W. Quattrociocchi, Science
vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age of Misinformation, “PLOS One” 2015.
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Ramka 1. O FALSZYWEJ WIEDZY, BEZWSTYDZIE JEJ SZERZENIA i RÓŻNICACH POGLĄDÓW – wybrane źródła
T. Ulanowski, Fake newsy rozchodzą się szybciej i dalej niż prawda. I to nie wina internetowych botów – ustalili naukowcy, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Nauka” 10.03.2018.
A. Dryjańska, Wraz z epoką smartfonów i smartwatchów wielkimi krokami nadchodzi
ciemność. Smartśredniowiecze, „Gazeta Wyborcza” 05.01.2019.
T. Targański, Handlarze zwątpienia. Żyjemy w wieku ignorancji, „Gazeta Wyborcza”
23.01.2018.
A. Bessi, M. Coletto, G. Alexandru Davidescu, A. Scala, G. Caldarelli,
W. Quattrociocchi, Science vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age of Misinformation, “PLOS One”2015, February 23, DOI: 10.1371/journal.pone.0118093.
Streszczone, jako: „Nauka kontra teorie spiskowe: zbiorowe narracje w epoce dezinformacji” Wstrząsająca teoria smug na niebie, Marcin Rotkiewicz, „Polityka” 2015, nr 32.
S. Vosoughi, D. Roy, S. Aral, The spread of true and false news online, “Science” 2018,
Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151; DOI: 10.1126/science.aap9559.
C.M. Joseph, J. Graham, J. Haidt, The End of Equipotentiality: A Moral Foundations
Approach to Ideology-Attitude Links and Cognitive Complexity, “Psychological Inquiry”
2009, No. 20, pp. 172–176.
J. Graham, J. Haidt, B.A. Nosek, Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of
Moral Foundations, “Journal of Personality and Social Psychology” 2009, Vol. 96,
No. 5, pp. 1029–1046.
J. Graham, J. Haidt, B.A. Nosek, The Moral Stereotypes of Liberals and Conservatives:
Exaggeration of Differences across the Political Spectrum, “PLoS ONE”2012, No. 7(12),
p. e50092. doi:10.1371/journal.pone.0050092.
J. Haidt, M.A. Hersh, Sexual Morality: The Cultures and Emotions of Conservatives
and Liberals, “Journal of Applied Social Psychology” 2001, No. 31, 1, pp. 191–221.
B.G. Purzycki, C. Apicella, Q.D. Atkinson, E. Cohen, R.A. McNamara,
A.K. Willard, D. Xygalatas, A. Norenzayan, J. Henrich, Moralistic gods, supernatural
punishment and the expansion of human sociality, “Nature” 2016, Feb 18;530(7590),
pp. 327–230. doi: 10.1038/nature16980. Epub 2016 Feb 10.
B.G. Purzycki , C.T. Ross, C. Apicella, Q.D. Atkinson, E. Cohen, R.A. McNamara,
A.K. Willard, D. Xygalatas, A. Norenzayan, J. Henrich, Material security, life history,
and moralistic religions: A cross-cultural examination, “PLoS One” 2018, 2018https://
doi.org/10.1371/journal.pone.0193856.

Hipoteza II: Demistyﬁkacja wzorców wysokich
Niezależnie od niedających się zanegować pozytywów i zdobyczy demokracji
(egalité, fraternité, liberté), zrównanie (bezcenne i pozorne niestety, gdy chodzi
status majątkowy ludzi66) powoduje demistyfikację wzorców kultury wysokiej,
66
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w tym kultury zachowania. Oczywiście, zasadny jest zarzut, że elitarne wzorce
kultury były fałszywe i pruderyjne. W demistyfikacji istotną rolę odgrywają
twórcy kultury i dziennikarze. Ci ostatni nagłaśniając bieżące skandale obyczajowe jako negację wzorców zachowania. Ilustracją demistyfikacji mogą być
np. filmy Filipa Bajona Magnat, Kamerdyner i szerzone powszechnie plotki
z intymnego życia „wyższych sfer” – celebrytów.
Napędzaną tymi wzorcami rezygnację z intymności – bezwstyd ilustrujący
„śmierć wstydu” – dokumentuje Wikipedia (2019), wyliczając 139 programów typu
reality show. Wzorcowy Big brother w roku 2001 budził zainteresowanie ok. 10 mln
widzów w Polsce. Podobnie działają programy typu „talent show” (np. Mam talent),
programy lifestylowe. Intrygująca zapewne byłaby statystyka castingu do takich
programów. Swój wkład mają także programy publicystyczne z udziałem odbiorców. Abstrahując od ambicji, kompetencji i jakości pracy twórców programów,
takich jak: Szkło kontaktowe (TVN), W tyle wizji (TVP), Za, a nawet przeciw (III PR),
dopuszczają one niejednokrotnie żenujące wypowiedzi rozemocjonowanych widzów i słuchaczy.
Być może za wcześnie lub w złą porę pogrzebano filistra i dulszczyznę,
których zombie wracają. Za wcześnie też Gombrowicz i Mrożek stali się jedynie
maturalnymi wzorcami prześmiewcy, a Boy-Żeleński zniknął z kulturalnego
i społecznego obiegu.
Globalizacja komunikacji i kultury oraz związany z postępem rozpad
tradycyjnych więzi rodzinnych i plemienno-wioskowych odcisnął się na strukturze relacji i ról społecznych, zaburzając (jak się wydaje naturalne) ewolucyjnie
ukształtowane struktury hierarchiczne scharakteryzowane liczbami Dunbara67.
Świat zmalał68 stwarzając iluzje, że każdy może zaistnieć, jako osoba będąca wzorcem dla pozostałych 7,6 miliarda ludzi. Pozorna łatwość zaistnienia w czasie „swoich 5 minut” może być przyczyną motywacji do zachowań skutkujących śmiercią
wstydu. Nie jest to zjawisko nowe. Odnosi się bowiem do niego Liber generationis
plebeanorum (Księga rodów plebejskich) Waleriana Nekandy Trepki z roku 1626.
Prowokująca śmierć wstydu – bezkompromisowa walka nie tylko o swoje
5 minut, ale i realne stanowiska i władzę – przybiera szczególnie dramatyczny
wyraz w polityce. Bez trudu można mnożyć przykłady skompromitowanych
i zawstydzonych polityków, liczących na amnezję i głupotę wyborców.
[dostep z dnia: 01.07.2019]; Oxfam International, Public Good Or Private Wealth?(2019) - https://
www.oxfam.org.nz/reports/public-good-or-private-wealth [dostep z dnia: 01.07.2019].
67
Dunbar’s number – Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbar%27s_number [dostep
z dnia: 01.07.2019]; warto zwrócić uwagę, że – niezależnie od uwag krytycznych wzgledem
koncepcji - liczby te zaczynają się od 1,5 i rosną w przybliżeniu jako ciąg kolejnych wyników
mnożenia przez 3: 1,5; 5; 15; 50; 150; 500; 1 500; …itd.; R.A.Hill, R.I.M. Dunbar, Social network
size in humans, “Human Nature” 2003, no 14 (1), pp. 53–72; E.I.M. Dunbar, Ilu przyjaciół potrzebuje
człowiek? Liczba Dunbara i inne wybryki ewolucji, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Kraków 2019.
68
Small World Experiment - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_
experiment (Small Word Theory) [dostep z dnia: 01.07.2019].
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Ramka 2. WSTYD, WSTYDLIWOŚĆ I BEZWSTYD W PRASIE - wybrane źródła
Brat brud. Agnieszka Krzemińska, Polityka 4 listopada 2009
Coraz więcej wulgaryzmów w naszej mowie. Agnieszka Krzemińska, „Polityka”
27 sierpnia 2013
Europa przy stole. O rewolucjach kulinarnych w dziejach Europy opowiada Sebastianowi
Dudzie dr Tessa Capponi-Borawska, 16 listopada 2012
Krótka historia bielizny i bikini. Agnieszka Krzemińska, „Polityka” 20 sierpnia 2013
Krótka historia pornografii. Adam Tomaszewski, Onet 2012-04-16
Naga broń. Aleksandr Tiranow, „Nezawisimaia Gazeta” 19.12.2003
Mowa ciała. Dariusz Łukasiewicz, „Polityka” 1 lutego 2011
Obrzydliwość cudzej gęby, czyli o zachowaniu się przy stole. Joanna Banaś, „GW”
31 grudnia 2018
Papirusowa pornografia. Agnieszka Krzemińska, „Archeologia. Polityka” 23.10.2002
Problem toaletowy. Historia papieru toaletowego. Joanna Banaś, „GW. Ale Historia”
01.02.2016
Sprośny humor z antycznych toalet. Agnieszka Krzemińska, Polityka 8 stycznia 2019
Śmierdzący problem. Wychodki, sławojki, latryny. Elżbieta Manthey, „GW” 12.07.2016
Seks bez sensu. Joanna Cieśla, Olga Podgórska [współpr.], „Polityka” nr 33 (3022)
Sekspiosenki Cypisa i Popka na YouTubie oglądają dzieci z podstawówki. Prawnicy mówią, że to porno. Ludmiła Anannikova, „GW” 9 kwietnia 2018 05:59
Erotyka bez języka. Dlaczego nie umiemy o tym rozmawiać... Ewa Winnicka, „Polityka”
24.09.2003
Rozum wyklęty, zabobon święty. Kazimierz Bem, Jarosław Makowski, „Polityka”
3 października 2017
Chaos norm, chaos moralny. Serwis naukowy PR, 24.09.2003
Inteligencja zamilkła. Barbara Skarga, „GW”, 13-01-2006
Polscy uczniowie poniżej średniej. „GW” w internecie, PAP, 04-12-01 14:49
Kraków: studenci biją absolutne rekordy. Onet Kraków AAAPAP, PH, 09-07-09
Licencjat dla wszystkich, magisterka dla elit. Klaus Bachmann, prof. politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego,Gazeta Wyborcza. 19.06.2009; http://forum.gazeta.
pl/forum/w,72,96857673,96857673,Licencjat_dla_wszystkich_magisterka_dla_elit.
html
Po milczącym proteście radiowej „Dwójki”. Kilar: Władza nie lubi inteligencji. „Dziennik”, czwartek 9 lipca 2009 08:03
Groźne wygłupy. Astrid De Larminat, “Le Figaro” 17.03.2004
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Hipoteza III: Dewaluacja edukacji
Dewaluacja dobra elitarnego i ekskluzywnego, jakim przez wieki było zdobywane w trudzie wykształcenie i umiejętności,nastąpiła za sprawą łatwego i powszechnego dostępudo edukacji. Ta zdobycz demokracji, w imię populistycznie
pojętej równości, uwolniła znaczną część zdobywających wiedzę od wysiłku
i rygorystycznej oceny. Łatwy i powszechny dostęp do elitarnego dobra powoduje
utratę wartości i jakości tego dobra oraz brak punktu – wzorca odniesienia –
wzorca wysokiej jakości. Dyskusyjna sprawą jest poziom – wysokość – tejże jakości.
Drogę do umasowienia i dewaluacji wykształcenia otworzyły obiecujące
skądinąd projekty reform edukacji i proces boloński69. Ich założeniem było, że
powszechne i ustawiczne kształcenie spowoduje maksymalizację udziału ludzi
z wyższym wykształceniem. Przełożyć się to miało na użyteczną gospodarczo
wiedzę, umiejętności wyższe kształconych, wzrost ich kompetencji społecznych
i kulturalnych oraz dojrzałą osobowość, jako „edukacyjną wartość dodaną”. W
konsekwencji rozkwitnie gospodarka oparta na wiedzy i nastąpi okres powszechnej mądrości i szczęścia. Ta (sarkastyczna) charakterystyka ma swoje uzasadnienie
w realiach. Jednym z głównych problemów systemu edukacyjnego jest obecnie
motywowanie kształcącej się młodzieży do (bardziej efektywnej) pracy. Służą
temu krótkoterminowe projekty edukacyjne, otwarcie szkół wyższych na uczniów
szkół podstawowych, promowanie studiów według indywidualnych programów,
coaching i tutoring. Edukacyjna wartość „odjęta” objawia się zaś syndromem Piotrusia Pana dotykającym młodych mężczyzn, zjawiskiem bambocioni, problemem
zagospodarowania wykształconej młodzieży, tj. bezrobociem lub zatrudnieniem
na stanowiskach poniżej aspiracji, nadreprezentacją kobiet zdających maturę
i studiujących (na co żali się Philip Zimbardo70) i wreszcie demografią „wykształciuchów” – koniecznością zachęt do posiadania dzieci.
Te niejednoznaczne w interpretacji problemy są szeroko i krytycznie
dyskutowane w prasie i opracowaniach naukowych i popularyzatorskich71. Jako
sygnał ostrzegawczy może tu służyć treść wypowiedzi Krzysztofa Warlikowskiego
w Europarlamencie72. Stwierdza on:
40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta. Doszliśmy do dna. To zagraża całej
Europie i demokracji. Dzisiaj blisko 40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta,
a kolejne 30 proc. rozumie w niewielkim stopniu. Co dziesiąty absolwent szkoły
69

Np. R. Jeż, Proces boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. (2013), s. 91-99; cejsh.
icm.edu.pl/cejsh/.../9_R.Jez_Proces_bolonski_a_system_szkolnictwa....pdf [dostep z dnia:
01.07.2019] lub: A. Kraśniewski, Proces boloński. To już dziesięć lat. Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Warszawa 2009, http://czytelnia.frse.org.pl/media/proces_bolonski_FINAL.pdf
[dostep z dnia: 01.07.2019].
70
N. Coulombe, Ph. Zimbardo, Gdzie ci mężczyźni? Warszawa 2015.
71
P. Łaszczyca, Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się
do sporu o szkołę. „Przegląd Pedagogiczny” 2016, nr 1 [13], s. 119–150.
72
Przemówienie Krzystofa Warlikowskiego w Europarlamencie- „F5”, 2018, - http://www.fpiec.
pl/tu-i-teraz/przemowienie-krzysztofa-warlikowskiego-w-parlamencie-europejskim-ktorepowinniscie-przeczytac [dostep z dnia: 01.07.2019].
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podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 mln Polaków (ok. 25 proc.) nie ma w domu
ani jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym jest co szósty magister w Polsce.
6,2 mln Polaków znajduje się poza kulturą pisma, czyli nie przeczytało NIC, nawet
artykułu w brukowcu. 40 proc. Polaków ma problemy z czytaniem rozkładów jazdy
czy map pogodowych.

Ofertę usług edukacyjnych na poziomie wyższym przedstawia młodym Polakom 429 uczelni wyższych (2015)73. Niemcy, mające trzy razy więcej ludności, mają
tylko 415 uczelni. W roku 2005 – roku szczytu – w Polsce studiowało ok. 2 mln studentów, co daje pięciokrotny wzrost liczby od roku 1990. W przedziale od roku 2005
do chwili obecnej studiuje ogółem ok. 50% grupy wiekowej 20–25 lat, co stanowi ok.
czterokrotny wzrost względem roku 199074. W praktyce, wydając w ciągu 3 lat sześć
razy po 1000 lub 1 500 zł za semestr i 40 razy w roku uczestnicząc łącznie w ok. 360
godzinach zajęć, student może uzyskać tytuł licencjata jakiegoś kierunku kształcenia.
Polska kształci więcej absolwentów wyższych uczelni niż Wielka Brytania
75
i USA . Internet pełen jest memów o jakości uczelni i poziomie absolwentów.
Na tym tle nie budzą zdumienia (dramatyczne) dane na temat czytelnictwa, opublikowane przez Bibliotekę Narodowa w roku 201876.

Hipoteza IV: Długie dojrzewanie mądrości i błędy adresowania
Co wolno wojewodzie… 77
Jeśli… jeśli zadaniem, celem lub skutkiem tworzenia i odbioru sztuki jest
kształtowanie człowieka, a może raczej jego wrażliwości i zdolności poznawczych,
to nie ma jednej sztuki dla wszystkich. Zatem sztuka… dla wszystkich czy nie dla
każdego? Być może przyrodnik nie powinien wypowiadać się na temat sztuki.
Współczesna sztuka jest bardziej niż we wcześniejszych epokach przezwyciężaniem
ograniczeń i poszukiwaniem wolności. Sztuka zatem to przekraczanie granic
wyrazu, uwalnianie „ducha”, poszukiwanie wolności, ogniskowanie uwagi, nowe
spojrzenie, prawda o świecie albo tylko jedno z możliwych przybliżeń do prawdy,
które można czasami zrozumieć dopiero po pokonaniu długiej drogi rozwoju
w odbiorze sztuki. Nie każdy i w nie każdym okresie życia może mieć szanse na
osiągnięcie zdolności do odbioru konkretnych form sztuki.
Przekraczanie granic sztuki konwencjonalnej, oswojonej przez większość
ludzi, mogłoby być kolejną przyczyną śmierci wstydu, a także pomieszania pojęć
73
Statystyka za InnPoland - https://innpoland.pl/117487,w-polsce-dziala-429-uczelniwyzszych-to-sytuacja-patologiczna-mowia-eksperci-i-nawoluja-do-konsolidacji [dostęp: 01.07.2019];
także: https://rynekpracy.pl/monitory/ponad-450-szkol-wyzszych-w-polsce [dostęp: 01.07.2019].
74
Statystyki za portalem StudenckaMarka - https://www.studenckamarka.pl/serwis.
php?s=73&pok=1922 [dostep z dnia: 01.07.2019].
75
TOK FM, Polska_generuje_wiecej_absolwentow_wyzszych_uczelni, TOK FM, df, zsz
08.09.2010, 15:12; http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,8350495,Polska_generuje_wiecej_
absolwentow_wyzszych_uczelni.html [dostep z dnia: 01.07.2019].
76
Stan czytelnictwa w Polsce w roku 2017. Bibloteka Narodowa 2018. – https://www.bn.org.
pl/aktualnosci/3497-stan-czytelnictwa-w-polsce- - -pelny-raport-do-pobrania.html[dostęp:
01.07.2019].
77
J. Krzyżanowski Mądrej głowie dość dwie słowie, Warszawa 1975, T II, s. 74.
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oraz wartości. Byłby to wynik złego adresowania dzieł sztuki, albo złej ich
propagacji. Kontrowersyjne dzieła (z niewielkim trudem można ich przywołać
więcej), to często już klasyczne utwory, jak Fontaine Marcela Duchampa (Exposition of Independent; NY 1917), Merda d’artiste Pierro Manzoniego (Tate, 1961,
sprzedane za 124,000 – przez dom aukcyjny Sothleby 23 maja 2007 r.). Nowe
spojrzenie na bajkę Wilhelma i Jacoba Grimmów Muzykanci z Bremy niesie Love
is forever Maurizio Catellana i Piramida zwierząt Katarzyny Kozyry (1993). Budzi
kontrowersje rzeźba La nona ora Maurizio Catellana, przedstawiająca Jana Pawła
II przygniecionego przez meteoryt. Niebezpiecznym przełamywaniem granic
jest Święto wiosny Katarzyny Kozyry (2002) odwołujące się do Święta wiosny Igora
Strawińskiego i Siergieja Diagilewa (1913). Zmusza ono do trudnej pracy, by zrozumieć, co artystka chciała przekazać, wykonując przed kamerą animację nagimi
ciałami pensjonariuszy domu starców. Narusza delikatne normy trudna i wstydliwa prawda o seksualności Doroty Nieznalskiej w Pasji (2001). W sytuacji, gdy na
temat obozów zagłady powiedziano już wszystko – do zanudzenia na śmierć – i zapomniano już wszystko, budzi oburzenie instalacja/happening Berek (w komorze
gazowej Auschwitz) Artura Żmijewskiego (1999). A można jeszcze wspomnieć
o zestawie klocków Lego. Obóz koncentracyjny Zbigniewa Libery.
Rodzi się pytanie, do kogo adresowane są te dzieła, jeśli większość ich
nie rozumie i odrzuca z głośnym protestem, jako bezwstyd twórcy – artysty.
Z pewnością nie są one łatwym przewodnikiem. Źle zrozumiane przełamywanie
granic i budzenie wrażliwości może stać się dla niewyrobionego odbiorcy wzorem
i pretekstem do uśmiercenia wstydu podczas wykonywania selfie „ja przy piecu
krematoryjnym w Auschwitz”. Ten konflikt ma może najmniejszy zasięg, ale jest
też istotny, jako wyraz spotkania pokoleń.
Odrębnym problemem w korozji wstydu są komercjalne dzieła sztuki filmowej epatujące seksem i przemocą. Stosunkowo łagodnym przykładem może
być Pięćdziesiąt twarzy Greya w reżyserii Sama Taylor-Johnsona (2015). Film ten
epatował sadomasochistycznymi treściami znaczną część młodej publiczności,
a jego efekt kulturotwórczy i psychologiczny wart jest zapewne pogłębionej obserwacji. Znacznie większy wkład w śmierć wstydu mogą mieć filmy pornograficzne
i thrillery daleko odbiegające od np. żartobliwie zabarwionych erotyką treści
Dekameronu Boccaccia.

Wstyd końca
Bezwstyd ignoracji i negacji jest groźny w sprawach istotnych dla funkcjonowania, a może nawet istnienia społeczeństw. Widać go w cynizmie wypowiedzi
populistycznych polityków. Z rzadka towarzyszą mu uchwycone przez kamery
objawy wstydu, jak w przypadku polityka, który w styczniu 2018 r. twierdził, że
smog nie jest problemem. Wstyd wymaga wiedzy, empatii i czasami odwagi, gdy
dotyczy spraw ważnych.
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Pewną niedogodnością bycia człowiekiem jest, że starzy, wykształceni,
doświadczeni i obyci (w jakimś tam przynajmniej stopniu) ze światem i kulturą
podlegają demencji i umierają ze swoją (nie)wiedzą i wstydem. Młodzi zaś muszą
wszystko zdobyć od podstaw, popełniając te same błędy, co ich poprzednicy.
Przyjmując ewolucjonistyczną i memetyczną wizję komunikacji, społeczną
śmierć wstydu i szerzenie się zachowań bezwstydnych można równocześnie
rozpatrywać w kategoriach mechanizmów biologicznych i neurobiologicznych.
Zachowania bezwstydne wydają się wymagać mniejszego nakładu pracy, mniejszej
wiedzy i obycia kulturalnego. Zatem, sumarycznie, niższych kosztów adaptacji.
Bezwstyd może doraźnie dostarczać silniejszego wzmocnienia emocjonalnego
i większych doraźnych korzyści. Może to w krótkich okresach czasu sprzyjać
szerzeniu się zachowań bezwstydnych, tak długo jak długo nie ujawnią się ich
negatywne konsekwencje dla jednostki i całych społeczności. Długoterminowe,
odroczone efekty bezwstydu mogą być trudne do pojęcia dla osób o ograniczonej wiedzy, osób zmanipulowanych ideologicznie lub osób o egoistycznych
intencjach. Prawdopodobnie możliwe byłoby matematyczne modelowanie takich
zależności z użyciem systemów Big Data. Jako model propagacji obłudy i bezwstydnego kłamstwa można przyjąć wielkie systemy i ideologie totalitarne lub
np. wiktoriańską pruderię. Taktować je można jako systemy memetyczne odwzorowujące rzeczywistość w nieprawdziwy sposób. Przełamanie wzorców niesionych
przez „bezwstydne” systemy wiązało się katastrofalnymi zjawiskami historycznymi
lub obyczajowymi rewolucjami. Pociągało za sobą znaczne koszty społeczne i konieczność bolesnych przewartościowań w mentalności (systemach memetycznych
– memepleksach) zarówno pojedynczych ludzi jak i społeczności. Prawdopodobnie dobrym modelem konkurencji wstydu i bezwstudu byłyby socjobiologiczne
zasady altruizmu zwrotnego oraz ewolucyjnie stałej (puli) strategii zachowania.
Badanie w tych kierunkach z konieczności zazębiać się będą z badaniami nad
moralnością, ideologią i polityką.
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Memetyka – tożsamość naukowa dyscypliny
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20
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St re s z c z e nie

W artykule został zarysowany problem samodzielności dyscypliny naukowej. Przedmiotem dyskusji jest tożsamość naukowa memetyki jako samodzielnej dyscypliny
naukowej w polskim systemie prawnym jak i tradycji akademickiej oraz potencjalne
problemy samodzielność uniemożliwiające.
Słowa klucze:
dziedziny naukowe, dyscypliny naukowe, niezależność naukowa, ewolucja kultury,
memetyka
Memetics – the integrity of the discipline
Sum m a r y

The article draws the problem of autonomous of a discipline. The subject matter
discussed in the study is Memetics. Consequently, critical research aimed to confront such probabilities with the Polish academic historical tradition as well as the
Polish actual legal system.
Keywords:
divisions of science, discipline, epistemic independence, cultural evolution, memetics

Wprowadzenie
Problematyka, którą w niniejszym artykule nazywa się samodzielnością dyscypliny
naukowej (dalej SDN), jest wielowymiarowa, co niewątpliwie utrudnia opracowanie ujęcia syntetycznego. W ramach takiego ujęcia konieczne jest uwzględnienie
różnych aspektów, począwszy od ujęcia filozoficznego, poprzez ujęcie historyczno-społeczne (polska tradycja akademicka), po ujęcie legislacyjne. Rozpoczęcie
wywodu od ujęcia filozoficznego jest kłopotliwe z tego powodu, że nie jest
możliwe pogodzenie różnych stanowisk ontologiczno-epistemologicznych odnoś-
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nie do oczekiwań względem nauki – przykładowo, nie da się pogodzić realizmu
naukowego (Scientific Realism), anty-realizmu naukowego (Scientific Anti-Realism)
czy konstruktywnego empiryzmu („constructive empiricism” – Bas van Fraassen)1; co
więcej, nie można konkurujących ze sobą stanowisk osłabić tak, by jednoznacznie
któreś z nich wykluczyć. Sensownym wydaje się zatem rozpoczęcie dyskusji od
ujęcia prawnego oraz społeczno-historycznego, które konstytuuje rodzimą tradycję
akademicką. Ponadto, pod uwagę powinny być wzięte także tzw. „dobre praktyki
badawcze”, z pominięciem tych praktyk, które stosuje się w sprzeczności z kodeksem
etycznym, np. Kodeks etyki pracownika naukowego (wydanie II z roku 2017)2. Niestety,
faktyczne praktyki badawcze, pozytywne jak i negatywne, odgrywają zasadniczą
rolę w kształtowaniu się formalnej struktury nauki rodzimej – problemy te są powszechnie znane więc zostaną w niniejszym artykule pominięte3.

1. Tożsamość naukowa dyscypliny
Problematyka SDN dotyczy zasadniczo dyscyplin nowych, które powstały
w ostatnich latach – nauki o bezpieczeństwie czy nauki o kulturze i religii (dawniej kulturoznawstwo4). W dyskusjach akademickich dominują kwestie odnośnie
do trzech obszarów: tożsamości dyscypliny, statusu naukowego oraz samodzielności naukowej. W zakres tożsamości naukowej dyscypliny wchodzą dwa aspekty:
(1) przedmiotowy, który określa przedmiot poznania; oraz (2) formalny, który
określa zbiór pytań badawczych odnośnie do przedmiotu poznania, na które
to pytania poszukuje się odpowiedzi5. Status naukowy dyscypliny dotyczy mocy
wyjaśniającej hipotez czy teorii, możliwości sformułowania aksjomatyki, itd.
Samodzielność naukowa dyscypliny odnosi się do prawnego i administracyj1

Zob. R. Boroch, Wokół ewolucji języka – hipotezy o źródłach mowy ludzkiej i ich wartość
naukowa, „Załącznik Kulturoznawczy” 2018, nr 5, s. 11–22.
2
Kodeks etyki pracownika naukowego. Warszawa 2017. Kodeks opracowany przez Komisję do
Spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk.
3
Powszechnie znane nieetyczne praktyki: ghost writing, guest authorship, usurped identity,
pushing, fake data, fake adjustment of data, rescaling of data, appropriation of data, solicited translation.
Zob. Y. Crama, M. Grabisch, S. Martello, A Brand New Cheating Attempt: A Case of Usurped Identity,
„4OR-A Quarterly Journal of Operations Research” 2016, vol. 14, s. 333–336. Klasyfikacja
nieetycznych praktyk jest trudna ze względu na pomysłowość środowiska. Wydawnictwo
naukowe Elsevier po sygnałach od badaczy podjęło śledztwo w sprawie manipulowania
wskaźnikiem cytowań przez recenzentów w procesie tzw. ślepych recenzji (peer reviewers), którzy
w recenzjach wskazywali na konieczność uzupełnienia literatury przedmiotu o swoje prace.
W ankiecie internetowej przeprowadzonej przez „Nature”, aż 66.3 % respondentów wskazało,
że z taką praktyką się spotkało. Zob. D.S. Chlawa, Elsevier investigates hundreds of peer reviewers for
manipulating citations, “Nature” 2019, No. 573, p. 174.
4
Jolanta Jagoszewska w artykule Kulturoznawstwo jako niedokończony projekt, „Przegląd
Kulturoznawczy” 2010, nr 1(7), s. 7–27 stawia następującą hipotezę: „Kulturoznawstwo
zaistniało w Polsce, a prawdopodobnie i na świecie, w 1972 r. Wtedy to, w październiku,
pojawili się pierwsi studenci tego eksperymentalnego wówczas kierunku, w międzywydziałowej
jednostce wrocławskiego uniwersytetu, której niezależny status sugerował pewną ekskluzywność
i merytoryczne niepodleganie żadnej z uznanych akademickich dyscyplin.” Tamże s. 7.
5
Zob. R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Siedlce 2017, s. 78–98.
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nego umocowania dyscypliny w krajowym systemie edukacyjnym – kształcenie
młodzieży i naukowców – oraz umocowania w instytucji naukowo-badawczej; obie
kwestie bezpośrednio wiążą się ze źródłami finansowania procesu dydaktycznego,
badawczo-dydaktycznego oraz badawczego.
W literaturze przedmiotu, zwłaszcza w humanistyce kulturoznawczej6,
można spotkać pomieszanie zakresów pojęć: tożsamość dyscypliny, status naukowy dyscypliny oraz samodzielność naukowa dyscypliny z pojęciami filozofii
humanistyki, takimi jak wiedza czy nauka, co określa się nazwą naukowy status
humanistyki7. Podstawą rozumowania tego ujęcia („naukowości humanistyki”)
jest rozbudowana hipoteza wstępna (resp. pre-teoretyczna): [0] humanistyka jest
rodzajem wiedzy o szczególnej strukturze ontologiczno-epistemologicznej; oraz dwie hipotezy główne: [1] celem nauki jest poznanie prawdy; [2] prawda poznana w nauce nie
ma charakteru relatywistycznego. Założenia [0] – [2] są problematyczne i wzbudzają
wieloaspektowe dyskusje humanistycznych środowisk akademickich odnośnie
do: (1) ontologiczno-epistemologicznego statusu szeroko rozumianych danych
humanistycznych; (2) adekwatności stawianych w ramach humanistyki hipotez
do rzeczywistości; oraz (3) mocy wyjaśniającej hipotez badawczych oraz teorii
w obszarze tych nauk. Dyskusje koncentrujące się wokół wymienionych punktów
można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap, w polskim piśmiennictwie, przypada
na drugą połowę XX w. Ważnym głosem są postulaty Tadeusza Kotarbińskiego
zawarte w artykule Humanistyka bez hipostaz. Próba eliminacji hipostaz ze świata pojęć
nauk (1952). T. Kotarbiński zauważa, że przypisywanie abstrakcjom realnego
istnienia jest dla niektórych dyscyplin humanistycznych poważnym problemem
ontologiczno-epistemologicznym skutkującym tym, że nie jest możliwe spełnienie
warunków [0] – [2]. Innymi słowy, niektóre dyscypliny humanistyczne nie badają
faktów, lecz są amalgamatem opinii lub interpretacji stanowisk wiodących badaczy
tudzież popularnych teorii8. Przykładem takiego stanu rzeczy jest „humanistyka
6
Przez humanistykę kulturoznawczą rozumiem przedmiot poznania nauk o kulturze
i religii, np.: kultura lub zjawiska kulturowe.
7
Zob. S. Bednarek, Kultura jako przedmiot poznania. O statusie Kulturoznawstwa jako odrębnej
dyscypliny naukowej, w: O naturze i kulturze, red. J. Mozrzymas, Wrocław 2005, s. 11–17; J. Rokicki,
Kulturoznawstwo jako wiedza: przedmiot, metoda, instytucje, w: Tożsamość Kulturoznawstwa, red.
A. Pankowicz, J. Rokicki, P. Plichta, Kraków 2008, s. 25–33; Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez
dyscypliny? red. W. J. Burszta, M. Januszkiewicz, Warszawa 2010; A. Mencwel, O pojęciu kultury,
„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 1, s. 71–79; Przedmiot i funkcje teorii kultury. Materiały
konferencji naukowej, red. S. Pietraszko, Wrocław 1982; J. Sójka, Kulturoznawstwo. Od znawstwa do
dyscypliny naukowej, „Nauka” 2005, nr 4, s. 97–116.
8
Na problem ten zwróciłem uwagę w pracy: R. Boroch, Kultura w systematyce Alfreda
L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna, Warszawa 2013. W tabeli 32 na stronie 120–125 dokonałem
zestawienia ważniejszych pomyłek merytorycznych odnośnie do książki Alfred L. Kroeber,
Clyde Kluckhohn pt. Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions (1952). Wskazane
przeze mnie pomyłki uwidaczniają dwie kwestie: po pierwsze brak praktyki weryfikacji
badań przez innych badaczy – dobrą praktyką byłoby poprawienie, uzupełnienie oraz
pogłębienie badań teoriopoznawczych w polskim piśmiennictwie naukowym odnoszącym
się krytycznie do przywołanej wyżej pracy A. L. Kroeber i C. Kluckhohn; po drugie mając
okazję podjęcia dyskusji z badaczką, której nazwiska wymienić w tym miejscu nie mogę,
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kulturoznawcza”, której wymiarem przedmiotowym poznania jest kultura. Wymiar formalny nie został tu jednak określony 9. Podsumowując, to co odróżnia
poszczególne dyscypliny naukowe, jak zauważa Ryszard Wróblewski w przywoływanej już pracy Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, to wymiar formalny, który
określa zbiór pytań badawczych oraz metod oraz wizję teoretyczną, która jest
podstawą rozważań w ramach konkretnej dyscypliny naukowej.

2. Dziedziny i dyscypliny naukowe w Polsce – podstawy prawne
W Polsce zasady powoływania dyscyplin, jak i funkcjonowanie ośrodków
naukowo-badawczych oraz dydaktykę określa Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668; zm. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2024, 2245)10. Prawo o szkolnictwie wyższym… nie zawiera definicji nauki11;
zawiera definicję działalności naukowej oraz definicję kategorii tej działalności
i rodzajów badań naukowych12. Badania naukowe w myśl art. 4 odnośnie do
działalności naukowej obejmują: (1) badania podstawowe, zarówno empiryczne
jak teoretyczne, których celem jest ustanowienie nowej wiedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów z pominięciem potencjalnego zastosowania
komercyjnego13; oraz (2) badania aplikacyjne, rozumiane jako badania mające
na celu ustanowienie nowej wiedzy z możliwością zastosowania komercyjnego14.
musiałem zmierzyć się z zarzutem, iż praca Culture. A Critical Review… została udostępniona
w wersji cyfrowej w Internecie przez Internet Archiv Library, dlatego można domniemywać, że
praca ta jest powszechnie znana, co wyklucza moją hipotezę odnośnie do znajomości Culture.
A Critical Review… przez polskie środowisko kulturoznawcze. To prawda. Jednakże digitalizacji
dokonano w roku 2008, zaś odnotowane przeze mnie pomyłki merytoryczne kończą się na
roku 2007 – jedna pozycja odnotowująca różnicę w tłumaczeniu grup definicyjnych jest
z roku 2009. Inna badaczka twierdziła, że pracę A. L. Kroeber i C. Kluckhohn wypożyczyła
ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej UW. Po okazaniu listu od dyrekcji biblioteki, w którym
ta oznajmia, że wspomnianej książki nigdy nie było w jej zbiorach, badaczka stwierdziła, że
list zawiera nieprawdziwe informacje. Opisane wyżej fakty są interesujące z punktu widzenia
przetwarzania i zarządzania informacją naukową (warsztat pracy pracownika naukowego) oraz
w aspekcie socjologii nauki – dobre praktyki badawcze. W tym też sensie należy przyjrzeć się
faktycznym praktykom pracy zespołowej w humanistyce, zwłaszcza dyscyplinom graniczącym
ze sobą w obszarze przedmiotowym.
9
Pomijam tu program kierunku studiów kulturoznawstwo opracowany przez Stanisława
Pietraszkę w roku akademickim 1972/1973. Program ten został szeroko omówiony w pracy pt.
Uniwersyteckie studia kulturoznawcze (1974). Rok 1972 przyjmuje się za narodziny kulturoznawstwa
jako dyscypliny naukowej (zob. przypis 5). Należy jednak zwrócić uwagę historykom
kulturoznawstwa, że propozycja Pietraszki ma charakter nauk stosowanych w obszarze nauk
społecznych a nie nauk humanistycznych, jak obecnie kulturoznawstwo się klasyfikuje.
10
„W tytule ustawy zastosowane zostało określenie »prawo«, co stanowi kontynuację
tytułu najważniejszej z ustaw zastąpionych przez Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. ustawy
z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z §9 i §19 pkt 2 Zasad techniki prawodawczej
tytułem »prawo« […] opatruje się ustawę podstawową dla danej dziedziny spraw […]”. H. Izdebski,
J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019, s. 35.
11
Tamże, s. 48.
12
Tamże, s. 49.
13
Tamże, s. 48.
14
Tamże.
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W punkcie 3 art. 4. znajduje się definicja prac rozwojowych, która stanowi, że
obejmują one nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie aktualnej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji i projektowania ulepszonych lub nowych produktów15. W punkcie 4 art. 4 znajduje się definicja określająca twórczość
artystyczną jako działalność w obszarze sztuki, której efektem jest wkład w rozwój
kultury16. Badania naukowe, jak i prace rozwojowe, w myśl art. 5 są prowadzone
w dziedzinach naukowych i dyscyplinach naukowych17. Klasyfikację dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych podaje minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki w drodze rozporządzenia18. Aktualną klasyfikację nauk przedstawia tabela 1.
Wykaz dziedzin i dyscyplin naukowych przedstawiony w tabeli 1 został
opracowany przez ustawodawcę w oparciu o wykaz dziedzin nauki i techniki
według klasyfikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), której Polska
jest członkiem od 1996 r. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było ograniczenie
liczby dziedzin i dyscyplin naukowych, co miało umożliwiać rzetelną ewaluację
(albo kontrolę) produkcji naukowej oraz ukierunkowanie badań zgodnie z polityką naukową państwa19.
Kluczowym celem nowego podejścia do tworzenia klasyfikacji dziedzin i dyscyplin
jest zdecydowane ograniczenie liczby dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiące warunek rzetelnego przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów prowadzących działalność naukową w ramach dyscyplin oraz
ograniczenia barier w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych20.
15

Tamże.
Tamże.
17
Tamże, s. 51.
18
„Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe jako kategorie prawne zostały w pełni
ukształtowane i sformalizowane w ustawie z 12.09.1990 r. o tytule naukowym i stopniach
naukowych (Dz.U. Nr 65, poz. 386 ze zm., art. 1 ust. 2). W myśl poprzednio obowiązujących
przepisów ustawowych stopnie naukowe i tytuły naukowe (wówczas dwa) były wprawdzie
nadawane w dziedzinach i dyscyplinach, ale do 1986 r. przepisy wykonawcze określały tylko
dziedziny, a w ramach dziedziny zakres stopnia (czyli dyscyplinę) określała rada nadająca
ten stopień19. W latach 1990–2011 kompetencja określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki
oraz dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych należała do Centralnej Komisji ds. Tytułu
Naukowego i Stopni Naukowych, od 2003 r. noszącej nazwę Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów (dalej: Centralna Komisja). Od 2011 r. kompetencję tę wykonuje minister właściwy
do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia (co przyjęto także w art. 5 ust. 3)”.
H. Izdebski, J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym…, tamże, s. 51.
19
W ustawie znalazł się także zapis w postaci art. 6., który stanowi:
„1. Rada Ministrów określa politykę naukową państwa.
2. Polityka naukowa państwa jest dokumentem strategicznym wskazującym priorytety
w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
3. Realizacja polityki naukowej państwa podlega ewaluacji nie rzadziej niż raz na 5 lat”,
tamże, s. 58–59. O polityce naukowej państwa, którą zalicza się do strategii rozwojowej państwa
była już mowa we wcześniejszych aktach prawnych: art. 9 pkt 3, art. 10a, art. 13 i art. 14 ustawy
z 6 grudnia 2006 roku; tamże, s. 59.
20
Tamże, s. 52.
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Tabela 1: klasyfikacja nauk 21.
Lp.

Dziedzina nauki/sztuki

Dyscyplina naukowa/artystyczna

1.

Dziedzina nauk
humanistycznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

archeologia
filozofia
historia
językoznawstwo
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o sztuce

2.

Dziedzina nauk
inżynieryjnotechnicznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

architektura i urbanistyka
automatyka, elektronika i elektrotechnika
informatyka techniczna i telekomunikacja
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna
inżynieria lądowa i transport
inżynieria materiałowa
inżynieria mechaniczna
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3.

Dziedzina nauk
medycznych
i nauk o zdrowiu

4.

Dziedzina nauk
rolniczych

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)

nauki farmaceutyczne
nauki medyczne
nauki o kulturze fizycznej
nauki o zdrowiu
nauki leśne
rolnictwo i ogrodnictwo
technologia żywności i żywienia
weterynaria
zootechnika i rybactwo

5.

Dziedzina nauk
społecznych

1)
2)

6.

Dziedzina nauk ścisłych i
przyrodniczych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

7.

Dziedzina nauk
teologicznych
Dziedzina sztuki

1)

astronomia
informatyka
matematyka
nauki biologiczne
nauki chemiczne
nauki fizyczne
nauki o Ziemi i środowisku
nauki teologiczne

1)
2)
3)

sztuki filmowe i teatralne
sztuki muzyczne
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

8.

21 Tamże, s. 57–58.

ekonomia i finanse
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna
3) nauki o bezpieczeństwie
4) nauki o komunikacji społecznej i mediach
5) nauki o polityce i administracji
6) nauki o zarządzaniu i jakości
7) nauki prawne
8) nauki socjologiczne
9) pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia

Memetyka – tożsamość naukowa dyscypliny

105

Politykę naukową państwa zalicza się do strategii rozwojowej, co w rzeczywistości oznacza centralne kierowanie rozwojem poszczególnych dziedzin
i dyscyplin naukowych poprzez system ewaluacji i finansowania badań naukowych
oraz ich ukierunkowywania w taki sposób, by spełnione były założenia rozwojowe
państwa, np. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do roku 2030 r.) 22, które są zgodne z opracowaną przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego strategią rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego
w latach 2015–2019 – (1) opracowanie systemowej ustawy, tj. konstytucja dla nauki 2.0;
(2) innowacje dla gospodarki, tj. integracja nauki z przemysłem i biznesem;
(3) „nauka dla ciebie”, tj. społeczna odpowiedzialność nauki.
W obszarze nauk humanistycznych ukierunkowanie czy projektowanie
w sposób centralny badań naukowych jest problematyczne ze względu na czynnik, który nazywa się pozytywnym przepływem kulturowym, np. w obszarze
pozytywnym idei oraz negatywnym przepływem kulturowym, np. w obszarze
negatywnym idei23.
Inną kwestią jest problem soft power – strategii, która jest stosowana przez instytucje naukowe krajów gospodarczo i politycznie silniejszych. Innymi słowy chodzi
tu o narzucenie kierunku badań naukowych oraz metod ewaluacji wyników badań
naukowych, także humanistyki. Kraje takie jak Stany Zjednoczone, Chiny, Wielka
Brytania, Niemcy czy Japonia24 są konkurującymi potęgami naukowymi zarówno na
polu samych badań naukowych jak i narzędzi ich ewaluacji – bazy (np. JCR), narzędzia do zarządzania bibliografią, style cytowań, parametryzacja czasopism i wydawnictw, itd. Taki stan rzeczy prowadzi do wygaszania rodzimych dyscyplin naukowych
humanistyki, zubożenia języka naukowego dyscyplin oraz braku faktycznego oglądu
odnośnie do rodzimego indeksu wpływu czasopism naukowych.

3. Realne przeszkody na drodze ku dyscyplinie
3.1. Przeszkody prawno-polityczne
Powoływanie dyscyplin naukowych w konkretnych narodowych systemach
naukowych różni się głównie ze względu na narodowy system prawny oraz
tradycję akademicką. W Polsce widoczna jest centralizacja badań naukowych –
22

Wizja ta została sformułowana 16 lutego 2016 roku i przyjęta przez Radę Ministrów. Od
25 lipca 2016 roku projekt nosi nazwę Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
23
Terminy: pozytywny przepływ kulturowy oraz jego przeciwieństwo – negatywny
przepływ kulturowy zaproponował Waldemar Kitler. Badacz ten zwrócił uwagę, że w literaturze
przedmiotu niewiele miejsca poświęca się zagrożeniom, które niesie za sobą negatywny
przepływ kulturowy dla bezpieczeństwa kulturowego państwa. Przykładem idei, która posiada
wymiar pozytywny i negatywny jest pojęcie pokoju; np. pokój negatywny to pokój oparty
na strachu i terrorze (pokój imperialny.). Zob. K. Polus-Rogalska, Idea pokoju negatywnego
i pozytywnego, „Świat Idei i Polityki” 2002, t. 2, s. 49–60.
24
Indeks Hirscha dla Polski w roku 2017 wg „Scimago Journal and Country Rank” wynosi
– 45532 artykułów – i-h 479 (18. pozycja na świecie). Zob. R. Boroch, Analiza bibliometryczna
jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych na przykładzie czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt
memetyczny” (2005–2008), „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19, s. 159–199.
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w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., w preambule wpisano następujące pryncypia:
– obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii
społeczności akademickiej,
–
– każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych
badań oraz za wychowanie młodego pokolenia,
–
– uczelnie oraz inne instytucje badawcze realizują misję o szczególnym znaczeniu
dla państwa i narodu: wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące
wżyciu publicznym.

Ponadto w art. 2 tej ustawy znajduje się zapis odnoszący się do misji szkolnictwa
wyższego:
Art.2. Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich,
a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na
innowacjach.

Misja systemu szkolnictwa wyższego została zideologizowana w zakresie badań,
metod kształcenia w taki sposób, by zostały osiągnięte pożądane efekty kształcenia. Interesującym w tym względzie jest zapis odnośnie do kształtowania postaw
obywatelskich. Jak należy to rozumieć? Pod pojęciem postawy obywatelskiej
kryją sią się trzy obszary, określane pojęciem kompetencji obywatelskich, są to:
(1) obszar umiejętności – np. zaangażowanie w działania polityczne; (2) obszar wiedzy – np. znajomość pojęć: sprawiedliwość, równość, prawa człowieka;
(3) obszar postaw – np. poszanowanie praw człowieka25. Z powyższych zapisów
płyną dla działalności naukowej w Polsce poważne konsekwencje. Pierwszą konsekwencją jest centralne sterowanie badaniami naukowymi, co może wzbudzać
uzasadnione obawy zideologizowania badań pod kątem dominującej doktryny
politycznej. Innymi słowy, jeżeli dany obszar wiedzy zostanie przez władze państwowe uznany za niezgodny ze strategią rozwojową państwa, zostanie w sposób
formalny zablokowany, np. poprzez odcięcie finansowania, nieprzyznawanie
grantów, blokowanie awansu zawodowego badaczy z takim obszarem badań
związanych, itd. Drugą konsekwencją jest zapóźnienie badań w obszarze humanistyki czy nauk społecznych względem trendów światowych, co przełoży się na
obniżenie zdolności rozumienia zmieniającego się świata zarówno przez badaczy,
jak i absolwentów kierunków uniwersyteckich w tych obszarach się kształcących.
Zauważmy, że celowe przemilczanie pewnych zjawisk czy dyskusji nie spowoduje
zaprzestania prowadzenia badań przez inne podmioty. Przykładem mogą być
25
K. Ordowska, Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw uczniów, źródło: http://www.
edukacjaoby watelska.gfo.pl/uploads/images/pliki/Rola_nauczyciela_w_kszta%C5%82
towaniu_postaw_uczniow-KOrdowska.pdf [dostęp: 9.10.2019].

Memetyka – tożsamość naukowa dyscypliny

107

idee transhumanizmu. Niedorzecznym jest przekonanie, że jeżeli jakaś tematyka
badań nie istnieje w polskiej kulturze akademickiej, to nie istnieje w ogóle.
Podobnie jak przekonanie o niezmienności tradycji i wartości akademickich26.
Każda manipulacja przy projektowaniu badań humanistycznych jest długiem zaciągniętym na rzecz prawdy. Nie jest możliwe centralne ustalanie tematów humanistycznych dyskusji. Stworzenie niekorzystnych warunków dla humanistycznych
czy filozoficznych debat skutkuje oczywistym przeniesieniem ich do „naukowego
podziemia” albo migracji do innych krajów o mniej rygorystycznej, transparentnej i (rzeczywiście) etycznej polityce naukowej27.

3.2. Przeszkody społeczne
Propozycja Richarda Dawkinsa – teoria memowa (MT28) – spotkała się w Polsce
(i na świecie) z ambiwalentnym przyjęciem naukowym i społecznym (zob. aneks
1). Hipotezy MT były odbierane przez pryzmat działalności Dawkinsa na rzecz
ruchu zwanego wojującym ateizmem (ang. militant atheism). Zwróćmy uwagę,
że Dawkins został w opiniach potocznych uznany za twórcę memetyki, co jest
nieprawdziwe. On sam problem ów komentował, zwracając w dyskusjach uwagę
na wiodących badaczy – twórców memetyki właściwej – Susan Blackmore29,
Daniela Dennetta 30 czy Richarda R. Brodie31. Na fali krytyki poszukiwano także
związków MT z socjobiologią oskarżając Dawkinsa o popełnienie miękkiego
plagiatu, który miał polegać na zapożyczeniu idei ewolucji kulturowej z pracy
E.O. Wilsona Sociobiology: The New Synthesis (1975) opublikowanej rok wcześniej,
niż The Selfish Gene (1976).
Warto ten wątek sprostować. To Alan G. Fix w recenzji The Selfish Gene
z roku 1978 pt. Genocentric Social Theory 32 wskazał na socjobiologię E.O. Wilsona jako
26

Zob. Ł. Sutkowski, Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa 2016.
Problem ten jest niezwykle złożony i delikatny, ponieważ dotyczy praktyk samych badaczy,
którzy podejmują się np. ewaluacji badań naukowych z założeniem eliminacji konkurencji naukowej.
Znane są tu następujące praktyki recenzenckie: (1) zarzut odnośnie do niskiego wskaźnika cytowań;
(2) argumentacja ad hominem; (3) sugerowanie w recenzjach cytowań np. samego recenzenta;
(4) niezgłaszanie konfliktu interesów, np. promotor rozprawy doktorskiej X-a nie może pełnić
funkcji przewodniczącego komisji habilitacyjnej X-a do czasu wygaśnięcia konfliktu interesów (tu
okres 5 lat); warto dodać, że obowiązek zgłoszenia konfliktu interesu ciąży na stronie silniejszej, tu
przewodniczącym komisji; (5) rozliczanie dorobku naukowego w dwóch dyscyplinach; itd.
28
Wprowadziłem tu skrót MT od ang. meme theory w pracy: R. Boroch, Siedem bram
memetyki (SBM2), Warszawa 2016.
29
Zob. S. Blackmore, The Meme Machine, New York 1999; S. Blackmore, Consciousness.
A Very Short Introduction, Oxford 2005; S. Blackmore, Why We Need Memetics, “Behavioral and
Brain Sciences” 2006, t. 29, nr 4, 349–350
30
Zob. D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, New York:
Simon & Schuster 1996; D.C. Dennett, The Selfish Gene as a Philosophical Essay, w: Richard Dawkins. How a Scientist Changed The Way We Think. Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers,
red. A. Grafen, M. Ridley, Oxford 2006, s. 101–115.
31
Zob. R.R. Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Seattle 1996.
32
A.G. Fix, Genocentric Social Theory, „Contemporary Sociology” 1978, vol. 7, No. 6 (Nov.),
s. 705–706.
27
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nowy kierunek refleksji poznawczych. Dawkins potencjał ten dostrzegł, czego
nie omieszkał zaznaczyć w odpowiedzi na artykuł A.G. Fixa 33. Początki systematycznych badań w obszarze memetyki prawdopodobnie przypadają dopiero
na rok 1981 – praca Charlesa J. Lumsdena i Edwarda O. Wilsona Genes, Mind
And Culture – problemy współewolucji (ang. coevolution) genetyczno-kulturowej
i jej wpływu na struktury społeczne, grupowe strategie adaptacyjne. Teoria
ta wchodzi do literatury przedmiotu pod nazwą teorii genokulturowej koewolucji Lumsdena–Wilsona (ang. Lumsden-Wilson Theory of Gene-Culture
Coevolution) – w skrócie Teoria Lumsdena–Wilsona (ang. Lumsden-Wilson
Theory).
Wszelkie wątpliwości odnośnie do okoliczności powstania The Selfish Gene
(1976) Dawkins rozwiał w dwóch pracach: An Appetite for Wonder. The Making of
a Scientist. A Memoir (2013) oraz Brief Candle in the Dark. My life in Science (2015)34.
Mimo ewidentnej mocy wyjaśniającej hipotez memetyki, co wykazali
w polskim piśmiennictwie m.in. Andrzej Stępnik w artykule Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową (2012) oraz Marcin Urbaniak w artykule
Wiedza w ujęciu determinizmu memetycznego (2017), memetyka ma prawdopodobnie
nikłe szanse na zaistnienie w polskim systemie akademickim jako dyscyplina
naukowa czy specjalizacja z powodu tarć ideologicznych35 – tu memetykę, utożsamiając z osobą Dawkinsa, określa się jako pseudonaukę.
33
Zob. R. Dawkins, Reply to Fix and Greene. The Selfish Gene by Richard Dawkins,
„Contemporary Sociology”, 1978, vol. 7, No. 6 (Nov.), s. 709–712.
34
R. Dawkins przyznaje, że było błędem wprowadzenie określenia „samolubny” w odniesieniu do genów. Wspomina, że kwestia ta była podnoszona jeszcze przed wydaniem książki
przez Toma Maschlera; Maschler proponował nawet zmianę tytułu książki na Nieśmiertelny
gen (ang. The Immortal Gene). Opublikowanie wspomnień przez R. Dawkinsa jednoznacznie
rozstrzyga wątpliwości genezy teorii MT. Przypomnę: R. Dawkins w roku 1966 został poproszony przez Niko Tinbergena o poprowadzenie za niego w zastępstwie wykładów; była to,
jak wspomina sam Dawkins, niezwykle interesująca propozycja dla początkującego badacza.
W trakcie przygotowywania się do wykładów Dawkins został zachęcony przez William D. Hamiltona do napisania ich krótkiego zarysu i to ten właśnie zarys stał się w przyszłości główną
tezą Samolubnego genu – zalążkiem teorii MT. Dawkins wspomina, że opracowywanie całości
rozpoczął w roku 1973, pracując z przerwami do 1975, w którym to roku pracę ostatecznie
ukończył. W oryginale (na podstawie notatek Dawkinsa z roku 1966): “Genes are in a sense
immortal. They pass through the generations, reshuffling themselves each time they pass
from parent to offspring. The body of an animal is but a temporary resisting place for genes;
[…] the genes built themselves a temporary house, mortal, but efficient for as long as it needs
to be… To use the terms “selfish” and ‘altruistic’ then, our basic expectation on the basis of
the orthodox neo-Darwinian theory of evolution is that Genes will be «selfish»”. R. Dawkins,
An Appetite for Wonder. The Making of a Scientist, New York 2013. R. Dawkins publikuje także
fotografie fragmentów maszynopisu, w których porusza problem „samolubności genu”. Publikacja fotografii rękopisu powinna teoretycznie rozstrzygnąć problem pierwszeństwa teorii MT
względem socjobiologii. Przypomnę, że pierwszy tom wspomnień pt. An Appetite for Wonder…
został opublikowany 24 września 2013 roku; tom drugi pt. Brief Candle in the Dark: My Life in
Science 29 września 2015 roku.
35
Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod kierunkiem D. Wężowicz–Ziółkowskiej
prowadzi pracę jedyna w Polsce grupa badaczy skoncentrowana na badaniach w zakresie
memetyki.
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3.3. Przeszkody merytoryczne
Warunkami koniecznymi powstania dyscypliny naukowej jest prowadzenie badań
o charakterze interdyscyplinarnym na styku dwóch dyscyplin – np. antropologii
i semiotyki36. W przypadku memetyki mogą to być takie dyscypliny jak kognitywistyka i semiotyka antropologiczna – kwestia ta pozostaje otwarta (np. dyscyplina
czy specjalność?). Zanim będzie możliwe określenie memetyki jako dyscyplin
naukowej i przekształcenie badań memetycznych w badania czysto interdyscyplinarne – prowadzone na styku dwóch dyscyplin a nie wielu37 – konieczne jest
przejście kilku etapów. Pierwszym etapem są badania monodyscyplinarne w obszarze badań podstawowych, nakierowane na wzbogacenie wiedzy o przedmiocie
poznania38. Niestety, uwzględniając np. polskie publikacje ogłoszone w „Tekstach
z Ulicy” można zauważyć, że badacze publikujący tam artykuły podejmowali
wysiłki w kierunku ujęcia transdycyplinarnego i multidycyplinarnego39. Ujęcia
te polegały na ukierunkowanym i luźnym adoptowaniu teorii (badania transdyscyplinarne) albo na ukierunkowanym wiązaniu i scalaniu teorii (badania
multidyscyplinarne)40. Badania tego typu nie są wystarczające do stworzenia nowej
dyscypliny, jednakże są niezbędne w procesie przekształcania się wiedzy naukowej
w dyscypliny naukowe, które są „podstawowymi jednostkami różnicowania nauki
(wiedzy naukowej – RB)”41. Ten etap memetyka ma już za sobą. Należałoby zatem
zapytać, co w tym kierunku udało się zrobić. Udało się przedyskutować i odejść
od paradygmatu stworzonego przez Dawkinsa w The Selfish Gene, który obejmował
takie teorie jak42:
Altruizm i samolubne zachowanie (ang. concepts of altruistic and selfish
behaviour);
Genetyczne definicje samo-zainteresowania (ang. genetic definition of self-interest);
Ewolucja agresywnego zachowania (ang. evolution of aggressive behaviour);
Teoria relacji rodzinnych (ang. kingship theory);
Teoria wskaźnika płciowego (ang. sex ratio theory);
Altruizm odwzajemniony (ang. reciprocal altruism);
Oszustwo (ang. deceit/deception).
36

Zob. W. Daszkiewicz, Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej, „Zeszyty
Naukowe KUL” 2015, nr 58(3), s. 69–84.
37
Ryszard Wróblewski zauważa, że problemy badawcze mogą mieć charakter
interdyscyplinarny, dyscypliny naukowe nie mogą mieć takiego charakteru, ponieważ zostaną
zatarte między dyscyplinami różnice formalne. Zob. R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o
bezpieczeństwie, Siedlce 2017, s. 78–98
38
R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk…, s. 166–168.
39
Tamże.
40
Tamże.
41
R. Stichweh, Scientific Disciplines, History of, in: International encyclopedia of the social and
behavioral sciences, ed. N.J. Smelser and P.B. Baltes. New York 2001, s. 13727.
42
Za: E. Michaels, Quicklet on Richard Dawkins’ The Selfish Gene, Hyperink, Kindle Edition
2012.
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Rezultatem podjętych wysiłków było adaptowanie terminologii wyżej wymienionych teorii na grunt badań memetycznych – więcej na ten temat piszę
w artykule Analiza bibliometryczna jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych
na przykładzie czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (2005–2008), w którym
podaję pełny spis artykułów opublikowanych w tym jedynym polskim czasopiśmie
memetycznym.
Istotnym elementem badań tożsamości dyscypliny są też badania historyczne w zakresie historii idei, które pozwalają na periodyzację etapów rozwoju
teorii MT. W odniesieniu do memetyki, głównym problemem badawczym w zakresie badań historycznych będzie określenie etapu immamentnego – w etapie tym
nie ma specjalistycznej terminologii, możemy jedynie mówić o idei zamysłu teorii
MT, oraz etapu sformułowanego – jest to etap świadomej refleksji teoretycznej,
budowania terminologii specjalistycznych oraz metod badawczych. Na problem
ten zwrócił uwagę ekscentryczny badacz Tim Tyler w książce Memetics. Memes
and the Science of Cultural Evolution (2011). Na stronach 39–48 badacz ten omawia
problemy związane z terminologią adaptowaną przez memetykę. Obserwacje
swoje Tyler przedstawił w postaci tabeli, której fragment poniżej prezentuję.
Tabela 3: Adaptacja terminologii genetyki przez memetykę43.

Memetics

Genetics

Uwagi

Meme(s)

Gene(s)

Memetic evolution
Memotype
Memetic engineering
Meme pool

Genetic evolution
Genotype
Genetic engineering
Gene pool

Nieprecyzyjna definicja
memu nie przeszkadza
w rozwoju terminologii
i podejmowaniu prób
konstruowania teorii

Kolumna pierwsza tabeli 3 zawiera terminologię adaptowaną na potrzeby memetyki; kolumna druga zawiera terminologię biologii genetycznej.
Zauważmy, że w przypadku tworzenia się siatki semantycznej pojęć, brak
jednoznacznej definicji memu nie jest przeszkodą do powstania teorii. Mamy tu
do czynienia ze szczególnym rodzajem koceptualizowania w zakresie hipostazowania przedmiotu poznania oraz niehipostazowanego opisu owego przedmiotu,
który to opis zakotwicza hipostazowany przedmiot ontycznie w jakiejś reprezentacji wiedzy. Na tej podstawie można wprowadzić podział etapów rozwoju dyscypliny na etap immanentny oraz etap sformułowany (zob. tabela 4, aneks 2). Tim
Tyler jest tu pionierem; jako pierwszy zaproponował ujęcie historyczne w sensie
historii idei, dokonując periodyzacji historycznej (nie problemowej). Propozycję
Tylera przedstawiam w tabeli 4 (aneks 2) wprowadzając własne modyfikacje44.
Z powodów technicznych propozycja ta została przeze mnie skrócona. Dokonując
43
T. Tyler, Memetics. Memes and the Science of Cultural Evolution, CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2011, s. 42.
44
Http://memetics.timtyler.org/timeline/ [dostęp: 29.01.2015].
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skrótów kierowałem się ewentualną znajomością przywoływanych prac w polskim
obszarze językowym; tabela ta została też przeze mnie uzupełniona o te pozycje,
które wydały mi się istotne do rozpatrywań zjawisk społecznych czy kulturowych
w paradygmacie ewolucji kulturowej. Do periodyzacji dziejów memetyki Tylera
wprowadziłem dodatkowo wspomniany wyżej podział: a) etap immanentny i b) etap
sformułowany. W ramach memetyki sformułowanej wyróżniłem: a) problemy
pierwszej generacji; oraz b) problemy drugiej generacji. Poprzez memetykę immanentną rozumiem próbę wyjaśnienia zmiany kulturowej, komplikacji struktur
społecznych, religijnych, językowych czy symbolicznych itd., przy założeniu istnienia wspólnego fundamentu teoretycznego; dla tego okresu charakterystyczny
jest brak prób wyjaśniania przyczyny zmian. Poprzez memetykę sformułowaną
rozumiem refleksje o charakterze porządkującym, systematyzującym, opisowym
i wyjaśniającym; tu także zakładam istnienie wspólnego fundamentu; dlatego
w tym miejscu wyróżniam także problemy generacji pierwszej, które zostały określone przez badaczy skupionych wokół „Journal of Memetics” w latach 1997–2006:
mechanizmy procesów ewolucyjnych;
komparatystyczne porównanie różnych modeli rozwojowych;
filozoficzne lub teoretyczne zagadnienia dotyczące ewolucyjnej epistemologii;
granice poznania w paradygmacie ewolucyjnym;
memetyczne badania empiryczne;
badania podstawowe, idące w kierunku opracowania aksjomatyki memetyki45.
Problemy generacji drugiej, rozwijane m.in. przez badaczy skupionych wokół
pisma „Teksty z Ulicy…” dotyczą kwestii takich, jak:
definicje memu;
EDCH kulturowy i rola memów w tym procesie46;
mem a informacja;
mem a teorie komunikacji: informacja – sygnał – komunikat – transmisja;
mem – nośnik memu;
znakowość memu – znak memetyczny.
Powyższe problemy szczegółowe muszą być zawężone i przekształcone
w taki sposób by stały się głównymi hipotezami badawczych, wyznaczającymi
specjalizację obszarów memetyki47.
Kolejnym problemem metodologicznym jest styczna memetyki z metodami
badań empirycznych – empiryzm memetyki: jeżeli mówi się, że coś jest poznawane empirycznie, to ma się na myśli możliwość przeprowadzenia obserwacji przedmiotu albo
w jego naturalnym środowisku, albo w sztucznym. Obserwację w otoczeniu naturalnym
45

Http://cfpm.org/jom-emit/issues.html [dostęp: 10.05.2016].
Posługuję się akronimem EDCH na określenie jednoczesnego związku między
ewolucją-rozwojem-zmianą kulturową. Akronim powstał od angielskich słów: evolution –
development – change.
47
Obecnie wyzwanie to jest niezwykle trudne z powodu negatywnego nastawienia
społecznego, także i akademickiego środowiska akademickiego, które określa memetykę jako
pseudonaukę, zaś badaczy podejmujących badania w tym obszarze jako pseudouczonych.
46
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nazwijmy doświadczeniem, zaś w otoczeniu sztucznym – eksperymentem. Różnica jest
taka, że eksperyment jest zaplanowany według ściśle określonej procedury, doświadczenie zaś odnosi się do samoistnej interakcji przedmiotu z otoczeniem naturalnym.
W obu wypadkach powtarzalność doświadczenia i powtarzalność eksperymentu z niezmiennym lub zbliżonym rezultatem pozwala na stworzenie jakiejś wartości odniesienia
oraz na sformułowanie hipotez badawczych. W tym też sensie można dokonać rozróżnienia na dane empiryczne (ang. empirical data, empirical evidence), które są wynikiem
bezpośredniej lub instrumentalnej obserwacji oraz dane eksperymentalne (ang. experimental data), które są wynikiem zaplanowanego eksperymentu. Pytanie, które wypada
w tym miejscu zadać jest oczywiste – w jaki sposób memetyka pozyskuje dane do analiz
badawczych? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza sam Dawkins w pracy pt. The Magic
of Reality: How we Know What’s Really True (2011) odnosząc się do sposobów poznania:
bezpośredniego nieinstrumentalnego, bezpośredniego instrumentalnego oraz hipostazowania. Jego zdaniem, możliwość sformułowania hipotezy daje możliwość jej weryfikacji w skonstruowanym do tego celu modelu, co z kolei umożliwia dalsze przewidywania.
Jako przykład Dawkins podaje obserwacje Gregora Mendla dotyczące dziedziczenia
cech – obserwacja bezpośrednia nieinstrumentalna. Autor uznaje także wyobrażenia
czy wrażenia dostarczane przez mózg za rzeczywiście istniejące, ale subiektywne. Przy
tej okazji zaznacza zasadniczą różnicę między tym, co rzeczywiste, czyli „widziane”
za pomocą zmysłów, a tym, co rzeczywiście zachodzi, np.: kiedy obserwujemy pewną
sztuczkę magiczną, widzimy trick, a nie faktyczny mechanizm zamiany chusteczki
w królika (przykład za Dawkinsem).

Zakończenie
Jednostka leksykalna48 [meme] w praktyce pojawia się w siatce terminów należących do obszaru nauk biologicznych oraz nauk społecznych. Określenie siatki
48

W pracy posługuję się terminem jednostka leksykalna lub określeniem skróconym
w lekcji [jednostka], co należy traktować synonimicznie z lekcją [jednostka leksykalna].
Pojęcie jednostki leksykalnej zostało wprowadzone przez Andrzeja Bogusławskiego w roku
1976 w pracy O zasadach rejestracji jednostek języka, w: „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 356–364 (za
A. Bednarek, O “a więc” rozważania semantyczne, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia
Polska XXXIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne”. Toruń 1987, Z. 174., s. 3–26). Maciej
Grochowski pojęcie jednostki leksykalnej modyfikuje: „Przez jednostkę leksykalną rozumiem
dowolny ciąg elementów diakrytycznych (z przerwami lub bez) mający znaczenie globalne,
czyli ciąg niepodzielny semantycznie na takie podciągi znaczące, które byłyby elementami
klas substytucyjnych niezamkniętych. Klasa substytucyjnie niezamknięta to taka klasa, której
elementy podlegają operacji wzajemnego zastępowania i która może być – z semantycznego
punktu widzenia – scharakteryzowana ogólnie (może być nazwana). Klasa substytucyjnie
zamknięta natomiast to w opozycji do niej klasa, której nie da się opisać w żaden inny sposób
niż poprzez wyliczenie tworzących ją elementów. Jeżeli dana jednostka leksykalna wyznacza
pozycje (miejsca) walencyjne dla elementów klas substytucyjnych niezamkniętych, to pozycje
te są również częściami tej jednostki” M. Grochowski, Polifunkcyjność jednostek leksykalnych i
ich homonimia, w: „Prace Filologiczne”, t. 39, Toruń 1985; (cyt. za A. Bednarek, O „a więc”…,
s. 3). Por. Jednostka języka, hasło w: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański,
Warszawa 1993, s. 240. Ponadto przez określenie słownik rozumiem zbiór wyrazów używanych
w konkretnym języku; użycie określonej jednostki leksykalnej jest potwierdzone źródłowo.
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terminologicznej pozwala na faktyczne i jednoznaczne wskazanie prawdopodobnej ewentualnej klasyfikacji prawnej. Memetyka powinna więc znajdować się
w następujących obszarach badań: (1) obszar badań: nauki społeczne; (2) dziedzina badań: nauki społeczne; oraz (3) dyscyplina naukowa (ew. subdyscyplina):
memetyka – problematyczne pozostaje, czy memetykę uznać za dyscyplinę, subdyscyplinę wiodącej dyscypliny, czy też za specjalizację.
Z dyscyplinami naukowymi związany jest także proces dydaktyczny
w zakresie kształcenia studentów i nowych naukowców, którzy mogą w ramach
konkretnej dyscypliny naukowej zdobywać tytuły i stopnie naukowe. Innymi słowy,
dyscypliny naukowe mają umocowanie prawne oraz formalno-administracyjne
wynikające z przyjętej polityki naukowej państwa. Procedurę powoływania nowych dyscyplin naukowych w Polsce określa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r., o czym już była mowa – w Polsce kompetencję powoływania nowych dyscyplin naukowych posiada właściwy minister, który podejmuje
decyzję w oparciu o przyjętą przez Radę Ministrów politykę naukową państwa
(art. 6) oraz konsultacje ze środowiskiem akademickim49.
W świetle niniejszych rozważań ważną kwestią są także dobre praktyki.
W dyskusjach naukowych przyjmuje się za zasadę pryncypialną zarysowanie sytuacji problemowej, czyli tego co do tej pory w danym obszarze zostało zrobione
i jakie mogą być ewentualne luki w wiedzy, które to warto uzupełnić. W niektórych
dyscyplinach z praktyki tej badacze korzystają niechętnie lub wcale ograniczając
się jedynie do odniesień do wiodących autorów krajowych lub zagranicznych.
Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na pracę Magdaleny Kamińskiej pt.
Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa. Praca Kamińskiej jest pracą
naukową – była recenzowana przez dr hab. Piotra Grochowskiego. Określenie
memosfera nakierowuje uwagę badacza na takie terminy jak mem, mem internetowy, memetyka, a nawet semiotyka kultury – semiosfera. Pojęcie memosfera jest
w tej pracy użyte jedynie w tytule50.
49
Jakość tych konsultacji jest krytykowana przez środowiska akademickie. Przykładem są
głosy środowisk kulturoznawców – zmiana nazwy dyscypliny z kulturoznawstwo na nauki o kulturze
i religii; czy głosy antropologów społecznych – brak antropologii w spisie dyscyplin naukowych.
Pojawia się tu jednak zupełnie inny problem odnośnie do zainteresowania samego środowiska
własną dyscypliną. Przypomnę, że 24 i 25 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu odbyła się konferencja – konsultacje społeczne strony rządowej – pt. „Humanistyka i
Nauki Społeczne”. Podczas tej konferencji nie było wiodących badaczy w zakresie kulturoznawstwa
i antropologii. Jakie są tego przyczyny? Jako ciekawostkę dodam, że w roku 2017 odbył się III Zjazd
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (Poznań 21–23 września 2017). Problem samodzielności
dyscypliny w systemie prawnym nie został podniesiony, mimo że informację o zjeździe wraz z
prośbą o nadsyłanie propozycji sesji plenarnych ogłoszono już 25 października 2016.
50
Brak rozpoznania sytuacji problemowej skutkuje tym, że problematyka memów
internetowych, kluczowa dla cyberkultury jest w monografii potraktowana w oderwaniu od
zasadniczych dyskusji. Literatura przedmiotu – przykłady: (1) A. Walkiewicz, Czym są memy
internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2012, n.
14, s. 49–69; opracowania zachodnie: (2) G. de Seta, Memes in digital Culture, „New Media
and Society”, Vol. 17, Issue 2, p. 476–478; (3) M. Kalda, Memes in Digital Culture,” Journal of
Folklore”, Issue 58, p. 217–219; recenzje: (4) J. R. Vivkery, Memes in digital Culture, Information
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ANEKS 1
Recepcja memetyki w literaturze polskojęzycznej – wybrane przykłady
do roku 2012
1. Memetyka jako teoria, teoria memetyczna, teorie memetyczne
1.1. Memetyka jako teoria
Podsumowując ten wątek, myślę że co najmniej niedoceniany w TEORII memetycznej
jest problem obowiązującego kontekstu społecznego. T. Kozłowski, Brzytwą po memach.
Czy memetycy mnożą byty ponad potrzebę? „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2006, nr 10,
s. 35–45.
Znaczenie memu – niekoniecznie jego świadomy korelat, nie tyle subiektywne poczucie
sensu, ale raczej umiejscowienie w strukturze neuronalnej względem innych pojęć, które
determinują zakres stosowalności danego memu – oto aspekt, który w TEORII memetycznej wydaje mi się niedopracowany. T. Kozłowski T. Brzytwą po memach…
Oprócz TEORII memetycznej współczesne przyrodoznawstwo oraz silnie związana
z nim psychologia ewolucyjna i antropologia dysponuje dziś właściwie jeszcze dwiema
liczącymi się teoriami „związku pieśni z małpami”, przy czym obie teorie rozpatrują
go w kontekście genezy inteligencji ludzkiej jako funkcji rozwijającego się mózgu i jego
możliwości mentalnych, w tym do nabywania i posługiwania się językiem. D. Wężowicz-Ziółkowska, Mowa a strategie memetycznego przetrwania. Prolegomena do memetycznych studiów
nad oralnością, „Teksty z ulicy. Zeszyt memetyczny” 2006, nr 10, s. 57–72.
Dociekania Millera nad naszym „werbalnym upierzeniem” i kreatywnością prowadzą go
zresztą również ku TEORII memetycznej, z którą polemizuje. D. Wężowicz-Ziółkowska,
Mowa a strategie memetycznego przetrwania…, s. 70. Oraz D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.
Wedle TEORII memetycznej, najbardziej wyrazistymi memami są te, które dotyczą
zachowań seksualnych. I.S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje memetyki [1] (Ku znaturalizowanej koncepcji umysłu), data publikacji 15.04.2006 http://www.racjonalista.pl/
kk.php?s=4712&q=Filozoficzne.konsekwencje.memetyki&PHPSESSID=7c7e7vd2h6nskjjrh
a0u1f0tt2 [dostęp: 1.09.2015].
Communication and Society, Vol. 18, Issue 12, p. 1450–1451. Koniecznie należy zwrócić uwagę
na nieścisłości. W rozdziale 2 (przypis 14) monografii Kamińskiej znajduje się odwołanie
do książki Limor Shifman pt. Memes in Digital Culture (autorka odwołuje się do wydania
angielskiego podając błędnie datę wydania – powinno być: 2013 a nie 2014), w którym
autorka przywołuje fragment (w języku polskim): „Mem internetowy może być traktowany jako
(post)modernistyczny folklor, w którym podzielane normy i wartości są konstruowane przez
artefakty kulturowe takie jak sfotoszopowane obrazy czy miejskie legendy.” (tamże, s. 14).
W oryginale: “In many senses, Internet memes can be treated as (post)modern folklore, in which
shared norms and values are constructed through cultural artifacts such as Photoshopped
images or urban legends”. L. Shifman, Memes in Digital Culture, The MIT Press. Kindle Edition.
W oryginale znajduje się tu odwołanie do pracy Lynne McNeill The End of the Internet: A folk
Response to the Provision of Infinite Choice (2009). Komentarz. Kamińska w przypisie 14 kategorycznie
stwierdza, że Limor krytycznie odnosi się do socjobiologii (sic!), podczas gdy w książce Limor
ani razu nie wspomina o socjobiologii; pisze w rozdziale 2 o biologicznych analogiach, które
w odniesieniu do kultury są za wąskie. Kamińska stwierdza ponadto, że na stronach 8–14 Limor
omawia historię pojęcia memu i memu internetowego (sic!). Chodzi tu o rozdział pt. A Telegraphic
Biography of a Conceptual Troublemaker, w którym Limor w syntetycznym skrócie wprowadza
czytelnika w problematykę swojej książki. Kamińska myli tu artykuł, który został opublikowany
w 2013 roku pt. Memes in a Digital World: Recoling with a Conceptual Troublemaker, “Journal
of Computer Mediated Communication”, 18, p. 361–377.
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Logika wyjaśniania ich przez TEORIĘ memetyczną może zatem pozwolić lepiej zrozumieć wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem starych i nowych mediów w aspekcie
multimedialnym. I.S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje memetyki…
Z punktu widzenia TEORII memetycznej, szczególnie Internet jawi się znakomitym
replikatorem dla multipleksów memów i ich zespołów. I.S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje
memetyki…
Jeśli bowiem tkwi w TEORII memetycznej chociaż źdźbło prawdy, to należałoby się z tej
perspektyw przyglądnąć konstrukcji filozoficznej umysłu. I.S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje
memetyki…
TEORIA memetyczna w swych rozważaniach posiłkuje się najczęściej tzw. „znaturalizowanymi koncepcjami umysłu” i równocześnie stara się dostarczać argumentów dla
wyjaśnienia wielu problemów oraz pytań, które te teorie stawiają. I.S. Fiut, Filozoficzne
konsekwencje memetyki…
Memetyka jako teoria replikatora/replikatorów
[Memetyka to] „TEORIA drugiego replikatora”. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008, s. 69.
Trzydzieści lat rozwoju i dojrzewania nowej subdyscypliny biologicznej zwanej memetyką przyniosło już sporo zajmujących i błyskotliwych nieraz interpretacji Dawkinsowskiej
TEORII drugiego replikatora. D. Wężowicz-Ziółkowska, Mowa a strategie memetycznego
przetrwania…, s. 57.
Nowa jest rola, jaką w koncepcji zwanej TEORIĄ replikatorów kulturowych albo krócej
– memetyką – przypisuje się człowiekowi. M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998,
s. 9.
Ostatni rozdział Genetyki kultury jest natomiast próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są
światopoglądowe konsekwencje TEORII replikatorów [tj. memetyki – RB]. M. Biedrzycki,
Genetyka kultury…, s. 41.
Mówiąc najprościej – memetyka to TEORIA ewolucyjna replikatorów kulturowych,
choć teoria to być może jeszcze trochę za duże słowo. Rozmowa Piotra Siudy z Tomaszem
Kozłowskim o memetyce i popkulturze, blog Piotrsiuda.pl, data publikacji: 14.01.2009, http://
www.piotrsiuda.pl/2009/01/tomasz-kozowski-o-memetyce-i.html [dostęp: 1.09.2015].
1.2. Memetyka jako teoria memów
Jednak zarażenie memem memu powoduje, że studiuję TEORIĘ memów, jestem zatem
memetystą. A. Słota, Ja, memobot!, portal Racjonalista.pl, data publikacji 2.04.2005, http://
www.racjonalista.pl/kk.php/s,4061 [dostęp: 1.09.2015].
TEORIA memów ma dla mnie swój urok, bardzo ciekawie opisuje pochodzenie
ludzkich zachowań, wprowadzając pewną systematykę, uzupełniając wiedzę na ten temat
pochodzącą z innych dziedzin poznania. A. Słota, Ja, memobot!…
Memetyka jako teoria kultury
Buduje się oto „na naszych oczach” nowa TEORIA kultury, bliska w swych założeniach
ponowoczesnej filozofii i socjologii kultury. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…,
s. 7–8.
1.3. Memetyka jako teoria ewolucji kulturowej
Powyższa prezentacja nowych koncepcji w teorii ewolucji biologicznej jest istotna
dla zaprezentowania nowej koncepcji TEORII ewolucji kultury, jaką jest memetyka.
S. Skolik, Przestrzeń miasta jako nośnik kultury w paradygmacie memetyki, portal Ewolucja.org, data
publikacji: 26.10.2003, http://www.ewolucja.org/w3/d3/d39-4a.html [dostęp: 1.09.2015].
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1.4. Teorie memetyczne, teorie memetyki (memetyka jako zbiór teorii)
Zacznijmy jednak od roli samoświadomości w TEORIACH memetycznych. „Ja”, zdaniem memetyków, jest tworem stworzonym przez memy celem ich lepszego powielania,
T. Kozłowski, Brzytwą po memach…, s. 39.
2. Memetyka jako koncepcja
[Memetyka to] KONCEPCJA drugiego replikatora. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc
narrativum…, s. 23.
Memetyka to KONCEPCJA wyrastająca ze skrajnie materialistycznych podstaw.
M. Biedrzycki, Genetyka kultury…, s. 204.
Warunkiem jednak tego przewrotu jest prawdziwość KONCEPCJI memetycznej, a z tym
nie jest tak prosto. I.S. Fiut, Filozoficzne konsekwencje memetyki…
Memetyka, podobnie jak i genetyczna KONCEPCJA Dawkinsa. I.S. Fiut. Filozoficzne
konsekwencje memetyki…
Jeśli jednak KONCEPCJA memetyczna byłaby prawdziwa, to niewątpliwie mamy do
czynienia z kolejnym przewrotem w rozumieniu i pochodzeniu form aprioryczności naszego poznania. I.S. Fiut. Filozoficzne konsekwencje memetyki…
W tym artykule chciałbym zaprezentować możliwość zastosowania bazującej na teorii
ewolucji KONCEPCJI memetyki do badania przestrzeni zurbanizowanej, a właściwie
w szerszym ujęciu przestrzeni społecznej. S. Skolik, Przestrzeń miasta jako nośnik…, s. 36.
KONCEPCJA memetyczna (a ściślej koncepcja replikatorów − replikatorami są zarówno
geny, jak i memy) zakłada, że ewolucja kulturowa jest procesem chaotycznym, z którego
wyłaniać się może na określony czas pewna forma uporządkowania. S. Skolik, Przestrzeń
miasta jako nośnik…
Mała popularność memetyki wynikałaby z tego, że jest to KONCEPCJA nowa, która
długo jeszcze nie będzie akceptowana. M. Biedrzycki, Genetyka kultury…, s. 10.
3. Memetyka jako nauka
Przyznaję, że w trakcie tych zmagań z NAUK Ą o drugim replikatorze – memetyką
i przyrodoznawczą wizją życia kultury. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 8.
Pośród subdyscyplin biologicznych wyłaniających się na fali wspomnianych przeobrażeń epistemologicznych i metodologicznych jest młoda, bo znajdująca swe początki w 1976
roku NAUK A o memach – memetyka. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 16.
Teza memetyki, iż jedynym promotorem mowy był mem, musi przeto ulec osłabieniu,
ale memetyka jako NAUK A o ewolucji drugiego replikatora nie traci przez to na znaczeniu. D. Wężowicz-Ziółkowska, Mowa a strategie memetycznego przetrwania…, s. 71.
Memetyka – to NAUK A rozważająca prawa i prawidłowości funkcjonowania w obszarze
duchowości człowieka memów, czyli tzw. kompleksów drugiego replikatora, które determinują procesy dziedziczenia form świadomości indywidualnej i zbiorowej ludzi oraz
mechanizmy ich rozwoju, a także transmisji w przestrzeni duchowej ludzi (w tym miejscu
przypis 1 – odwołanie do: M. Biedrzycki, Genetyka kultury…, s. 81–100 – R.B.). I.S. Fiut,
Filozoficzne konsekwencje memetyki…
Memetyka jako NAUK A korzysta z tych samych schematów rozwojowych, z których
korzystała genetyka i fizyka kwantowa (zwrócenie się w kierunku badania najmniejszych
jednostek), dzięki czemu może stać się podobnie jak dwie powyższe nauką sprawnie
opisującą rzeczywistość. S. Skolik S. Redukcja teorii socjologicznej. Metodologiczne podstawy do
redukcjonistycznego ujęcia teorii, 2003, http://www.ewolucja.org/w3/d3/d39-5a.html [dostęp:
1.09.2015].
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Sama memetyka zaś według Richarda Brodiego, stanowi NAUKĘ, która bada działanie memów: ich interakcje, replikacje i rozwój. R. Kostka-Zawadzki, Memetyka: moda czy
nowa dziedzina nauki?, http://neurobot.art.pl/03/teksty/memetyka/mem.html [dostęp:
1.09.2015].
Był to skromny początek memetyki, NAUKI łączącej biologię, psychologię i naukę
o poznawaniu. B. Wójcik, Memetyczna zaraza. Richard Brodie: Wirus umysłu, przeł. P. Turski,
Łódź 1997, s. 17, ss. 216 (recenzja), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/rec_memetyka.html [dostęp: 1.09.2015].
Powyższy tytuł [tytuł artykułu Perdyły – RB] pochodzi z eseju, napisanego przez Richarda Dawkinsa, prekursora memetyki – NAUKI zajmującej się ewolucją kultury. P. Perdyła, Wirusy umysłu – spojrzenie na religię przez pryzmat memetyki, portal Racjonalista.pl, data
publikacji: 13.04.2009, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6464 [dostęp: 12.02.2012].
Memetyka jest nową NAUK Ą. W. Górczyk, Demitologizacja i remitologizacjia Graala
w kulturze masowej XX w., Kultura i historia”, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
archives/1865 [dostęp: 1.09.2015].
4. Memetyka jako nauka empiryczna
[Memetyka] wsparta na empirycznie potwierdzonej ewolucji informacji pozagenetyczne. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum…, s. 8.
Pozostając w zgodzie z paradygmatem nauk przyrodniczych (i teorią, i metodą),
koncepcja Dawkinsa jest równocześnie zgodna z filozoficzną teorią świata, a przynajmniej z jedną spośród takich teorii. Jednocześnie zaś, dzięki czyniącym szybkie postępy
neurobiologicznym badaniom nad mózgiem i świadomością, daje szansę empirycznego
potwierdzenia swej prawdziwości bądź jej obalenia. D. Wężowicz-Ziółkowska, Skąd się biorą
memy? Biologia wobec problemu genezy i ontologii ideosfery, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”,
2005, nr 9, s. 11.
Pytanie: skąd się biorą memy? ma oczywiście zupełnie inną rangę niż dociekania nad
drogami rozprzestrzeniania się, czy społecznymi skutkami ich działań, które stanowią
pokaźną część aktualnej literatury memetycznej. Nic więc dziwnego, że nawet pośród
memetycznie zorientowanych biologów tylko nieliczni podejmują próbę udzielenia na
nie odpowiedzi, wymagającej nie tylko znajomości teorii replikatorowej, ale również instrumentarium badawczego, umożliwiającego empiryczne ich rozpoznanie. D. Wężowicz-Ziółkowska, Skąd się biorą memy?…, s. 7.
Kwestię tę jednak postrzegać można również inaczej, uchylając ów tradycyjny podział
i spór o paradygmatyczną przynależność przedmiotu, zwanego wytworami ludzkiego umysłu. Być może, bowiem, iż sprowokowane przez Dawkinsa zainteresowanie biologii ideami
jako dostępnymi empirii, obiektywnie istniejącymi bytami, stanowi moment zwrotny na
drodze ku jedności wiedzy. D. Wężowicz-Ziółkowska, Skąd się biorą memy?…, s. 7.
Podobnie Dawkins, mimo empiryzmu swej dyscypliny, nie upiera się przecież kategorycznie przy konieczności ujrzenia memów pod mikroskopem, chociaż możliwość tę
zakłada. Przyjmując wszakże, że wszystko, co potrafi użyć zasobów świata dla stworzenia
własnych kopii, jest żywe i jako takie dostępne doświadczeniu, możliwości takiej właśnie
nie wyklucza. Geny także, w początkowej fazie biologicznej koncepcji dziedziczności, były
tylko bytem hipotetycznym. D. Wężowicz-Ziółkowska, Skąd się biorą memy?…, s. 7.
5. Memetyka jako subdyscyplina biologiczna
Pośród SUBDYSCYPLIN biologicznych wyłaniających się na fali wspomnianych
przeobrażeń epistemologicznych i metodologicznych jest młoda, bo znajdująca swe
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początki w 1976 roku NAUK A o memach – memetyka. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc
narrativum…, s. 16.
[Memetyka to] nowa SUBDYSCYPLINA biologiczna. D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc
narrativum…, s. 35.
Trzydzieści lat rozwoju i dojrzewania nowej SUBDYSCYPLINY BIOLOGICZNEJ
zwanej memetyką przyniosło już sporo zajmujących i błyskotliwych nieraz interpretacji
Dawkinsonowskiej teorii drugiego replikatora. D. Wężowicz-Ziółkowska, Mowa a strategie
memetycznego przetrwania…, s. 57.
6. Memetyka jako dyscyplina nauki/naukowa
Podobnie Dawkins, mimo empiryzmu swej DYSCYPLINY, nie upiera się przecież
kategorycznie przy konieczności ujrzenia memów pod mikroskopem, chociaż możliwość
tę zakłada. D. Wężowicz-Ziółkowska, Skąd się biorą memy?…, s. 11.
Istnieje jednakże DYSCYPLINA NAUKOWA, która zbliża nauki społeczne do nauk
biologicznych, dopełniając niepełny obraz rysowany przez psychologię ewolucyjną
(i zarazem daje według mnie odpowiedź na postawione przeze mnie pytania) – jest nią
memetyka. M. Musiał, Genetycznie nieuzasadniony, 2007, data publikacji 3.09.2007 http://
www.racjonalista.pl/kk.php?s=5542&q=Genetycznie.nieuzasadniony&PHPSESSID=7c7e7
vd2h6nskjjrha0u1f0tt2 [dostęp: 1.09.2015].
Istnieje jednakże DYSCYPLINA naukowa, która zbliża nauki społeczne do nauk biologicznych, dopełniając niepełny obraz rysowany przez psychologię ewolucyjną (i zarazem
daje według mnie odpowiedź na postawione przeze mnie pytania) – jest nią memetyka.
M. Musiał, Genetycznie nieuzasadniony…
Z Tomaszem Kozłowskim rozmawiałem ostatnio o memetyce, DYSCYPLINIE, która od
dawna leży w obszarze jego zainteresowań. Rozmowa Piotra Siudy z Tomaszem Kozłowskim…
Memetyka jako dziedzina nauki
Memetyka – badanie memów i ich społecznych następstw. Interdyscyplinarna DZIEDZINA NAUKI, za moment powstania której umownie uznaje się zdefiniowanie przez
Richarda Dawkinsa definicji terminu mem. Indeks rzeczowy w dziale Artykuły na stronie
memetyka.pl, http://memetyka.us.edu.pl/wiki.php?word=27 [dostęp: 1.09.2015].
Memetyka: moda czy nowa DZIEDZINA nauki? [tytuł artykułu – RB] R. Kostka-Zawadzki, Memetyka: moda czy nowa dziedzina nauki?, http://neurobot.art.pl/03/teksty/
memetyka/mem.html 10.02.2012 [dostęp: 1.09.2015].
Memetyka jest dość świeżą DZIEDZINĄ psycho-socjobiologii-ewolucyjnej. P. Lasoń,
W zaklętym kręgu memów, data napisania: 1.04.2001, data publikacji: 11.02.2010, http://horizonofthepossibility.wordpress.com/2010/02/11/w-zakletym-kregu-memow-piotrlason/
[dostęp: 1.09.2015].
Memetyka jako dziedzina wiedzy
W tym miejscu brzytwa dokonuje kolejnego cięcia: jakiekolwiek przewidywania „stopnia zaraźliwości” memu są przewidywaniami formułowanymi na polu nie memetyki, ale
innych dziedzin wiedzy! T. Kozłowski, Brzytwą po memach…, s., 43.
7. Memetyka jako dziedzina refleksji teoretycznej
Toczony między nimi spór o naturę memów, ich mechanizmy replikacji oraz funkcje
sprawcze, wpływa na rozwój tej nowej DZIEDZINY REFLEKSJI TEORETYCZNEJ−
memetyki, na terenie której przedstawia się wiele pomysłów oraz koncepcji na temat
mechanizmów dziedziczenia struktur oraz treści zawierających się w memach. I.S. Fiut,
Filozoficzne konsekwencje memetyki…
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8. Memetyka jako dziedzina badań
Bazując w dużym stopniu na pracy Wirus umysłu Richarda Brodie (zwolennika nowej
DZIEDZINY BADAŃ zwanej memetyką). T. Kozłowski, O nosicielach wirusów umysłu, „Hybris. Internetowe czasopismo filozoficzne”, nr 11, 2010, s. 89, http://magazynhybris.com/
images/teksty/11/07.%20Kozlowski%20%5B85-98%5D.pdf [dostęp: 1.09.2015].
9. Memetyka jako badanie memów
Memetyka – BADANIE memów i ich społecznych następstw. Interdyscyplinarna
dziedzina nauki, za moment powstania której umownie uznaje się zdefiniowanie przez
Richarda Dawkinsa definicji terminu mem. Indeks rzeczowy w dziale Artykuły na stronie
memetyka.pl, http://memetyka.us.edu.pl/wiki.php?word=27 [dostęp: 1.09.2015].
Memetyka to „BADANIE memów i ich społecznych znaczeń” Słowniczek, w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice, s. 237.
10. Memetyka jako model rzeczywistości
Memetyka to „MODEL RZECZYWISTOŚCI, usiłujący w jednoznaczny sposób opisać
ewoluującą ideosferę – scenę kulturowej ekologii. M. Biedrzycki, Genetyka kultury…, s. 40.
11. Inne ujęcia memetyki
Memetyka należy do domeny NAUK ścisłych, bo jej założenia nie są sprzeczne z ewolucyjnym paradygmatem „średniego poziomu” organizacji materii. M. Biedrzycki, Genetyka
kultury…, s. 27.
Niezależnie od niechęci większości biologów, memetyka oparta jest na BIOLOGICZNYM PARADYGMACIE. M. Biedrzycki, Genetyka kultury…, s. 27.
Memetyka to koncepcja wyrastająca ze skrajnie MATERIALISTYCZNYCH podstaw.
(Biedrzycki 1998, 204) Biedrzycki M. Genetyka kultury, Prószyński i Ska, Warszawa 1998.
Z racji swych genealogicznych powiązań z naukami przyrodniczymi i krytyką nauk
społecznych, przeprowadzoną na ich gruncie zwłaszcza przez socjobiologię i psychologię
ewolucyjną, ale przede wszystkim, co jasne, z racji oparcia swych założeń teoretycznych
na teorii darwinizmu kosmicznego, memetyka dość specyficznie odnosi się do socjologii
jako dyscypliny mogącej w jakiś wiążący sposób wyjaśniać zajmujące ją mechanizmy ewoluowania memów. D. Wężowicz-Ziółkowska, Przemoc symboliczna albo o społecznych warunkach
ewolucji memetycznej w: Infosfera…, s. 107.
Memetyka ma szansę stać się trzecim rozbiorem humanistyki. Biologiczna terminologia
pozostająca na jej usługach skutecznie wydziera kulturalistycznie zorientowanym humanistom ich przedmiot badań i przemienia w obiekt zainteresowań biologów-ewolucjonistów.
T. Kozłowski, Brzytwą po memach…, s. 35–45.
12. Ujęcie alternatywne (wybrane przykłady)
Memetyka to „TEORIA dotycząca ewolucji kulturowej”. (Wikipedia: 14.02.2012) http://
pl.wikipedia.org/wiki/Memetyka [dostęp: 1.09.2015].
dzięki pracom Richarda Brodiego Wirus umysłu i Susan Blackmore Maszyna memowa
koncepcja memu stała się popularna, tworząc podwaliny pod nowo powstającą NAUKĘ.
(Wikipedia: 14.02.2012) http://pl.wikipedia.org/wiki/Memetyka [dostęp: 1.09.2015].
Memetyka – teoretyczna i empiryczna NAUK A zajmująca się replikacją, rozprzestrzenianiem się i ewolucją memów. P. Grudnik, Dlaczego słuchamy Britney Spears?, http://www.
banjak.pl/tukan/downloads/mem.pdf [dostęp: 1.09.2015].
Rozwój informatyki i genetyki w latach 90. doprowadził do powstania TEORII nauko-
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wej − memetyki (od memu, czyli kulturowego odpowiednika genu). K. Godlewski, Wołga
i strach, „Gazeta Wyborcza”, nr 5, 7.01.2004, s. 11.
Jedni uznali ją za pseudonaukową, inni zaś wzięli ją na poważnie i stworzyli nową GAŁĄŹ WIEDZY z pogranicza nauk biologicznych i społecznych: memetykę (DYSCYPLINA
ta posiada szeroką bazę instytucjonalną, do której należy np. „Journal of Memethics”).
M.L. Hohol, Memy – pasożyty w naszych umysłach, portal Interia pl, data publikacji
8.12.2011, http://fakty.interia.pl/raport/granice-nauki/news/memy-pasozyty-w-naszych-umyslach,1731785 [dostęp: 1.09.2015].
Memetyka, aby uznana mogła być za DYSCYPLINĘ naukową, musi wskazać na mechanizmy ewolucji i dziedziczenia memów. M.L. Hohol, Memy – pasożyty w naszych umysłach…
Opracowanie: R. Boroch, A. Chybińska

ANEKS 2
Memetyka – historia idei
W pierwszej kolumnie tabeli 4 podany jest rok wydania pracy; kolumna 2 podaje autora
pracy; kolumna 3 tytuł pracy; kolumna 4 komentarz wyjaśniający; gwiazdkami oznaczono
części pominięte przeze mnie z ujęcia Tylera; kolumna 4 jest opracowaniem (lub przekładem) wyjaśnień proponowanych przez Tylera. Zamierzeniem prezentacji jest przyjrzenie
się paradygmatowi memetycznemu z perspektywy historii idei w rozumieniu metodologii
opracowanej przez Arthura O. Lovejoy’a – The Great Chain of Being (1936).
Tabela 4: Historia idei. Memetyka immanentna i sformułowana

– wybrane przykłady za Tylerem51; uzupełnienie R. Boroch.
Rok

Autor

Praca

Komentarz

Początki memetyki immanentnej (ang. immanent memetics)
1657

Thomas
Hobbes

Leviathan

Społeczeństwo jako zespolona umową
społeczną (ang. social contract) struktura;
członkowie działają w taki sposób, by
zapewnić przetrwanie grupy (strategia
adaptacyjna grupy); mechanistyczne ujęcie
umysłu.

1786

William
Jones

Third
Anniversary
Discourse

Wspólny fundament języków: greka, łacina
i sanskryt; język praindoeuropejski jako
wspólny przodek języków indoeuropejskich.

1833

Prosper
Lucas

De l’imitation
contagieuse ou de
la propagation
sympathique des
névroses et des
monomanies

Rozpowszechnianie się nerwic przez
naśladownictwo.

51

Tabela opracowana na podstawie źródła: Tim Tyler, http://memetics.timtyler.org/
timeline/ [dostęp: 29.01.2015].
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1850

August
Schleicher

Linguistische
Untersuchungen

Schleicher próbował zrekonstruować język
praindoeuropejski; zakładał istnienie jednego
wspólnego języka wszystkich języków (protoindo-europejski); w roku 1853 przedstawił
„glossogenetyczne drzewo języków” (ang.
glossogenetic trees).

1859

Charles
Darwin

The Origins of
Species

1871

Edward
Tylor

Primitive Culture

1871

Charles
Darwin

The Descent of
Man

W rozdziale 13. pracy The Origins of Species
Darwin zaobserwował podobieństwa między
ewolucją organiczną i kulturową, co porównał
do zmian w językach.
Tylor uważany jest za fundatora antropologii
społecznej. W pracy Primitive Culture określa
zakres i przedmiot badań – kultura jako
złożona całość – w literaturze przedmiotu
pogląd ten jest utrwalony pod nazwą
kulturowy ewolucjonizm.
Darwin w pracy tej odnosi się do ewolucji
organizmów, jak i do ewolucji języków jako
procesu stopniowego (gradualizm) (ang.
a gradual proces) – w literaturze przedmiotu
pogląd ten jest utrwalony pod nazwą
kulturowy ewolucjonizm.

1896

Herbert
Spencer

Principles of
Biology
The Principles of
Sociology

Wydanie Principles of Biology z roku 1898,
poprawione i uzupełnione; Spencer
wyjaśnia swój punkt widzenia odnośnie do
progresywnej ewolucji społeczeństwa od form
prostych do form złożonych – w literaturze
przedmiotu pogląd ten utrwala się pod
nazwą ewolucjonizm socjokulturowy (ang.
sociocultural evolutionism).

1903

Gabriel
Tarde

The Laws of
Imitation

Tarde wyjaśnia, czym jest społeczeństwo
w kontekście imitacji.

1904

Richard
Semon

Die Mneme

Semon wprowadza określenie mneme jako
jednostki pamięci.

1915

Albert
Gallowey
Keller

Societal
Evolution: A
Study of the
Evolutionary
Basis of the
Science of Society

Keller podejmuje próbę połączenia założeń
ewolucji darwinowskiej do socjologii;
stwierdza między innymi, że adaptacje
społeczne są wynikiem aktywności mózgu
a nie nacisku biologicznego środowiska;
jednakże nie można wykluczyć, że istnieje
jakaś ontyczna styczna między nimi.

1972

Karl Popper

Objective
Knowledge: An
Evolutionary
Approach

Popper w pracy tej sugeruje, że wiedza
stanowi niezależny, odrębny byt i przyrasta
w wyniku tzw. krytycznej selekcji (ang. critical
selection).

1976

Richard
Dawkins

The Selfish Gene

W pracy tej Dawkins wyjaśnia swoje
stanowisko odnośnie do ewolucji biologicznej
jak i ewolucji kultury, tworząc neologizm
w lekcji [meme].
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Początki memetyki sformułowanej (ang. outlined memetics)
Problemy pierwszej generacji
Ewolucja kultury – współewolucja kulturowo-biologiczna – ewolucja struktur społecznych – dziedzictwo kulturowe – pamięć w kulturze – pamięć kultury – semiotyka
kultury – filozofia umysłu – filozofia języka – filozofia informacji – transmisja – JOM
– humanistyka cyfrowa – wirusologia informacji itd.
Charles J.
Lumsden,
Edward O.
Wilson
Richard
Dawkins

Genes, Mind
And Culture:
The Coevolution
Process
The Extended
Phenotype

Praca poświęcona jest współewolucji genetycznokulturowej (ang. coevolution) oraz opisuje jej
wpływ na strukturę społeczną w postaci strategii
adaptacyjnych grupy (ang. Social Theory).
Dawkins rozwija swoją propozycję w
odniesieniu do memów.

1983

Carl P.
Swanson

Ever-Expanding
Horizons:
The Dual
Informational
Source of Human
Evolution

1990

Daniel
Dennett

Memes and the
Exploitation of
Imagination1

Swanson porównuje socjogen (ang. socjogene),
mneme (ang. mneme) oraz mem (ang.
meme) jako dowód nadzwyczajnej zdolności
adaptacyjnej człowieka, która pozwala na
modyfikowanie i magazynowanie w postaci
pamięci konkretnej zawartości mentalnej
(ang. mental concept). (Swanson 1983, 96)
Pierwszy artykuł Denetta poświęcony memom;
Denett sugeruje, że propozycja Dawkinsa jest
nowym podejściem do problemów związanych
z rozpowszechnianiem się i przechowywaniem
idei (resp. pomysłów).
These new-fangled replicators are, roughly,
ideas. Not the „simple ideas” of Locke and
Hume (the idea of red, or the idea of round
or hot or cold), but the sort of complex ideas
that form themselves into distinct memorable
units--such as the ideas of arch, wheel, wearing
clothes, vendetta, right triangle, alphabet, calendar,
the Odyssey, calculus, chess, perspective drawing,
evolution by natural selection, impressionism,
Greensleeves, „read my lips”, deconstructionism.
(Dennett 1990)
Artykuł opublikowany w “Journal of Aesthetics
and Art”, 48 w roku 1990, s. 127-135.

1990

Elan Moritz

Memetic Science:
I – General
Introduction

Moritz określa Memetic Science jako nazwę
odnoszącą się do ilościowej analizy transferu
kulturowego (ang. quantitative analysis
of cultural transfer); definiuje mem jako
konstrukt mentalny.

1995

Richard
Brodie

Virus of the
Mind: The New
Science of the
Meme.

Pierwsza książka w całości poświęcona
memetyce jako teorii.

1996

Susan
Blackmore

Memes, Minds and
Selves: Dismantling
the selfplex; meme
machines and
he nature of
consciousness

Pierwszy artykuł Blackmore poświęcony
memetyce.

1981

1982
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Susan
Blackmore

2005
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“Journal of
Memetics” [JOM}

Początek działalności badaczy związanych z
JOM.

The Meme
Machina

Jest to pierwsza książka metodologicznie
porządkująca memetykę jako dziedzinę
wiedzy. Początek tzw. teorii drugiej generacji.
Koniec działalności JOM.

“Journal of
Memetics”

Problemy drugiej generacji
Teoria informacji – zawartość mentalna (ang. mental content) – Black Hole Information
Paradox – teoria modeli – Death End of Memetics – Neuroscience – neurofilozofia –
kognitywistyka – neurokognitywistyka – neurobiologia, itd.
2005

Ruth Mace,
Clare J.
Holden,
Stephen
Shennan

The Evolution
of Cultural
Diversity: A
Phylogenetic
Approach

Autorzy wskazują na pewne analogie między
ewolucją biologiczną a ewolucją kulturową,
np. na poziomie jednostek dyskretnych (ang.
discrete units): a) w systemie genetycznym:
nukleotydy (ang. nucleotides), kodony (ang.
codons), geny (ang. genes) czy poszczególne
fenotypy (ang. individual phenotypes);
b) w systemie kulturowym: kulturowe tradycje
(ang. cultural traditions), memy (ang. memes),
pomysły (ang. ideas), artefakty (ang. artefacts),
słowa (ang. words), gramatyka (ang. grammar),
składnia (ang. syntax).

2011

Tim Tyler

Memetics:
Memes and
the Science
of Culture
Evolution

Całościowe ujęcie memetyki zarówno,
z punktu historii dyscypliny wiedzy, jak
i metod badawczych memetyki także, zawiera
najnowsze ujęcia wpływu internetu na
człowieka i v.v. (humanistyka cyfrowa
a memetyka). Praca Tylera stała się podstawą
teoretyczną dla memetyki jako dyscypliny wiedzy.

2011

Alex
Mesoudi

Cultural
Evolution

Zwrot w badaniach memetycznych
w kierunku ewolucji kultury i zmian
społecznych.

2012

Kim
Sterelny

The Evolved
Apprentice: How
Evolution Made
Humans Unique

Memy jako dyskretne replikatory informacji
kulturowej; koncepcja międzypokoleniowej
transmisji kulturowej (ang. cross-generational
cultural transmission).

2012

Mark Pagel

Wired for
Culture: Origins
of the Human
Social Mind

2014

Limor
Shifman

Memes in Digital
Culture

Początki teoretycznych refleksji nad rolą
memetyki w humanistyce cyfrowej.

Tabela 3 nie przedstawia w całości propozycji Tylera, lecz jedynie ważniejsze fragmenty; tabela została uzupełniona; periodyzacja, jak i sam podział tematyczny, mają charakter próbny.
Tyler na miejscu pierwszym umieszcza Thomasa Hobbesa i jego traktat polityczny
Leviathan, zakładający, że społeczeństwo jest strukturą zespoloną w jeden umysł umową
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społeczną. Tyler w swojej syntezie opiera się m.in. na pracy Dennetta, który uznawany jest
za fundatora memetyki sformułowanej. Dennett w monografii pt. Darwin’s Dangerous Idea:
Evolution and the Meanings of Life (1996) uzasadnia swoje stanowisko odnośnie do filozofii
Hobbesa jako pierwszego socjobiologa. Ponadto Dennett wskazuje tu na rozumienie przez
Hobbesa państwa jako „grupowej maszyny przetrwania”;
Wprowadzony zostaje następujący podział rozwoju memetyki52:
Etap I: Immanentny. (ang. intrinsic theory of memetics): ITM: Etap ten można określić
jako „etap wstępnego poznawania”, problematyzowania obserwowania, poszukiwania, itd.
Do memetyki ITM zaliczymy np.: syntezę Tylera, której fragment został przedstawiony
w tabeli 4, a także teorię MT sformułowaną przez Dawkinsa w Samolubnym genie i jej modyfikacje w innych pracach Dawkinsa.
Etap II: Sformułowany. (ang. established theory of memetics): ETM: Etap ten charakteryzuje
się metodycznością oraz możliwością wskazania przyczyn zachodzenia pewnych wydarzeń
oraz konsekwencji (wynikanie). Do memetyki ETM zaliczymy np. esej Dawkinsa pt. Viruses
of the Mind z roku 1991, który został wygłoszony 6 października 1992 roku podczas Voltaire
Lecture w Conway Hall Humanistic Centre (opublikowany po raz pierwszy w roku 1993
w monografii pt. Dennett and His Critics: Demystifying Mind), a także monografię Dennetta
Consciousness Explained z roku 1991 i Blackmore Maszyna memowa z roku 1999.
Etap III: Metateoretyczny. (ang. metatheory of memetics): MTM: Etap ten charakteryzuje
się możliwością współdzielenia założeń teoretycznych (resp. tez/teorii/opisów) z innymi
dyscyplinami; jest to etap integracji interdyscyplinarnej. Do memetyki MTM zaliczymy
np. prace z zakresu algorytmu memetycznego czy humanistyki cyfrowej, które wykorzystują pojęcie memu, ale w sposób zmodyfikowany.
Opracowanie: R. Boroch
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Et in Arcadia ego. Norwegian Dream jako mempleks
norweskości
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20
Https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.06
St re s z c z e nie

Autor ukazuje Norwegian Dream jako przekaz mający na celu tworzenie i utrzymanie norweskiego brandingu i zwraca uwagę na funkcjonowanie w tym przekazie
typowych cech mempleksu, który określa mianem mempleksu norweskości. Autor traktuje Norwegian Dream jako narrację dotyczącą funkcjonowania norweskiego
świata i bada morfologię memów wchodzących w skład mempleksu norweskości,
zwracając uwagę na fakt, iż u podstaw sukcesu i popularności Norwegian Dream,
leży mit arkadyjski rozumiany jako wszechobecna ludzka potrzeba życia w świecie,
w którym panuje dobro, tolerancja i powszechne szczęście.
Słowa klucze:
Norwegia, Norweski Sen, branding, Arkadia, mempleks
Et in Arcadia ego. Norwegian Dream as norwegian memplex
Sum m a r y

The author describes Norwegian Dream, as a message with a purpouse of creating
and maintaing Norwegian branding and gives a light to the functioning in this message of characteristic features of a memplex which can be defined as Norwegian
memplex. The author treats Norwegian Dream as a narration concerning the functioning of Norwegian world and studies morphology of memes, including Norwegian
memplex, highlighting the fact that success and popularity of Norwegian Dream lies
in Arcadia myth, which is understood as universal, human need to live in a world
where there is welfare, tolerance and happiness.
Keywords:
Norway, Norwegian Dream, branding, Arcadia, memplex
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I czyż nie narzuca się podejrzenie, że gdyby „być” nie było
„do czegoś”, a świat pozbawiony sensu, to nie tylko nigdy
nie zdołalibyśmy wyobrazić sobie, że jest inaczej, lecz nawet
pomyśleć nie bylibyśmy w stanie tego właśnie, że „być” nie
jest w istocie „do czegoś”, a świat pozbawiony sensu?
Leszek Kołakowski
Próbowałem wrócić do raju
Tadeusz Różewicz

Mempleks norweskości...
Kultura jest – między innymi – pytaniem człowieka o sens świata i sens bycia
w świecie, pytaniem o adaptacje człowieka do świata i pytaniem o ludzką potrzebę
dokonywania zmiany świata. Kultura jest – również – poszukiwaniem odpowiedzi
na tak stawiane pytania. Kulturę stanowią – przede wszystkim – ludzkie wybory,
dokonujące się wobec tych pytań i wobec poszukiwań odpowiedzi na te pytania,
realizowane w określonej rzeczywistości i w określonym czasie. Interesujący nas
czas to czas teraźniejszy, interesujące nas miejsce to współczesna Norwegia. Interesujące nas ludzkie wybory to wybory Norwegian Dream1.
Czym jest Norwegian Dream? A może należałoby zapytać: czym Norweski
Sen nie jest? Odwołajmy się w tym miejscu do stwierdzeń Niny Witoszek:
W odróżnieniu od American Dream – jednego z najbardziej uwodzicielskich mitów współczesności – Norwegian Dream, znacznie mniej spektakularny, zasługuje
na uwagę właśnie dlatego, że mówi nie o wyczynach gwiazdorskich milionerów
i supermanów, lecz o ważności zwykłych ludzi, takich jak ty i ja2.

Dalej Witoszek stwierdza: „W kategoriach mitycznych Norwegia jest radykalnym przeciwieństwem Ameryki”3. Przypomnijmy, co jeszcze na ten temat pisała Nina Witoszek:
Taka właśnie jest Norwegia w XXI wieku – ostoja Europy na tle wzburzonych żywiołów,
śpiewająca – jak chór z Titanica – w patriotycznym uniesieniu o cudzie istnienia, niezłomnie przy tym przekonana, że jest najlepszym z najlepszych światów. Cool & Crazy
należy do gatunku filmów ojczyźnianych i przywołuje wszystkie obowiązujące obrazy i
symbole norweskości: sztukę w przyrodzie i przyrodę w sztuce, człowieka jako dziecko
natury, codzienny heroizm w walce o przetrwanie, socjalistyczne i seksualne fantazje
zwyczajnie nadzwyczajnych obywateli. Ale, co najważniejsze, film przedstawia kwintesencje Norweskiego Snu: baśniowy scenariusz typu „z chłopa król”, w którym zwykli
ludzie – czy to dosłownie, czy w przenośni – są ważni jak królowie4.

Autorka zauważa również:
Lecz w przeciwieństwie do Amerykanów – ukształtowanych przez wyobrażenia
o bezgranicznej obfitości, sławie, miłości, władzy, szczęściu i wiecznej młodości –
1
Na użytek tego tekstu traktuję jako tożsame określenia: Norwegian Dream i Norweski Sen
i będę ich używać zamiennie.
2
N. Witoszek, Najlepszy kraj na świecie. Pamflet, przeł. M. Kalinowski, Wołowiec 2017, s. 7.
3
Tamże, s. 6.
4
Tamże.
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Norwegowie są realistami: Norweski Sen dotyczy świata, w którym istnieją granice,
umiar jest kluczem do wszystkiego, ludzie się starzeją, nikt nie jest doskonały, i gdzie
w efekcie lepiej sprawdza się łagodna tyrania przeciętności niż akrobacje supermana.
[…] Czy Norweski Sen jest odpowiedzią na ludzką tęsknotę za normalnością, bezpieczeństwem, spokojem i szczęściem? Jeżeli tak, to skąd czerpie on swą energię?5.

Jedną z możliwych odpowiedzi na tak zadane przez Ninę Witoszek pytania,
jest opisanie Norwegian Dream jako mempleksu. Szczególnie wielość treści informacji kulturowych dotyczących Norwegian Dream i bezspornie infekcyjny charakter
replikowania tych informacji skłaniają do stwierdzenia, że na przekaz Norweskiego Snu składają się byty wykazujące cechy organizmu żywego6, które są zdolne
do replikacji i dziedzicznych zmienności, zdolne łączyć się w grupy i skłonne do
ewolucji. Byty te określamy mianem memów, ich zbiory zaś to mempleksy.
Przestrzenie, w jakich funkcjonują wspomniane memy/mempleksy to
umysły ich nosicieli i w wytwory tych umysłów. Warto przypomnieć, co na temat
ludzkich umysłów napisali Ian Stewart i Jack Cohen w Wytworach rzeczywistości:
Umysł nie jest niematerialną transcendencją: jest odpowiedzią rozwijającego się
mózgu na konieczność przetrwania w złożonym środowisku. A wraz z ewolucją
kultury to środowisko samo się zmienia i jest dla siebie odniesieniem; podobnie
dzieje się z ludzkimi mózgami. Ewolucja i dostrajalne zmysły doprowadziły do
powstania umysłów, które potrafią sobie radzić z rzeczywistością za pomocą cech,
czyli struktur i procesów wyższego rzędu umiejscowionych w mózgu i odpowiadającym regularnościom o dużej skali, występującym w naszym otoczeniu7.

Badacze ci w dalszej części tego tekstu stwierdzają także:
Nasze umysły ewoluują wspólnie ze wszystkim, co na nie wpływa. Umysły są wytworami rzeczywistości, procesami zachodzącymi w strukturach zbudowanych ze zwykłej materii, których właściwości rozwinęły się w celu naśladowania, kształtowania
i wykorzystania procesów naturalnych. To tłumaczy, dlaczego są tak «nierozsądnie
skuteczne» w postrzeganiu i reorganizowaniu swego środowiska. Los człowieka jest
określany przez współdziałanie kultury i poszczególnych umysłów, które zarazem
wzajemnie się kształtują8 .

Niewątpliwie do wyróżników skutecznego wpływu mempleksu na ludzkie
doświadczenia i wybory życiowe należy zaliczyć maksymalnie szeroki zakres
aktywności, integralność czy wspólnotowość. W artykule Cykl życiowy memów 9,
5

Tamże, s. 8.
Przy opisie memów jako organizmów żywych przyjmujemy funkcjonalną definicję życia.
Definiowanie funkcjonalne życia nie odwołuje się do struktury żywego organizmu, odnosi się do
zdolności replikacyjnych organizmu oraz do wykazywania dziedzicznych zmienności. W takim
ujęciu memy to byty wykazujące cechy organizmów żywych, zdolnych do replikacji i dziedzicznych zmienności, co skutkuje zdolnościami do ewoluowania. Rzecz jasna, należy zastrzec, że owe
byty nie są świadome swojego życia i funkcji życiowych jakie z owego życia wynikają.
7
I. Stewart, J. Cohen, Wytwory rzeczywistości. Ewolucja umysłu ciekawego, przeł. W. Stępień-Rudzka, Warszawa 2003, s. 8.
8
Tamże, s. 9.
9
H. Bjarneskans, B. Gronnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów, przeł. E. Jagt-Yazykowa,
6
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trzej szwedzcy badacze: Henrik Bjarneskans, Bjare Gronnevik i Anders Sandberg
przyrównują cykl życiowy memów do cyklu życia pasożytów, dążąc do ustalenia
stopnia zdolności przeżywalności memów. W podobny sposób możemy spojrzeć
na cykl życiowy składowych mempleksu Norweskiego Snu, traktując je jako pasożyty ludzkiego umysłu.

Morfologia Norweskiego Snu jako „mempleksu norweskości”
Norwegian Dream rozumiany jako mempleks norweskości składa się z zespołu
wspomagających się memów lokowanych w ludzkich aktywnościach dotyczących
funkcjonowania organizacji współczesnego norweskiego świata oraz lokowanych
w ludzkich reakcjach na te aktywności. Omówię te elementy cyklu życiowego memów wchodzących w skład mempleksu norweskości, które przyjmuję za charakterystyczne dla tego mempleksu. Na początku określić należy podstawowe pojęcia:
•

Nosiciel/gospodarz. Nosicielami informacji kulturowych dotyczących
funkcjonowania współczesnego norweskiego świata są wyłącznie ludzie,
ściślej rzecz ujmując ich umysły, dla których warunkiem koniecznym owego
nosicielstwa jest zdolność do kognitywnych refleksji nad przenoszonymi
mempleksami.

•

Wektor. Wektory opisać można jako „środki transportu” pomiędzy „kognitywnymi nosicielami”. Podstawową cechą wektorów jest brak zdolności
kognitywnych dotyczących memów/mempleksów. Mówiąc wprost są to
nośniki mempleksów. Rzecz jasna, człowiek także może być nośnikiem
mempleksu Norweskiego Snu, jednak wyłącznie pod warunkiem braku
refleksji kognitywnych z jego strony, bowiem zasada bezrefleksyjności
wektora wobec mempleksu (który transportuje) jest konieczna.

•

Świadomość. Mempleksy (podobnie jak memy, które wchodzą w ich skład)
nie są świadome swojego życia i funkcji życiowych, jakie z tego faktu wynikają. Brak świadomości memów i mempleksów nie stanowi przeszkód dla
ich reprodukcji i nie wpływa na fakt (i skuteczność) eksploracji konkretnego środowiska.

Analityczne ujęcie tekstu szwedzkich badaczy ukazuje że cykl życiowy memów
należy odnieść do następującego schematu: kodowanie (tak w wektorze, jak
i w nosicielu)/transmisja/dekodowanie/infekcja.
W fazie transmisji, mempleks jest kodowany do wektora jako zespół informacji, które należy przekazać. Norweski Sen znajduje szeroką globalną (lokowaną aktualnie na całym świecie) grupę nadawców i odbiorców. Użytkownicy
mempleksu norweskości wpisują się w tradycyjne kodowania, transmitowania
i dekodowania. Na użytek tego tekstu, internet przyjmuję jako przykładowy i jednow: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, wyb. i oprac. D. Wężowicz-Ziółkowska,
Katowice 2009, s. 65–89.
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cześnie podstawowy wektor. Światowa sieć internetowa szczególnie dobrze sprzyja
powstawaniu, utrzymywaniu i poszerzaniu grup użytkowników Norwegian Dream
określonego przeze mnie jako mempleks norweskości, bowiem dzięki internetowi
ludzkie umysły uzyskują globalny stopień kontaktu między członkami ponadnarodowej społeczności, możliwość współuczestnictwa i dostęp do aktualnej wiedzy na
konkretne tematy, a finalnie uzyskują możliwość globalnego zespolenia. Wektor
o globalnym zasięgu jakim jest internet, sprzyja również aktywnościom dotyczącym
przekazywania informacji na temat koncepcji współczesnego norweskiego świata
i praktycznej (można by powiedzieć: codziennej) realizacji tej koncepcji. Dzieje
się tak dzięki używaniu nieskomplikowanego języka i lokowaniu przekazywanych
informacji dotyczących praktycznych realizacji życia we współczesnej Norwegii
w konkretnych a zarazem wiarygodnych kontekstach: społecznych, gospodarczych,
politycznych czy geopolitycznych. Oto kilka przykładów. W trakcie przemówienia
do narodu wygłoszonego przez premiera Norwegii, Jensa Stoltenberga w roku
2011, po masowym morderstwie, jakiego dokonał Anders Behring Breivik na wyspie Utoya, premier powiedział: „pochodniami i różami dajemy światu znak. Nie
pozwolimy, by złamał nas strach. I nie pozwolimy, by strach nas zakneblował…
[Naszą odpowiedzią jest] więcej otwartości, więcej demokracji. Niezłomność i siła.

Fot. 1: Tablica pamiątkowa poświęcona Nansenowi umieszczona na

placu Nansena w Oslo, lipiec 2019 r. (wszystkie fotografie w tekście
mojego autorstwa – S.M.).

Oto my. Oto Norwegia”10. Warto przytoczyć także słowa norweskiej działaczki na
rzecz pokoju Hildy Frafjord Johnson: „Centralne wartości, jak miłość bliźniego,
poszanowanie dla ludzkiej godności i nasza odpowiedzialność za dzieło stworze10

N. Witoszek, Najlepszy kraj na świecie…, s. 144.
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nia, zobowiązują nas wszystkich, ponad granicami państw i wyznań”11 oraz stwierdzenie laureata Pokojowej Nagrody Nobla – Fridtjofa Nansena: „Rzeczy trudne
robimy od ręki. Niemożliwe zajmują trochę więcej czasu”12.
I jeszcze słowa kolejnego byłego premiera Norwegii, Kjella Magne Bondevika:
Norwegia musi być narodem miłości bliźniego i solidarności. Idźmy w ślady
Fridtjofa Nansena przez naszą ofiarność na rzecz uchodźców i cierpiących
w innych krajach. Nasz naród daje teraz przykład innym, umarzając długi najuboższych krajów Trzeciego Świata. Norwegia jest w czołówce państw udzielających
najwięcej pomocy. Marzymy, że nadejdzie kiedyś taki dzień, gdy żadne dziecko
nie wyciągnie ręki po chleb – nie otrzymując go. Jeśli jesteśmy postrzegani jako
Norwegia solidarna, Norwegowie mają powód do dumy13.

Wymowny jest także cytat z jednego z wielu artykułów prasowych, archiwizowanych
i zdigitalizowanych na aktualnie dostępnych stronach internetowych dotyczących
praktycznego funkcjonowania koncepcji norweskiego ponowoczesnego świata:
„Nicht der private, sondern der vergesellschaftete Reichtum ist es, der zahlt”14.
Wektor, jakim jest internet, umożliwia tanią, szybką i precyzyjną możliwość dotarcia memów/mempleksów do aktualnych i potencjalnych użytkowników norweskiej koncepcji organizacji współczesnego ponowoczesnego świata.
Poszerzenie grup szczególnie przyszłych użytkowników norweskiego świata
przekracza globalne granice przestrzenne i strefy czasowe, umożliwiając ciągłe
docieranie do wszystkich użytkowników globalnej sieci internetowej. Mempleks,
za jaki przyjmujemy Norweski Sen, replikuje się szybko, precyzyjnie docierając do
grup docelowych, za które uważamy aktualnych i przyszłych (zdolnych do kognitywnych refleksji) nosicieli memów/mempleksów. W odniesieniu do struktur
podstawową wartość tworzy spójność przekazu, która finalnie służy polepszaniu
wierności kopiowania i zapobiega mutowaniu informacji kulturowych dotyczących
organizacji i korzystania z norweskiego modelu współczesnego ponowoczesnego
świata. Spójność przekazu przekłada się również na sprawniejsze transmitowanie
mempleksów o zaawansowanych stopniach komplikacji, co znajduje praktyczne
zastosowania przy transmisjach stopniowych. Przyjmuję, że wybór wektora, czy
wektorów, jakie zostaną użyte, zależy od nosicieli. Nosiciele przeważnie korzystają
z taniego, a zarazem precyzyjnego wektora, jakim jest przekaz informacji w internecie. Rzecz jasna dopiero dostęp do wielu wektorów i funkcjonowanie w wielu
wektorach jednocześnie daje pewność przetrwania memom/mempleksom. Ważne
jest to, żeby następowało wielokrotne przekazywanie informacji w sposób ciągły
z wykorzystaniem różnych wektorów. Kodowanie do wektorów więcej niż jednej ko11 Tamże, s. 143.
12 Tamże, s. 178.
13 Tamże, s. 143.
14 Https://www.spiegel.de/spiegelwissen/deutsche-auswanderer-in-norwegen-karriere-und
-kinder-a-885402.html [dostęp z dnia: 19.05.2019] (w tłumaczeniu autora tekstu: Nie prywatne,
lecz uspołecznione bogactwo jest tym, co się liczy).
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pii i używanie więcej niż jednego wektora znacznie podwyższa sprawność (fitness)
mempleksu. W tym przypadku funkcjonuje prosta zależność. Stałe zwiększanie
ilości kopii robionych szybko i tanio oraz preferowanie strategii przekazu typu:
wielu do wielu, skutecznie podwyższa sprawność mempleksu norweskości. Przepis
na światowy sukces Norweskiego Snu sprowadza się do prostej zasady: wielość powtórzeń poprzez różnorodne wektory w jak najkrótszym czasie i bez ograniczeń
przestrzennych. Rzecz jasna, przeżywalność mempleksu norweskości jest mierzona tak zwanym „trwaniem w czasie”. Zmienność sprowadza się do masowego
korzystania z przybywających wektorów. Zdigitalizowane teksty pisane (teksty
publikowanych książek/teksty artykułów/teksty przemówień itp.), zdigitalizowane
wypowiedzi w mediach, zdigitalizowane zdjęcia czy filmy dotyczące mempleksu
norweskości stają się wszechobecne, tak w nowoczesnych technologiach telefonii
komórkowych, przekazach internetowych, jak w klasycznych nośnikach informacji jakimi są przykładowo: miejskie turystyczne tablice informacyjne czy punkty
sprzedaży norweskich pamiątek (zawierających fragmenty tekstów pisanych czy
slogany reklamowe, przykładowo: Norway – powered by
nature). Dodajmy, nieprzypadkowo sklepy z tymi pamiątkami są zlokalizowane
w najatrakcyjniejszych turystycznie i łatwo dostępnych
(parter budynku handlowego w głównym ciągu komunikacyjnym norweskiego miasta) miejscach.

Fot. 2: Wnętrze sklepu
z norweskimi pamiątkami
w Karl Johans Gate w Oslo
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Fot. 3: Tablica turystyczna – Oslo lipiec 2019r.

Accademia dell’Arcadia
W fazie infekcji opisanej przez (wspomnianych powyżej) szwedzkich badaczy
cyklu życiowego memów, wiele memów (a co za tym idzie: wiele mempleksów)
uzyskuje znaczną skuteczność dzięki użyciu tak zwanych gróźb lub przynęt.
W przypadku Norweskiego Snu szczególnie zauważalne są przynęty. Niewątpliwie
przynętą stosowaną przez memy wchodzące w skład tego mempleksu są obietnice
porządku publicznego czy sprawiedliwości społecznej dla każdego członka norweskiej społeczności. Można by rzec: dla stałych mieszkańców (lokatorów) i dla
gości (sublokatorów) Królestwa Norwegii. Przynęty to: ponowoczesna koncepcja
państwa dla obywateli realizowana w praktyce, klarowne planowanie bieżących
potrzeb obywateli i realizacja wcześniej przyjętych społecznych prorodzinnych
projektów społecznych. To zawsze transparentna i konsekwentna realizacja
zaplanowanych projektów o charakterze społecznym. To również coś czego nie
ma żaden inny kraj na świecie – charakterystyczne dla Królestwa Norwegii Kos,
specyficzne norweskie zadowolenie ze społecznego bezpieczeństwa, przewidywalności społecznego ładu i porządku teraz i w przyszłości. Kos to właśnie taka
przewidywalność dla wszystkich użytkowników (lokatorów/sublokatorów) norweskiego świata. Kos to, również, przynależności do konkretnie określonej społeczności, konkretnego pomysłu na państwo i na rolę tego państwa we współczesnym
świecie. Mówiąc krótko: mentalny spokój na dziś i na jutro. Za kolejną przynętę
można uznać korzyści finansowe dla obecnych i przyszłych pokoleń Norwegów
jakie gwarantuje norweski fundusz naftowy – obecnie największy fundusz eme-
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rytalny na świecie. Przynętą jest niewątpliwie także praktycznie funkcjonujący,
z rynkowymi sukcesami, skandynawski model gospodarki oparty na wspólnym
działaniu gospodarki planowej z gospodarką rynkową. W końcu, przynętami są
wszelkie norweskie narracje dotyczące dobra, jakie tkwi w człowieku, a szczególnie
jego praktycznych społecznych zastosowań – można by powiedzieć: od człowieka
do człowieka. W zbiorowej norweskiej świadomości funkcjonuje słynna definicja
narodowej kultury i tożsamości za jaką przyjęło się uważać słowa byłej premier
Norwegii, Gro Harlem Brundtland: „dobroć to cecha typowo norweska”15.
I jeszcze jedna przynęta: przynęta dobrostanu, składająca się z narracji, które nie
opisują abstrakcyjnych wizji dobrobytu, opisują zaś praktyczne funkcjonowanie
ludzi w ponowoczesnym norweskim społeczeństwie określanym jako: społeczeństwo dobrostanu16.
Warto zastanowić się czy za najbardziej spektakularną przynętę nie należy
uznać odwołania do antycznego mitu arkadyjskiego, do dziś obecnego na całym
świecie w ludzkich umysłach.
Dla starożytnych, mityczna Arkadia była uosobieniem ludzkiego szczęścia.
Niewątpliwie, twórczość Owidiusza i Wergiliusza przyczyniły się do utrwalenia
wizerunku Arkadii jako „oazy szczęśliwości”. Jest to przekonanie funkcjonujące
w kulturze przez dwa tysiąclecia. Przekonanie że „gdzieś” istnieje miejsce/kraina
w którym/ej panuje wyłącznie dobro, ludzie są względem siebie tolerancyjni
i troskliwi, sprawiedliwość społeczna należy do standardów społecznego życia,
zaś ludzkie szczęście jest powszechne. Wszyscy mieszkańcy żyją w intensywnym
kontakcie z naturą, zajmując się pracą, po zakończeniu której mogą bez przeszkód spełniać się w gronie rodzinnym lub realizować osobiste pasje. Szczególnie
dobrze znane w kulturze ikonograficzne przedstawienia idyllicznej ojczyzny ludzi
szczęśliwych odnajdujemy tak w obrazie Guercina (ok. 1618, Rzym, Galleria Nazionale d’Arte Antica) jak i w wersjach Poussina (1627–1628, Chatsworth House;
1637–1638, Paryż, Luwr). To właśnie na tych obrazach malarze umieścili łacińską
sentencję, której autorem jest prawdopodobnie rzymski poeta Auzoniusz: Et in
Arcadia ego. Wyrażenie to miało charakter przesłania memento mori, przypominając o obecności śmierci również w Arkadii. Do mitu ludzkiej krainy szczęśliwości
odwoływała się założona w Rzymie (w 1674 r.) Accademia dell’Arcadia, której
celem było przeciwstawienie przepychowi panującemu na papieskim dworze
zwykłego, skromnego życia. Współczesna Norwegia to nic innego: skromne życie
w zgodzie z naturą. Kraina szczęśliwości, w której obecność ludzkiego cierpienia
i ludzka śmierć nie są tematami tabu. Przestrzeganie praw człowieka, czynienie
społecznego czy osobistego dobra, życie w pokoju znajdują się na porządku
dziennym. Można by powiedzieć że Norwegian Dream to spełnienie (istniejącego
od ponad dwóch tysięcy lat) ludzkiego pragnienia materializacji arkadyjskiego
15
16

N. Witoszek, Najlepszy kraj na świecie…, s. 22.
Tamże, s. 178.
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mitu w świecie, w którym żyjemy. Norweski Sen to materializacja arkadyjskiego
mitu tu i teraz, we współczesnym ponowoczesnym norweskim świecie.
Niewątpliwie, globalna atrakcyjność propozycji „używania w życiu codziennym” norweskiej wizji współczesnego świata polega na tym, iż jest to praktyczna
realizacja świata dla ludzi. Rzecz jasna, warto w tym miejscu zastanowić się nad
tym, czy w tak rozumianym/opisanym norweskim świecie takie wartości, jak na
przykład poszukiwanie piękna czy prawdy, ulegają zmianom, a nawet zapomnieniu? Warto też zastanowić się nad tym, czy w narracjach wchodzących w skład
Norwegian Dream, przyczyniających się do tworzenia, utrzymania i rozwijania
wizji norweskiego ponowoczesnego kraju rozumianego jako aktualnie najlepszy
„do życia” ze znanych współczesnemu człowiekowi krajów na świecie, nie powinna
pojawić się refleksja dotycząca kosztów realizacji takiej wizji świata i kosztów planowania przyszłości dla takiej wizji świata. Jeśli ma to być świat bez poszukiwania
prawdy i piękna, to finansowa niezależność współczesnej Norwegii czy zaplanowana finansowa niezależność dla przyszłych pokoleń Norwegów niekoniecznie
jest/staje się wartością, na której należy budować model świata dla przyszłych
norweskich pokoleń i jednocześnie ukazywać Norwegię jako najlepsze miejsce
„tu i teraz” dla (prawie) każdego człowieka na naszej planecie.

Fot. 4: Współczesny poszukiwacz

norweskiego dobrostanu,
Oslo, lipiec 2019.

Et in Arcadia ego. Norwegian Dream jako mempleks norweskości
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W tym miejscu przypomina się zdanie autorstwa Freda Inglisa:
Jednak najbardziej ponurą wizją byłoby przypuszczenie, że przetrwawszy najbardziej przepełniony śmiercią XX wiek, nauczyciele najnowszej generacji,
promieniując jak ich poprzednicy radością i nadzieją, mogliby powiedzieć swoim
dzieciom, że wszystko jest stracone: że zostały stracone kultura, piękno i prawda,
a jedyne, co mogą im zaoferować, to pieniądze17.

Przypomnę na koniec znaną sentencję/mem: „pieniądze to nie wszystko”.
Istnienie świata „bez pieniędzy” jest wyobrażalne i (niestety) praktycznie możliwe.
Wyobrażalny jest również świat, w którym „coś” nie musi być zamiast „czegoś
innego” lub przeciw „czemuś innemu”.
Warto, w tym miejscu, zastanowić się, o jakim modelu współczesnego kraju
myślał Hans Magnus Enzensberger, określając miejsce Norwegii w Europie jako:
„olbrzymie laboratorium przyszłości”18.
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Memetyka a pedagogika muzyczna. O pokrewnych
teoriach naśladownictwa
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20
Https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.07
St re s z c z e nie

W publikacji Samolubny gen Richard Dawkins przyjmuje, że przykładami memów
mogą być melodie, replikowane z mózgu do mózgu w drodze naśladownictwa. Mimo
iż nauka o memach operuje własnym zbiorem niemuzycznych pojęć, a jej założenia
stosunkowo rzadko przenosi się na grunt muzyczny, warto podkreślić, że główne, memetyczne koncepcje są tożsame z metodami umuzykalniania małych dzieci i niemowląt,
jakie proponują europejscy przedstawiciele pedagogiki muzycznej: Edwin Gordon, Zoltán Kodály, Carl Orff i Émile Jaques-Dalcroze. Niniejszy tekst stanowi zatem
próbę ukazania pokrewieństwa obu teorii, zarówno w zakresie ćwiczeń melodycznych
i rytmicznych, granych na instrumentach, realizowanych głosem oraz ruchem.
Słowa klucze:
memy, memetyka, edukacja muzyczna, pedagogika muzyki, umuzykalnianie
Memetics and music pedagogy: about kindred theories of imitation
Sum m a r y

In the publication titled The Selfish Gene Richard Dawkins assumes that melodies, which
replicate from a brain to a brain by means of imitation, can be examples of memes. Although, the study of memes uses its own set of non-musical terms, and its concepts are
rarely transferred onto music, it is worth emphasising that the main memetic concepts
are identical to the methods of musicalisation of young children and infants proposed
by European representatives of music pedagogy: Edwin Gordon, Zoltán Kodály, Carl
Orff and Émile Jaques-Dalcroze. This text is, therefore, an attempt to show the kinship
of both theories, in regards to melodic and rhythmic exercises, playing instruments, as
well as those performed through voice and movement.
Keywords:
memes, memetics, music education, music pedagogy, musicalisation
Wielotematyczność badań nad muzyką, którą wraz z rozwojem różnorodnych
dyscyplin naukowych zaczęli zajmować się nie tylko muzykolodzy, twórcy i wy-
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konawcy, lecz również antropolodzy kultury,kognitywiści, czy też psycholodzy,
tłumaczy w pewnym sensie, dlaczego memetyka – nauka powiązana z ewolucją
kulturową, biologią, genetyką – jest w kontekście muzycznym znana przede
wszystkim tym, którzy w swoich rozważaniach skupili się na naukowych teoriach
związanych chociażby z ewolucją, oraz obca dla pozostałych, zajmujących się
szeroko pojętym wykonawstwem i kształceniem muzycznym. Mając jednak na
względzie fakt, iż wychowanie muzyczne ściśle wiąże się z pojęciami takimi jak
imitacja, naśladownictwo, czy też przekazywanie informacji w formie wokalnej,
instrumentalnej i gestykularnej, niezbędne, a na pewno warte uwagi, wydaje się
być omówienie cech wspólnych memetyki oraz edukacji muzycznej1, co przyczynić się może zarówno do poprawy rezultatów kształcenia muzycznego, jak i do
zwiększenia świadomości nauczycieli, na których spoczywa odpowiedzialność
umiejętnego wprowadzenia uczniów w świat muzyki.
Dyscyplina jaką jest psychologia muzyki, nauka o człowieku, który może
być odbiorcą, wykonawcą bądź twórcą muzyki, jak również stanowiąca o wzajemnych relacjach, zachodzących między jednostką a muzyką2 ma dość długie
tradycje, które dostrzec można w zainteresowaniach badaczy tematem zdolności
muzycznych człowieka, często znacznie wyprzedzających założenia psychologii
muzyki, jakie zostały opisane w publikacjach polskich oraz literaturze światowej3
w XIX i XX wieku4. Warto jednak podkreślić, że jej rozwój dokonywał się w obrębie kilku niezależnych od siebie, wręcz przeciwstawnych, nurtów badawczych5,
1
Termin e d u k a c j a m u z y c z n a stosuję w tym kontekście zamiennie z w y c h o w a niem muz yczny m.
2
Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska,Warszawa
1990, s. 13.
3
Zainteresowanie problemami jakie niesie wychowanie i kształcenie muzyczne przypada
na lata sześćdziesiąte XX wieku (prace Piageta,Pflederera), co odzwierciedlają badania prowadzone w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Francji, NRD i RFN. W kolejnych
dekadach obserwuje się fascynację psychologią poznawczą oraz psycholingwistyką. Nastąpił
również rozwój muzykoterapii oraz znacznie wzrosła liczba ośrodków naukowych, a co za tym
idzie publikacji i konferencji w tym zakresie (zob. M. Manturzewska, Psychologia muzyki – kierunki i etapy rozwoju, w: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki…, s. 17–18).
4
Już w 1805 roku, Christian Friedrich Michaelis w traktacieÜber die Prüfung der musikalischen Fähigkeiten wyróżnił zdolności związane z wykonywaniem i słuchaniem muzyki, zarówno
u dzieci jak i osób dorosłych. Zwrócił uwagę na muzykalność i smak – taste (dziś określany
mianem gustu muzycznego) – który sprawia, że wykonywane przez ludzi ćwiczenia muzyczne są „dobre, złe bądź przeciętne” (zob. C. Applegate, Bach in Berlin. Nation and Culture in
Mendelssohn’s Revival of the St. Matthew Passion, Nowy Jork 2005, s. 151–152.) oraz na zdolność
do rozróżniania elementów i struktur muzycznych, które dziś uważane są za podstawowe kryterium słuchu muzycznego (zob. B. Kamińska, Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki:
ewolucja poglądów, w: „Studia Psichologica”2002, nr 3, s. 188).
5
Tamże, s. 13. Autorzy publikacji Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki podają następujące nurty badawcze:
- badania eksperymentalne – wywodzące się z pierwszych laboratoriów psychologii eksperymentalnej i psychofizjologii C. Stumpfa (1883), sięgające swymi korzeniami psychofizyki i estetyki eksperymentalnej G. T. Fechnera (1860, 1876), oraz psychoakustyki H. Helmhotza (1863);
- badania muzykologiczno – fenomenologiczne - wywodzące się ze szkoły E. Hanslicka
(1854), podjęte i rozwinięte przez R. Mullera–Freienfelsa (1924 – 36; 1936) i E. Kurtha (1931);
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z których każdy posiadał inne założenia teoretyczne i metodologiczne, opierał się
na odrębnych paradygmatach, a także analizował odmienny obszar zagadnień
naukowych. W rezultacie, wykształcono różnorodne konwencje językowe i metodologiczne, sformułowano inne pytania badawcze, w inny sposób gromadzono
dane, interpretowano i prezentowano wyniki badań6.
Zdaniem Barbary Kamińskiej, współczesne koncepcje i podejścia badawcze
cechuje podział pokoleniowy. Pokolenie pierwsze oparte jest na gruncie myślenia
fenomenologicznego i technik psychometrycznych, natomiast drugie, nazwane
„nową falą”, jest zainspirowane możliwościami nowych technologii badania mechanizmów percepcji, funkcjonowania mózgu, genetyki zdolności, jak również
podejmuje refleksje nad uniwersalną wartością i rolą muzyki w życiu człowieka7.
Na nurt myślenia fenomenologicznego i psychometrycznego, widoczny
w pracach Edwina Gordona, Marii Manturzewskiej czy Heinera Gembrisa
wpłynęły współczesne kierunki psychologii (koncepcje interakcjonistyczne) oraz
ujęcie rozwoju muzycznego w skali całego życia człowieka. Badacze tego nurtu
reprezentują jednak odmienne stanowiska w dziedzinie badań i założeń teoretycznych dotyczących uzdolnienia muzycznego. W dynamicznie rozwijającej się
nowej fali, widoczne są natomiast trzy kierunki:
•

Kierunek psychologii percepcji i psychoakustyki muzycznej oparty przede
wszystkim na założeniach psychologii poznawczej. Cechują go badania mechanizmów uwagi, pamięci, percepcji elementów i struktur muzycznych,
poznawcze funkcjonowanie w procesach komponowania i wykonywania
muzyki, oraz słyszenia absolutnego.

•

Badania neurobiologiczne nad mózgiem, zapoczątkowane w latach
siedemdziesiątych XX w., pozwalające na obserwację różnic w budowie
mózgu muzyków i nie-muzyków, oraz analizujące złożone procesy psychiczne związane z uczeniem się, percepcją, komponowaniem utworów,
łączące badania neurofizjologiczne z badaniami endokrynologicznymi
i immunologicznymi.

•

Musical Meaning – kierunek inspirowany przez psycholingwistykę i antropologię kulturową, zakładający, że jądrem muzykalności jest rozumienie
znaczenia muzyki, oraz uwzględniający uwarunkowania genetyczne – wrodzony potencjał do rozumienia języka muzyki, tak jak i języka mowy8.

Wskazanie cech wspólnych memetyki i edukacji muzycznej w aspekcie praktycznym, najbliższym nauczycielom, bezpośrednio odsyła nas do nurtu myślenia
- badania rozwojowe – wywodzące się z prac W. Preyera (1901) i M. W. Shinn (1907), sięgające swymi korzeniami Darwinowskich studiów nad ontogenezą rozwoju psychicznego człowieka (K. Darwin 1877).
6
Tamże, s. 13.
7
B. Kamińska, Zdolności muzyczne…, s. 190–191.
8
Tamże, s. 191–193.
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fenomenologicznego i psychometrycznego, który tradycyjnie, ale zarazem ponadczasowo omawia założenia teoretyczne związane z uzdolnieniem muzycznym oraz
muzykalnością dzieci. Nie oznacza to jednak, że wymienione tu kierunki nowej fali
nie powinny być przedmiotem dalszych memetycznych analiz. Wychodząc jednak
z założenia określonego na wstępie, iż memetyka jest bardziej znana w obszarach
takich jak neurobiologia, psycholingwistyka, czy też antropologia kulturowa, czyli
w nurtach rozwijających się w ramach nowej fali (według podziału przedstawionego przez Barbarę Kamińską), celem niniejszego tekstu jest zwrócenie uwagi
na to, co być może nie zostało jeszcze dostrzeżone, a nauczycielom – praktykom
zazwyczaj jest nieznane: na pokrewieństwo metod używanych powszechnie w edukacji muzycznej małych dzieci z założeniami memetycznymi.
Wciąż aktualne słowa Marii Przychodzińskiej, iż:
powszechne wychowanie muzyczne prowadzić powinno ku osiągnięciu przez jak
największą liczbę ludzi umiejętności słuchania dzieł muzycznych, a także, w miarę
zdolności i możliwości, ku amatorskiemu uprawianiu muzyki. Wiedzie ku temu
droga wielu lat muzycznej edukacji dziecka prowadzonej w różnych formach9

w trafny sposób przedstawiają, dlaczego w wychowaniu muzycznym stawia się przede
wszystkim na interdyscyplinarność metod nauczania. Z tego też względu większość
dostępnych materiałów: przewodników metodycznych, podręczników praktyki wychowania muzycznego oraz publikacji dotyczących pedagogiki muzycznej, zawiera
wskazówki i scenariusze zajęć oparte na fundamentalnych zasadach wykształconychw XX w. przez Edwina Gordona, Zoltána Kodálya, Carla Orffa i Émile’a
Jaques-Dalcroze’a. Metody te różnią się środkami aktywizacji muzycznej dziecka:
Gordon dba o tzw. audiację, uczy pracy z wyobraźnią i z odtwarzaniem materiału
muzycznego we własnych myślach, podstawą metody kodályowskiej jest śpiew, który
będąc naturalnym instrumentem pozwala bezpośrednio przeżyć reprodukowaną
muzykę, Orff używa bogactwa instrumentów rytmiczno-artykulacyjnych, nawiązując poniekąd do rozwoju kultury muzycznej ludzkości, oraz docenia muzyczno-dydaktyczny walor akompaniamentu tanecznego, natomiast Jaques-Dalcroze, jako
twórca rytmiki, skupia się przede wszystkim na ćwiczeniach ruchowych, których
zadaniem jest rozwój całego organizmu poprzez gest i pracę ciałem.
Jednak kwintesencją wszystkich powyższych metod kształcenia muzycznego
jest wielostronne organizowanie aktywności muzycznej, co wynika przede wszystkim z poglądu, iż „dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną”, która funkcjonuje
w pierwszych etapach rozwoju człowieka niezależnie od wpływu otoczenia i powoduje spontaniczność emocjonalną, ruchową, gestykulacyjną, często też na tym
etapie odzwierciedlana bywa w nieudolnym jeszcze śpiewie i tańcu. Zadaniem
pedagoga powinno być jak najdłuższe utrzymanie tej ekspresji poprzez szereg
ćwiczeń opierających się na śpiewie, mowie, aktywnym słuchaniu muzyki, ruchu
9

M. Przychodzińska–Kaciczak,Dziecko i muzyka, Warszawa 1981, s. 98–99.
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i gestykulacji oraz grze na instrumentach perkusyjnych10. Służy ona bowiem wyrażaniu emocjonalnych postaw dziecka w sposób twórczy11, jak również wspiera
wszystkie sfery rozwoju emocjonalnego, psychicznego, fizycznego, moralnego
i umysłowego młodego człowieka.
Memetyka – teoria spopularyzowana i opisana w publikacji Samolubny gen
przez brytyjskiego biologa ewolucyjnego Richarda Dawkinsa, naukowego spadkobiercę teorii darwinowskiej12 – jest nauką o memach, które, stanowiąc podobieństwo do genów w biologii, szerzą się i rozprzestrzeniają jako jednostki przekazu
kulturowego, czy też jednostki naśladownictwa13. Przykładami memów mogą być
między innymi melodie, idee, obiegowe zwroty, które propagują się w puli memów,
przeskakując z mózgu do mózgu na drodze procesu, określanego jako naśladownictwo14. Możemy więc mówić o wirusie, który rozprzestrzenia falowo ideologie,
religie, czy też chwilowe mody na wzór biologicznych epidemii15, replikując ewolucyjnie skuteczne informacje, znajdujące swoje reprezentacje w licznych kopiach16.
Jak podają Henrik Bjarneskans, BjarneGrønnevik i Anders Sandberg, ludzie często podejmują decyzję o rozpowszechnianiu memu w sposób nieświadomy,
choć wpływ na ten proces mają same memy17. Niektóre, ważniejsze, konsekwentnie się rozpowszechniają, podlegając racjonalnej ewaluacji, inne zaś potrafią wykorzystywać emotywne bądź kognitywne skłonności nosicieli, a dobór naturalny
faworyzując dobrze reprodukujące się memy gwarantuje pojawienie się licznych
kopii memuw określonym czasie18. W procesie tym istotniejsze jest przetrwanie
memu, niż sama wierność powielanej kopii, która będzie równie dobrze prosperować w mniej atrakcyjnej wersji19. Istotny jest również fakt, iż memy jako struktury
kognitywne wywierają wpływ na emocje i zachowanie nosicieli w celu autoreplikacji20, oraz posiadają – zdaniem Rona Hale-Evansa – czynniki wewnętrzne oraz
zewnętrzne, społeczne, polityczne, indywidualne czy też globalne, odpowiadające
za ich rozpowszechnianie21, co w kontekście pedagogiczno-muzycznych aspektów,
jakie zostaną omówione w tym tekście, wydaje się być kluczowe, gdyż to właśnie
te czynniki sprawiają, że melodia staje się „chwytliwym haczykiem”(określenie
10
R. Ławrowska, B. Nowak, W. A. Sacher, B. Smoleńska – Zielińska, Standardy edukacji
muzycznej, Warszawa 2010, s. 18.
11
M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 1989,
s. 147–148.
12
D. Wężowicz-Ziółkowska, Wprowadzenie, w: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, red. tejże, Katowice 2009, s. 14–16.
13
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2012, s. 146.
14
R. Hale-Evans, Memetyka: metabiologia systemów, w: Infosfera…, s. 33.
15
Tamże, s. 34.
16
D. Wężowicz-Ziółkowska, Wprowadzenie, w: Infosfera…, s. 18.
17
H. Bjarneskans, B. Grønnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów, w: Infosfera…, s. 66.
18
Tamże, s. 66.
19
Tamże, s. 66–67.
20
Tamże, s. 67.
21
R. Hale-Evans, Memetyka: metabiologia systemów, w: Infosfera…, s. 42–44.
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„haczyk” użyte przez Hale-Evansa za Hofstadterem22), a co za tym idzie – nośnym
memem przekazywanym dalej. Do wspomnianych czynników wewnętrznych –
haczyków – należą między innymi: wewnętrzne czynniki nagradzania, takie jak
obietnica nagrody, atrakcyjność memu, walory estetyczne, humor, osobliwość/
innowacyjność, poczucie wyższości, napiętnowanie/ofiarnictwo, czy też czynniki
wewnętrznie karzące, groźby, kary, strach. Istotne w dalszej replikacji są również
mechaniczne czynniki, takie jak: łatwość, zrozumiałość, zdolności reprodukcyjne
medium, wierność kopiowania, spójność czy też wiarygodność i zdolność adaptacji. Wpływ na replikację memu mają również ogólne nakazy dla umysłu nosiciela
– obowiązek lub nakaz rozpowszechniania memu23.
Wszystkie te czynniki są w mojej opinii kluczowe dla propagowania memów na gruncie edukacji muzycznej, gdyż memy zawierające w sobie takie cechy
jak humor, atrakcyjność, zrozumiałość, łatwość, będą – co oczywiste – chętnie,
najczęściej nieświadomie, replikowane przez dzieci. Każdy nauczyciel dba
przecież o to, aby ćwiczenia i zabawy intrygowały i ciekawiłyuczniów. Natomiast
w przypadku nauki, odbiegającej w swych założeniach od zabawy muzyką, czynnik nakazu, obowiązku, kary będzie miał istotny wpływ dla dalszego powielania
nauczonego materiału.
Jakie więc są memy muzyczne? Oliver Sacks opisuje powszechne zjawisko
natrętnie prześladujących, chwytliwych melodii znanych piosenek. Określa je
mianem brainworm, czyli muzycznym robakiem24:
Te repetycje – czasami krótkie, bardzo wyraźne trzy-, czteronutowe frazy czy
tematy – potrafią trwaćw umyśle całymi godzinami lub dniami, zanim wreszcie
zblakną. Te niekończące się powtórzenia i fakt, że może to być muzyka mało istotna
czy wręcz trywialna, wcale nie w guście osoby, którą to dotknęło, a nawet wręcz
jej nienawistna, sugeruje, że fraza czy melodia zagnieździła się gdzieś w mózgu,
zmuszając go do ciągłego i autonomicznego powtarzania określonej czynności
(w przypadku tiku czy napadu padaczki)25.

Bezustanne, niezależne od nas powtarzanie określonej struktury melodycznej, posiada
więc cechy memu, który nazwałabym memem muzycznym, posiadającym w sobie wewnętrzne czynniki sprawiające, że melodia charakteryzuje się płodnością i wiernością
kopiowania. Dzięki tym właściwościom mem muzyczny potrafi „żyć” w naszym mózgu
o wiele dłużej niż inny, jednokrotnie odtworzony i szybko zapomniany, wręcz przypadkowy dźwięk. Do aspektów muzycznych odniósł się również w pracy Samolubny gen
Richard Dawkins, który za pojedynczy mem muzyczny uznał melodię, zadając kluczowe
pytania:„ile memów zawiera symfonia? Czy memem jest każda jej część, każda dająca
się wyróżnić fraza, każdy takt, każdy akord, czy może jeszcze coś innego” 26?
22
23
24
25
26

Tamże, s. 43.
Więcej czynników wymienionych przez autora – zob. tamże,s. 43–44.
O. Sacks, Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2009, s. 61–71.
Tamże, s. 61.
R. Dawkins, Samolubny gen.…, s. 148.
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Słusznie postawione przez Dawkinsa pytania zmuszają do dalszej refleksji
i pewnej „klasyfikacji”, gdyż na melodię, będącą „następstwem dźwięków uporządkowanych według określonych zasad tonalnych, metryczno-rytmicznych
i formalnych”, w której współdziałają ze sobą dwa czynniki: melika – decydująca
o strukturze interwałowej melodii i rytmika – porządkująca przebieg dźwięków
w czasie27, składa się „szereg zespołów dźwięków […] o różnej wysokości28”. Co
za tym idzie, memami muzycznymi mogą być małe elementy składowe tworzące
melodię, takie jak nuty o określonej wysokości wraz z wartościami rytmicznymi
o ustalonym czasie trwania (np. szesnastki, ósemki, ćwierćnuty czy też półnuty),
których charakterystyczne, nośne brzmienie jesteśmy w stanie rozpoznać i poddać
dalszemu świadomemu, bądź nie, procesowi replikacji.
Odpowiednikiem takich memów byłyby zatem minimalnie dwunutowe
motywy muzyczne29 stanowiące najmniejszą, rozpoznawalną jednostkę (w mojej
opinii nie można w tym przypadku mówić o identyfikowaniu melodii „po jednej
nucie”), a kolejne, większe odcinki, takie jak frazy, zdania muzyczne (poszczególne zdania składają się zwykle z drobniejszych odcinków melodycznych, zwanych frazami muzycznymi30) byłyby sumarycznym zbiorem memów tworzących
melodię, piosenkę czy też utwór muzyczny.
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których osoby pamiętają i powtarzają zaledwie jeden nośny motyw, nazwany przez Sacksa natrętnym, prześladującym nas robakiem – brainworm – składającym się jedynie z charakterystycznego
interwału zawartego w małym fragmencie popularnego utworu. Motyw ten,
z racji swych drobnych rozmiarów, nie może tworzyć jeszcze dłuższej melodii i jest
jedynie odcinkiem składającym się z dwóch, trzech, czterech nut. Infekuje mózg
człowieka, nazywanego od tej chwili hostem, nosicielem, gospodarzem31 memu.
Prostym tego przykładem jest znany, czteronutowy motyw z V Symfonii
c- moll op. 67 Ludwika van Beethovena, który zyskał ponadczasową popularność
i jest bez problemu oraz bez dłuższego zastanawiania identyfikowany przez większość ludzi, bez względu na fakt, czy zajmują się zawodowo muzyką, są osłuchani
ze znanymi utworami muzyki klasycznej, czy też nie. Można więc przyjąć, że
wspomniany motyw – nieskomplikowany rytmicznie i melodycznie, krótki, nośny
i wyeksponowany już na wstępie utworu dynamiką forte – stał się chwytliwym,
dominującym w naszych umysłach i łatwo replikowanym memem muzycznym.
27
28

Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 537–538.

J. Habela, melodia,hasło w: Słowniczek muzyczny, Warszawa 1977, t. 1, s. 110.
Motyw muzyczny (z łac. „motus” – ruch) jest to najmniejsza samodzielna cząstka ruchu
melodyczno – rytmicznego. Motyw umieszczony obok innych motywów może stanowić cząstkę
melodii. Może stać się zarodkiem całego utworu lub jego części, ulegając wielokrotnym powtarzaniom, progresji oraz najrozmaitszym przekształcaniom melodyczno-rytmicznym, które
określa się jako tzw. „pracę motywiczną”.Zob. B. Muchenberg, Pogadanki muzyczne, Warszawa
1978, s. 51–52.
30
Tamże, s. 51.
31
H. Bjarneskans, B. Grønnevik, A. Sandberg, Cykl życiowy memów…, s. 69.
29
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Wychowanie muzyczne wykorzystujące metody: Gordona, Kodálya, Orffa
i Dalcroze’a, opiera się przede wszystkim na przekazywaniu, replikowaniu – kodowaniu oraz utrwalaniu krótkich struktur melodyczno-rytmicznych poprzez
zabawę i zróżnicowane ćwiczenia. Dbając o łatwość, przystępność materiału,
a – co za tym idzie – chwytliwość (haczyk), powtarzane (replikowane) są zazwyczaj
drobne schematy, nie będące całą, długą melodią.
Chcąc uwrażliwić dziecko na szczegóły, wypracować poprawną intonację,
edukacja rozpoczyna się od nieskomplikowanych, małych fragmentów nazwanych
przeze mnie memami muzycznymi i to właśnie replikacja tych memów, staje się
celem dalszych, wieloetapowych i konsekwentnych ćwiczeń, zabaw muzycznych
z dziećmi.
Analizując zjawisko powtarzalności w pedagogice muzycznej, nie sposób
pominąć badań z zakresu naśladownictwa u zwierząt, szczególnie ptaków, których
specyfika zapamiętywania śpiewów przypomina proces powielania struktur melodycznych u ludzi. Eksperymenty, związane z nabywaniem przez ptaki dialektu,
przeprowadził W.H. Thorpe, obserwując pisklęta zięby, które zabrane z gniazda
w wieku 3–14 dni i odizolowane akustycznie, nie nabywały dialektu charakterystycznego dla regionu, z którego pochodzą, natomiast zabrane w wieku 1–3
miesięcy posiadały już lokalne cechy śpiewu32.
Dawkins opisuje zjawisko transmisji kulturowej na przykładzie kurobroda
siodłatego, którego śpiewy badał P.F. Jenkins na wyspach u wybrzeży Nowej Zelandii:
Na jednej z tych wysp pełny repertuar obejmował dziewięć różnych pieśni. Każdy
z samców wyśpiewywał tylko jedną lub najwyżej kilka z nich, można ich więc było
poklasyfikować na grupy dialektyczne. Jedną z pieśni, nazwaną CC, śpiewała na
przykład grupa złożona z ośmiu samców zajmujących sąsiadujące terytoria. Inne
grupy śpiewały odmienne pieśni. Czasem członkowie grupy dialektycznej mieli
więcej niż jedną wspólną, charakteryzującą ich pieśń. Porównując śpiew ojców i
synów, Jenkins wykazał, że wybór określonych pieśni nie był dziedziczony genetycznie. Każdy z młodych samców mógł na drodze naśladownictwa przyswoić sobie
pieśni od sąsiadów z pobliskich terytoriów w sposób analogiczny do tego, w jaki
przyswajamy sobie ludzki język. Przez większość spędzonego na wyspie czasu Jenkins stwierdzał istnienie stałej liczby pieśni, rodzaj „puli standardów muzycznych”
z której młody samiec wybierał sobie swój własny, mały repertuar. Lecz czasem
Jenkinsowi zdarzała się rzadka okazja: bywał świadkiem „wynalezienia” nowej piosenki, w wyniku pomyłki w naśladownictwie. Oto jego słowa: „Nowe formy pieśni
powstawały na różne sposoby: poprzez zmianę wysokości nuty, jej powtórzenie,
łączenie nut i przez łączenie fragmentów innych, już istniejących piosenek […].
Pojawienie się nowej formy było zdarzeniem nagłym, a jego rezultat pozostawał
niezmienny przez następnych kilka lat. Co więcej, w wielu przypadkach powstały
wariant był precyzyjnie przekazywany w swojej odmienionej formie młodszym
adeptom, co prowadziło do powstania wyraźnie wyróżniającej się spójnej grupy
32

H. Korpikiewicz, Instynkt – naśladownictwo – myślenie. Jak uczą się zwierzęta, w:„Filozofia
Publiczna i Edukacja Demokratyczna”2017, t. 6, nr 1, s. 130–131.
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podobnych sobie śpiewaków”. Jenkins, pisząc o pojawianiu się nowych piosenek,
używa określenia: „mutacje kulturowe”33.

Warto również wspomnieć, że wiele badań, na gruncie analizy zdolności
poznawczych oraz adaptacyjności muzyki, prowadzonych jest przez badaczy nurtu
nowej fali(trzymając się konsekwentnie podziału Barbary Kamińskiej), którzy niemal równocześnie z Dawkinsem rozpatrują temat transmisji kulturowej u ptaków
w zupełnie innym kontekście – predyspozycji układu nerwowego ptaków do posługiwania się określonymi cechami akustycznymi jako nośnikami informacji34:
Z perspektywy postrzegania rzeczywistości przez człowieka próbujemy przypisywać pieśniom ptaków cechy muzyczne charakterystyczne dla kultury Homo sapiens,
wskazując na obecne w pieśniach ptaków interwały muzyczne, jednak z powodów
znacząco różnych struktur układu nerwowego ptakóww porównaniu do człowieka
należy się spodziewać, że sposób w jaki słyszymy te pieśni, odbiega znacząco od
tego jak słyszą je ptaki35.

Predyspozycji tych pozbawiony jest układ nerwowy człowieka.
Wielokrotnie przytaczany przykład ekspresji wokalnych ptaków sprowadza się jednak przede wszystkim do zjawiska imitacji (nieczęsto jednak nazywanej i kojarzonej z nauką o memach i memetyką). Podkreśla się, że „pieśni
ptaków podobne do fraz muzycznych przekazywane są pomiędzy osobnikami
danego gatunku ptaków śpiewających w drodze uczenia się przez imitację”36,
oraz że „młode osobniki do pewnego stopnia wrażliwe są na specyficzne cechy
pieśni charakterystycznych dla ich gatunku, wykazując szczególną motywację do
uczenia się tych pieśni poprzez imitację”37. Badacze odwołują się dalej w swych
analizach do ewolucji zachowań, dziedziczności czy też efektu Baldwina 38, co ze
względu na obszerność materiału oraz ukierunkowanie w zupełnie innym nurcie badawczym, jestem zmuszona pominąć. Istotny jest jednak fakt, że badacze
nowej fali poświęcają imitacji (również w zakresie rozwoju i ewolucji zwierząt
i człowieka) wiele istotnych prac i omówień (Piotr Podlipniak39 i inni), co niewąt33

R. Dawkins, Samolubny gen…, s. 144.
Jest to przykład interdyscyplinarności, a zarazem wielotematyczności jaka istnieje
w badaniach nad muzyką.
35
P. Podlipniak., Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej,
Poznań 2015, s. 125.
36
Tamże, s. 148.
37
Tamże, s. 148.Zob. D. Lipkid, G.F. Marcus, D.K. Bemis, K. Sasahara, N. Jacoby,
M. Takahasi, Stepwise acquisition of vocal combinatorial capacity in songbirds and human infants,
w: “Nature”, 498 (7452), 2013, s. 104 – 108; Triesch J., Imitation learning based on an intrinsic
motivation mechanism for efficient coding, w: “Frontiers in Psychology” 2013, nr 4.
38
Tamże, s. 149.
39
Zdaniem P. Podlipniaka, „na podstawie obserwacji zarówno zwierząt, jak i ludzi, można dokonać klasyfikacji metod uczenia się, w której kryterium podziału stanowi sposób nabywania informacji kulturowej. Pod tym względem uczenie się można podzielić na imitacyjne oraz
poprzez obserwację skutków. (cyt. za. E. Jablonka, M.J. Lamb, Evolution in Four Dimensions: Genetic,
Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation In The History Of Life. Life And Mind. Cambrige,
Mass: MIT Press, 2005.). W pierwszym przypadku uczenie się polega na próbach dokładnej
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pliwie jest przyczynkiem do podjęcia kolejnych analiz muzyczno-memetycznych
w odrębnym nurcie.
Nawiązując do badań Jenkinsa oraz imitacji, „wynalezienie nowej piosenki w wyniku pomyłkiw naśladownictwie” zaobserwowane u ptaków, możemy
porównać do pierwszego stadium rozwoju umiejętności odtwarzania melodii
według Borisa Tiepłowa40, kiedy dziecko replikując fragmenty melodiiz mniejszą
dokładnością oraz stosując uproszczenia i zniekształcenia melodyczne, wytwarza kopię różniącą się nieco od oryginału. Mimo wszystko, tak zniekształcony
materiał muzyczny może również stać się memem muzycznym, gdyż jako nośny
motyw może być przekazany dalej osobie trzeciej (np. rodzicowi po zakończonych
w przedszkolu zajęciach muzycznych), co spowoduje, że osoba ta pozna inną
wersję piosenki, ale replikacja – choć nieprecyzyjna – zakończy się sukcesem.
Idąc dalej, jeśli podobnie jak Dawkins porównamy umysł człowieka, a w tym
przypadku umysł dziecka, do maszyny – w memetyce nazywanej maszyną memową,
która jest zbiorem struktur memowych – dostrzeżemy znaczny udział teorii memetycznej w świetle nauki o muzyce, a w szczególnościw kontekście pedagogiki
muzycznej.
Metody Gordona, Kodálya, Orffa i Jaques-Dalcroze’a, oparte na replikacji
i realizacji krótkich schematów melodycznych, rytmicznych bądź melodyczno-rytmicznych, przekazywanych dzieciom w zależności od metody, w różnych formach,
rozwijają stopniowo zdolność powtarzania i pamiętania struktur muzycznych,
a kompletowanie wzorców melodycznych przygotowuje do prawidłowego odbiorui wykonawstwa muzyki w przyszłości. Ostateczny rezultat tych przygotowań
zależy od stopnia muzykalności jednostki, o której obecnie, dzięki badaniom
nurtu nowej fali, możemy mówić, iż jest cechą wrodzoną i jedynie udoskona(wiernej) replikacji (powielania) danego zjawiska kulturowego, na przykład sekwencji dźwięków czy ruchów ciała. W drugim przypadku kluczowym elementem jest realizacja określonego
celu, niezależnie od tego, w jaki sposób ten cel jest osiągnięty czy zachowana jest kolejność
czynności, których efektem jest osiągnięcie danego celu, czy też nie (cyt. za. B. Merker, Ritual
foundations of human uniqueness w: S. Malloch, C. Trevarthen, red., Communicative Musicality.
Exploring the Basis of Human Companionship, Oxford: Oxford University Press 2009, s. 45- 59.)”.
P. Podlipniak, Instynkt tonalny…, s. 143–144.
40
Z perspektywy powstania pierwszej polskiej teorii uzdolnienia muzycznego zaproponowanej przez Stefana Szumana (zob. S. Szuman, Istota, kierunki i struktura uzdolnień muzycznych.
Szkoła Artystyczna, 1957, t. III, (1-2), s. 8 -30.; S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1964), istotne okazało się powstanie nieco wcześniej teorii Borysa Tiepłowa (1952) stanowiącej o trzech podstawowych zdolnościach, tworzących rdzeń muzykalności: zdolności do
wyobrażeń słuchowych, poczucia tonalności i poczucia rytmu.W efekcie połączenia tych trzech
kategorii powstaje słuch muzyczny i muzyczna wrażliwość emocjonalna jednostki. W pierwszym
stadium rozwój umiejętności odtwarzania melodii przez dziecko ogranicza się do rozpoznawania i realizowania tzw. „krzywej melodii”, czyli kierunku ruchu melodii wraz z kolejnością
wznoszenia i opadania. Stadium to osiągają wszystkie dzieci. Etap ten jest według mnie pierwszą
próbą nieprecyzyjnego naśladownictwa. Stadium drugie charakteryzuje się rozpoznawaniem i
odtwarzaniem stosunków interwałowych pomiędzy dźwiękami. Łatwe i wczesne osiągnięcie tego
poziomu świadczy o dobrym słuchu melodycznym, a etap ten można uznać za próbę wiernego
naśladownictwa usłyszanej melodii.Zob. M. Manturzewska, B. Kamińska: Rozwój muzyczny człowieka, w: Wybrane zagadnienia …, s. 34–36.
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laną w formie praktycznych ćwiczeń. Teza ta jest potwierdzana między innymi
w poglądach natywistycznych, które łączy przekonanie, że „za przetwarzanie organizacji tonalnej w muzyce odpowiedzialne są dziedziczne, wspólne wszystkim
zdrowym ludziom mechanizmy poznawcze”41, co jednak nie odrzuca istotnego
wpływu doświadczenia podmiotu w procesie kształtowania zdolności rozpoznawania reakcji tonalnych42. Zdaniem niektórych badaczy (Lerdahl, Jackendoff),
„skutkiem dziedzicznych predyspozycji do poznawczej analizy relacji tonalnych
jest istnienie specyficznych reguł organizacji muzycznej, które rozpoznawane są
w sposób intuicyjny43”, a reguły tej organizacji stanowią rodzaj gramatyki muzycznej (podobnej do gramatyki języka ojczystego) i są możliwe do uchwycenia
w trakcie nieświadomego i biernego uczenia dzięki dziedzicznej organizacji umysłu człowieka44, co, podsumowując, tkwi w naszej naturze.
Nawet niewyszkolony, przeciętny, zdrowy, dorosły człowiek posiada
zdolności umożliwiające mu intuicyjne rozumienie muzyki, a na podstawie
percepcji słuchowej z łatwością odróżnia muzykę od innych dźwięków, muzykę
swego kręgu kulturowego od innej, identyfikuje gatunki muzyczne, rozpoznaje
melodie oraz jestw stanie zachować w pamięci kilka z nich45.
Piotr Podlipniak analizując poglądy N. Chomsky’ego, D.C. Berry’ego,
K.A. Corrigalla, L.J. Trainora, A. Brandta czy też E. Jablonki stwierdza, że:
podobnie jak dla języka ojczystego i niepodobnie do uczenia się implicytnego innych zjawisk, uczenie się reguł tonalnych charakterystycznych dla muzyki kultury
rodzimej słuchacza wydaje się niezwykle szybkie i efektywne. Na tyle, na ile sięga
nasza dzisiejsza wiedza, nabywanie kompetencji tonalnych nie zależy od czynników
zewnętrznych wobec podmiotu, takich jak np. status społeczny czy ekonomiczny, ani
zewnętrznych, np. ogólnej inteligencji. Nie ma też żadnych przesłanek, by twierdzić,
iż do nabywania tych kompetencji konieczna jest szczególnie długa lub związana
z jakimś określonym kontekstem ekspozycja na bodźce muzyczne. Przeciwnie,
stwierdzono, że dzieci rozpoczynają rozpoznawać niektóre cechy tonalne już między
trzecim a czwartym rokiem życia, zwykle przed podjęciem jakichkolwiek lekcji muzyki, co także przypomina pod tym względem nabywanie umiejętności językowych46,

a „szybkie uczenie się na podstawie ograniczonej ilości informacji wskazuje na istnienie dziedzicznych predyspozycji47. Mając na uwadze fakt, iż rozwój muzykalności, a co za tym idzie, rozwój tonalności, wrażliwości i emocjonalności muzycznej,
kształcenie podstawowych zdolności muzycznych, wpływ na procesy poznawcze,
myślenie, inteligencję muzyczną – to główne cele wychowania muzycznego48, wdrażane w technikach pracy z dziećmi Gordona, Kodálya, Orffa i Jaques-Dalcroze’a,
41

P. Podlipniak, Instynkt tonalny…, s. 71.
Tamże, s. 71.
43
Tamże, s. 71.
44
Tamże, s. 71–72.
45
P. Podlipniak, Uniwersalia muzyczne, Poznań 2007, s. 59–60;
46
Tamże, s. 96.
47
Tamże, s. 96–97.
48
M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne…, s. 51–53.
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w dalszej części tekstu zostaną omówione wszystkie cztery metody wyżej wymienionych twórców, wraz z uwzględnieniem cech memetycznych każdej z nich.
Każda z powyższych metod przedstawia nauczyciela jako gospodarza
memu, którego zadaniem jest zarażenie uczniów atrakcyjnym memem muzycznym. Atrakcyjność ta, wyrażana w formie zabawy, kryje bogactwo motywów
– memów, zawierających w sobie czynniki wewnętrzne, haczyki, jakie świadomie
bądź nie, przekazywane – replikowane są dzieciom. Wykorzystywana jest do tego
również integracja grupowa – zajęcia umuzykalniające prowadzone są zazwyczaj
w zorganizowanych grupach, co dodatkowo podtrzymuje działanie memu i nadaje zajęciom charakter imitacyjny: dzieci powtarzają to, co robi nauczyciel oraz
to, co robią inni uczestnicy zabawy. Memy są przeważnie krótkie, czytelne, łatwe
do kopiowania i zapamiętania.
Edwin Gordon (1927–2015) – amerykański muzyk, pedagog i psycholog
muzyki, twórca teoriia u d i a c j i ,postulował świadomą replikację memów.Gordonowska metodaaudiacyjna, była prócz zabawy podstawą zrozumienia tego, co
słyszymy i wzbogacała naśladownictwo o analizę i wyobrażenie tego, co śpiewamy.
Powtarzanie oraz imitacja motywów – memów muzycznych – bez ich zrozumienia,
była przez Gordona krytykowana:
Audiacja to nie tylko usłyszenie i powtórzenie, ale także zrozumienie co się w tej
muzyce dzieje. Proszę za mną powtórzyć abudabu. Czy możecie państwo powiedzieć co to znaczy? To oczywiście nic nie znaczy, ale wszyscy powtórzyliśmy to
bardzo wiernie. Nie zaistniała tu audiacja, bo nie było odniesienia do znaczenia
tej wypowiedzi. Wielkim problemem nauczania we wszystkich krajach jest to, że
nauczyciele koncentrują się na nauczaniu poprzez intonację i naśladownictwo,
a nie uczą rozumienia, czyli tego o czym to jest, co muzyka, którą słyszymy znaczy49.

W pierwszym etapie nauczania muzyki Edwin Gordon proponował inkulturację,
czyli „włożenie dzieci w określone otoczenie kulturowe za pośrednictwem muzyki50”, co
miało na celu oswojenie dzieci z tonalnością i metrycznością muzyki europejskiej51”.
Drugi etap polegać miał na imitowaniu muzyki, a trzeci na asymilacji, czyli przyswajaniu52. Było to osiągane poprzez utrwalanie pojedynczych, krótkich motywów.
Gordon proponował szereg ćwiczeń inkulturacyjnych (choćby kształtujące
poczucie tonalności):
Dla przykładu, próbą sprzedania dzieciom toniki może być ćwiczenie, które polega
na wypuszczaniu z ręki uniesionego ponad głową woreczka np. z piaskiem w takim
czasie, by spadał dokładnie na ostatni dźwięk. Nauczyciel przez cały czas trwania
ćwiczenia śpiewa odpowiedni motyw tonalno-rytmiczny, który wyznacza moment
upuszczenia woreczka 53.
49
E. Zwolińska, W. Jankowski, Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona, w: Materiały II seminarium autorskiego w Krynicy – 27 kwietnia–3 maja 1995, Bydgoszcz–Warszawa 1995, s. 30.
50
Tamże, s. 117.
51
Tamże.
52
Tamże.
53
Tamże, s. 118.
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Doradzał także realizacje „śpiewanek” w różnych tempach, będących
odpoczynkiem od intensywnego wysiłku, takich jak poruszanie palcami u rąk
w wolnym i szybkim tempie, w trakcie śpiewu opiekuna. Gordon stosował przerwę
po wykonaniu śpiewanki, aby dziecko miało szansę wewnętrznego usłyszenia
melodii, odtworzenia jej w myślach, co dawało początek świadomej audiacji – tzw.
myślenia muzycznego54.
Istotne są również wskazówki pozostawione przez twórcę teorii dla
prowadzących zajęcia. Przykładowo: „nauczyciele muzyki powinni również
pamiętać o dostosowaniu wysokości swojego głosu do możliwości dziecka.
W ten sposób uczymy dziecko dopasowywania swojego głosu do wysokości
głosu nauczyciela. Prowadzenie takich ćwiczeń zapobiega szybkiemu uciekaniu do mowy” 55.
Autor omawianej teorii odnosił się także do kształcenia poczucia rytmu
i tempa. Podkreślał, że nasza kultura kładzie większy nacisk na wysokość dźwięku,
niż na rytm. Sposobem nauczenia dzieci rytmu miało być przyzwolenie na całkowicie swobodne ruchy ciągłe całego ciała, kształtujące poczucie tożsamości.
Z dużym dystansem podchodził do stosowania instrumentów, gdyż uważał, że
„pukanie w instrument uczy czasu i przestrzeni”, na co małe dzieci nie są jeszcze
gotowe. Równe wykonywanie rytmu również wiązało się z audiacją. W kolejnych
etapach proponował ćwiczenia ruchowe polegające na rytmicznym powtarzaniu
motywów w ustalonych pozycjach ciała.
Gordon podkreślał, że uzdolnienie muzyczne jest cechą wrodzoną, z którą
przychodzimy na świat, oraz że nie mamy żadnego dowodu na jego dziedziczność, a możliwości działania muzycznego są czymś, czego się uczymy, co nabywamy. Porównując do ogólnej inteligencji człowieka zaznaczał, że zaledwie jedna
szósta dzieci nowo narodzonych wyróżnia się wysokim uzdolnieniem muzycznym
i porównywalna ilość dzieci ma niskie uzdolnienie, co odzwierciedla normalny
rozkład w populacji. Problem (i zarazem cel edukacji muzycznej – dop. A.K.)
polega na tym, aby środowisko pomagało utrzymywać te zdolności jak najdłużej
i powstrzymywało proces ich zanikania.
Pedagog nadmieniał, że zdolności mają pewien próg, którego nie da się
przekroczyć, a najwłaściwszy okres na podtrzymywanie kompetencji muzycznych przypada na czas niemowlęcy, gdyż u starszego dziecka znacznie trudniej
utrzymać potencjał zdolności na wysokim poziomie. Ponadto, jeśli dziecko nie
znajdzie oparcia dla swoich zdolności w najbliższym otoczeniu, to będą one się
obniżać. Z tego też względu uważał lata żłobkowo-przedszkolne za najważniejsze
dla wychowania muzycznego56 i określał je tzw. okresem krytycznym 57.
54

Tamże, s. 118–119.
Tamże, s. 46.
56
Tamże, s. 19–29.
57
Przykładem okresu krytycznego dla rozwoju słuchu absolutnego jest – według M. Manturzewskiej – faza obejmująca wiek od półtora do trzeciego roku życia, kiedy dziecko identyfikuje
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Gordon z przekonaniem proponował replikację połączoną z wyobraźnią
i z odtwarzaniem materiału muzycznego we własnych myślach. Utrwalany motyw
muzyczny – mem – był fundamentem, na którym budowane były dalsze muzyczne
etapy: nauka większych struktur takich jak piosenki. Dodatkowo stosowana
audiacja, była jedynie techniką wspomagająca wierną, szablonową replikację
– „wyaudiowany” mem muzyczny był precyzyjny, tak jak zasłyszane źródło.
Kolejny twórca pedagogicznej metody nauczania muzyki, której bliskie są
założenia memetyczne to Zoltán Kodály (1882–1967) – muzykolog, folklorysta
i etnograf, który w swych założeniach kładł nacisk na zaznajamianie dziecka
z wartościami rodzimego folkloru. Zdaniem tego węgierskiego kompozytora,
przyswajanie folkloru jest najowocniejsze, gdy dokonuje się w warunkach zbliżonych do jego naturalnego bytowania, a czynne uprawianie muzyki ludowej
wprowadza dzieci w świat muzyki58.
Tak ścisłe u Kodálya powiązanie z muzyką tradycyjną wiązało się z jego
pracą muzyczno-badawczą. Dokumentując rodzimy folklor węgierski, dostrzegał
w nim szczególne wartości: oryginalność melodycznąi melodyczno-rytmiczną,
czytelność treści, mnogość wyrazu i klarowną formę (można przyjąć, że są to
memetyczne czynniki wewnętrzne, dzięki którym łatwiejsza jest replikacja muzycznego memu). Postulował wprowadzenie swojej metody w węgierskim szkolnictwie ogólnokształcącym i muzycznym, stając się zarazem twórcą teoretycznych
i metodycznych założeń w systemie wychowania muzycznego tego kraju59.
Według koncepcji Kodálya, muzykowanie miało wyprzedzać wiedzę muzyczną60 i rozpoczynać się na dziewięć miesięcy przed narodzeniem matki61. Warto
w tym momencie wspomnieć, że umuzykalnianie człowieka w okresie prenatalnym
budzi zainteresowanie badaczy. Zmysł słuchu u nienarodzonego dziecka rozwija się
między 16. a 20. tygodniem życia płodowego, a finalnie mechanizm słyszenia działa
w 20. tygodniu tak, jak u dorosłego człowieka. Od tego czasu zaczyna kształtować
się również umiejętność rozróżniania bodźców akustycznych, dziecko reaguje na
muzykę, jak również rozpoznaje głosy matki i ojca, odróżniając je od głosu innych,
nieznanych mu osób. Obserwuje się również sensoryczno - motoryczne reakcje
płodu na muzykę, a zdaniem naukowców śpiew matki korzystnie działa na rozwój
psychiczny i intelektualny oraz na inteligencję muzyczną dziecka62.
głosy najbliższego otoczenia, rozpoznaje dźwięki, sygnały akustyczne, a cała faza pierwsza rozwoju młodego człowieka, do szóstego roku życia jest okresem krytycznym dla rozwoju i kształtowania się naturalnej muzykalności, intuicyjnego, sensorycznego, emocjonalnego rozumienia języka
muzyki, wyczucia frazy, artykulacji, swobody posługiwania się tym językiem w śpiewie i grze na
instrumentach. Jeśli w tym okresie nie dojdzie do nawiązania więzi emocjonalnych z muzyką i
rozwoju spontanicznej aktywności muzycznej, to prawdopodobieństwo rozwoju wybitnych uzdolnień muzycznych w okresie późniejszym będzie niewielkie. Wybrane zagadnienia…, 320–321.
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K. Dadak–Kozicka, Śpiewajże mi jako umiesz, Warszawa 1992, s. 8.
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M. Przychodzińska, Wychowanie muzyczne…, s. 132.
60
Tamże, s. 10.
61
E. Zwolińska, W. Jankowski, Teoria uczenia się…, s. 27.
62
M. Manturzewska, B. Kamińska, Rozwój muzyczny człowieka…, s. 32.
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Kodály dostrzegał w muzyce ważną cechę: dyskursywność, czyli możliwość porozumiewania się ludzi za pomocą języka muzycznego63. To właśnie ta
zaleta stała się nadrzędna w kształtowaniu kodályowskiego systemu nauczania,
w którym człowiek poprzez język muzyczny mógł wyrazić – zdaniem węgierskiego
pedagoga – swoje potrzeby emocjonalne i ekspresję64, poprzez utrwalanie struktur znaczeniowo-wyrazowo-brzmieniowych.
Z tego też względu najważniejszą rolę w pracy nad utrwalaniem tych
struktur – memów muzycznych – pełniły u Kodálya głos i śpiew, jako pierwsze,
naturalne instrumenty muzyczne65, a najbardziej wartościową do nauki stała się
ludowa pieśń węgierska, ze względu na walory artystyczne w dziedzinie melodyki,
metrorytmiki, budowy, wyrazu, posiadająca naturalną prostotę i ład.
Kodály prezentował pokrewne Gordonowskiemu stanowisko postulując
dążenie do pełnej świadomości strukturalnej utworu. W przypadku kodályowskiej
metody było to uzyskiwane innymi środkami, gdyż metoda węgierskiego kompozytora nie zakładała procesu odtwarzania motywów w pamięci – audiacji. Poznanie
języka muzycznego u Kodálya dokonywało się poprzez tradycyjną naukę piosenek za pomocą naśladownictwa oraz poprzez praktyczne przyswajanie wzorców
tonalno-muzycznych na podstawie ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Memami
muzycznym i były krótkie utwory skomponowane na wzór węgierskich melodii
ludowych oraz wyliczanki. Odpowiednio pogrupowane tworzyły pięć kolejnych,
coraz trudniejszych poziomów, których celem było kształtowanie świadomości
formy i struktur melorytmicznych, dających w rezultacie pełen kontakt z muzyką66.
Podstawą omawianego systemu był śpiew, który jako naturalny instrument
pozwalał najgłębieji najbardziej bezpośrednio przeżyć reprodukowaną muzykę,
a proces nauczania przebiegał według następującego mechanizmu: słyszenie
– reprodukcja – doświadczenie słuchowe utrwalające wyobrażenia muzyczne67.
Reprodukcja, inaczej odtworzenie, kodályowskich ćwiczeń przez ucznia
była procesem naśladowania struktury muzycznej lub rytmicznej, tak więc oczywistym przykładem memu, który funkcjonował jako baza do produkcji kolejnych
memów muzycznych o większym stopniu zaawansowania. Kodály proponował
dłuższe memy – niekiedy całe frazy tworzące całą czterotaktową wyliczankę,
podczas gdy Gordon uczył pojedynczych dwunutowych zwrotów. Proponowane
ćwiczenia kodályowskie były nierozerwalnie połączone z tekstem, co niewątpliwie
ułatwiało płynne powtarzanie – replikację całych fragmentów.
Warto wspomnieć, że adaptacja metody Kodálya na polski użytek wymagała
wykorzystania naszych tradycyjnych pieśni ludowych, czego przykładem może być
63
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zbiór materiałów Katarzyny Dadak-Kozickiej Śpiewajże mi jako umiesz, w którym
zawarte są śląskie i małopolskie piosenki taneczne w skali durowej i góralskiej,
krakowiaki oraz pieśni w rytmie chodzonego, poloneza, mazura, oberka, kujawiaka w skalach durowych i modalnych. Ostatni etap nauki wzbogacony został
o ballady i pieśni obrzędowe w skali eolskieji pentatonicznej z Mazowsza, Kurpiów
i Podlasia68. Zaproponowane przez autorkę pieśni eksponują funkcje poznawczo-muzyczne, historyczne i kulturowe utworów. Są przeznaczone do wykonywania
głosemi stanowią pewnego rodzaju podsumowanie nabytej w poprzednich poziomach wiedzy, na którą składają się tysiące memów muzycznych.
Pierwszym pedagogiem, który zwrócił uwagę na walory dydaktyczne,
artystyczne i wychowawcze integracji muzyki i ruchu był Émile Jaques-Dalcroze
(1865–1950) – szwajcarski muzyk, pianista i improwizator, dla którego „gimnastyka rytmiczna”, zwana również zamiennie „gimnastyką specjalną” oraz „rytmiką”
była fundamentem początkowego umuzykalniania dzieci. Zdaniem Dalcroze’a
„Wychowanie powinno – tak w dziedzinie muzycznej, jak i w dziedzinie życia emocjonalnego – zająć się rytmami bytu ludzkiego, harmonizować funkcje cielesne
z funkcjami myślowymi”69.
Jako zwolennik ruchu Nowego Wychowania, dążącego do indywidualizmu
i swobody wychowawczej dzieci oraz popularyzator hellenistycznej filozofii i kultury uważał, że pierwotnym instrumentem człowieka jest ciało, a działanie muzyki dotyczy całego układu mięśniowego i systemu nerwowego. Szkoła Dalcroze’a
zainspirowała szereg indywidualności i dała początek wielu różnym metodom
ukierunkowanym również na cele terapeutyczne70. Z perspektywy memetycznej
natomiast, możemy mówić o memach muzycznych składających się ze struktur
muzyczno – ruchowych, w których szereg proponowanych ćwiczeń nawiązuje do
greckich idei: działania zespołowego oraz dbałości o harmonijny i zrównoważony
rozwój całego organizmu poprzez gest i pracę ciałem71.
Rytmika stanowiąca fundament dalcrozowskiej metody jest wynikiem obserwacji szwajcarskiego muzyka, który jako profesor harmonii i solfeżu dostrzegł nieświadomą aktywność ruchową swoich studentów podczas realizacji ćwiczeń muzycznych:
stukanie stopą w podłogę, kiwanie głową, podkreślanie akcentówi innych niuansów
poprzez ruchy ramion. W rezultacie, Jaques-Dalcroze wymienia trzy czynniki muzyczne: dźwięk, rytm i dynamikę, z których dwa ostatnie zależą całkowicie od ruchu72.
Praktykując metodę wśród dzieci zauważa również, że precyzyjność w wykonywaniu
rytmu nie polega wyłącznie na „uchwyceniu go intelektualnie” i posiadaniu „aparatu
mięśniowego zdolnego do dobrej interpretacji”, lecz wymaga „szybkiego porozumienia
między mózgiem, który coś zamierza i analizuje, a ciałem, które rozkaz wykonuje”73.
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Kluczem do zapamiętania struktur melodyczno-rytmicznych w proponowanej przez Jaques-Dalcroze’a metodzie jest realizacja schematu: słuchanie,
odczuwanie, ruchowe wykonanie, nazwanie, utrwalenie i finalne zapamiętanie74.
Memetyczna struktura jest więc utrwalana i replikowana poprzez ruchowe realizacje tematów rytmicznych, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne (szybkie hamowanie
i pobudzanie ruchu), ćwiczenia odzwierciedlające przebiegi dynamiczne, agogiczne,
artykulacyjne, odzwierciedlające kształt linii melodycznej, frazowanie i inne elementy formalne melodii, oraz ćwiczenia improwizacyjne i uniezależniające ruchy75.
Większości ćwiczeń proponowanych w ramach dalcrozowskiej rytmiki
towarzyszy improwizacja fortepianowa nauczyciela prowadzącego zajęcia, co
daje możliwości dostosowywania tempa i różnicowania stopnia trudności zadań,
w zależności od poziomu zaawansowania ćwiczących. Nie należy jednak zapominać, że wszystkie ćwiczenia ruchowe są w pierwszej kolejności prezentowane
przez instruktora i replikowane. Konkretnym gestom i figurom (mem ruchowy)
przypisuje się proste schematy rytmiczne, melodyczne bądź melodyczno–rytmiczne (mem muzyczny), które w przebiegu ćwiczenia są wielokrotnie utrwalane
przy improwizowanym akompaniamencie fortepianu, co w memetycznym ujęciu
nazwałabym realizacją memuw ruchu i niemal automatyczną replikacją u kolejnych jednostek, gdyż założeniem omawianej metody jest przede wszystkim praca
w grupie. Podobnie jak w metodzie Edwina E. Gordona, mniejsze, powtarzalne
w ćwiczeniach struktury można uznać za małe memy – motywy muzyczne, które
w większym stopniu zaawansowania tworzą całe grupy memowe, wykorzystywane
do realizacji złożonych, wieloelementowych układów ruchowych, będących zarazem rytmiczno-tanecznym odzwierciedleniem utworów.
Szereg ćwiczeń muzycznych, wzorowanych na metodzie dalcrozowskiej
proponuje Marzena Brzozowska-Kuczkiewicz w publikacji Emil Jaques-Dalcroze
i jego rytmika, będącej przekładem francuskiego podręcznika o rytmice Émile’a
Jaques-Dalcroze’a. Oprócz charakterystyki tradycyjnych schematów ruchowych,
autorka opisuje szereg ćwiczeń związanych z imitacją gestów.
Aktualnie metoda ruchowa Émile’a Jaques - Dalcroze’a znajduje zastosowanie podczas lekcji rytmiki w polskim szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia,
a niektóre jej elementy wykorzystuje się również podczas przedszkolnych zabaw
ruchowo-muzycznych, w których zaobserwować można tendencje do zastępowania tradycyjnie pojmowanej muzyki i tańca różnymi formami, które wzbogacają
środki ekspresji twórczej nowym tworzywem brzmieniowo-ruchowym: taniec
zastępuje się szerszym pojęciem ruchu, również pantomimą, stosuje się akompaniament perkusyjny, dodając efekty dźwiękowe takie jak świsty, gwizdy, klaśnięcia76, co w mojej opinii, dodatkowo uatrakcyjnia zabawę, wspomaga nośność,
a zarazem przyswajanie struktur – memów muzyczno-ruchowych – i nawiązuje do
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pierwotnych zachowań i rytuałów, kiedy śpiew łączył sięz aktywnością ruchową
na wzór tańca, a wytwarzanie narzędzi i emocjonalne odgłosy z tym związane,
przekazywano poprzez imitację niekiedy w ramach całych sekwencji77.
Wyzwalanie spontanicznej aktywności docenił w swojej metodzie również niemiecki kompozytori pedagog Carl Orff (1895–1982) przyjmując założenie, że etapy rozwoju dziecka, a następnie dorosłego człowieka, są podobne
do rozwoju kultury ludzkości, a ontogeneza jest skróconym przebiegiem
filogenezy 78. Z tego względu fundamentem orffowskiej koncepcji wychowania
była synkretyczna zabawa muzyczna, odzwierciedlająca naturalne dziecięce
zachowania i pasje, wyrażane poprzez ruch, gest, taniec, śpiew, grę na instrumentach oraz słowo.
Autor metody wykorzystywał naturalną swobodę, ekspresję i radość dzieci,
co stało się dydaktyczną konsekwencją proponowanych przez Orffa ćwiczeń,
w których często używał bogactwa instrumentów rytmiczno-artykulacyjnych,
nawiązując poniekąd do rozwoju kultury muzycznej ludzkości. Orff uważał, że
wraz z grą na instrumencie, u dziecka kształtuje się poczucie „bycia w muzyce,
w brzmieniu”79 wdrażane już od pierwszych spotkań muzycznych, dlatego jako jedyny proponował tak intensywne używanie instrumentów w celu umuzykalniania.
Zwracał również uwagę na śpiew towarzyszący zabawom oraz ruch, który przybiera kreatywną, spontaniczną formę, odzwierciedlającą różne sytuacje, zjawiska
i nastroje. Początkowo bezładny ruch, tworzony nieszablonowo i intuicyjnie w przypływie chwili, zamieniał się w kontrolowane zasady i choć w dużej mierze u Orffa
dostrzegamy elementy improwizacji swobodnej, nie należy zapominać o formie
zdyscyplinowanej, dążącej do porządkowania muzyki i przekazania konkretów.
Ćwiczenia polegające na replikacji schematów rytmicznych przy zastosowaniu
instrumentów, oraz naśladowanie rytmu przez kolejnych uczestników zabawy
w formie echa, to przykład utrwalania struktur – memów muzycznych, przekazywanych pomiędzy nauczycielem a uczniem, bądź w całej grupie uczestniczącej
w zadaniu. Gra ma cieszyć, wzmacniać bodźce muzyczne o walor instrumentalny.
System orffowski cechuje interdyscyplinarność – wiele różnorodnych rozwiązań
dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia i nie pozwala na monotonię.
Dla dzieci w wieku szkolnym kompozytor proponował pięciotomowy Schulwerk, składający się z kilkuset utworów muzycznych. Zamieszczone tam zadania
improwizacyjne: rytmiczno - melodyczne, słowno - rytmiczne, rytmy ostinatowe,
ronda, kanony, różnorodne pod względem faktury i brzmienia, udoskonalać miały
podstawy wcześniej nabyte, wzbogacając przekazany już zbiór memów o coraz to
trudniejsze struktury. Wspomniane dzieło nazywane jest muzyką elementarną80
ze względu na bogatą, otwartą formę muzykowania, w której „produkcja, repro77
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dukcja i recepcja współdziałają ze sobą nierozerwalnie, zaś mowa, dźwięk, ruch
i gra nakładają się na siebie”81.
Jeśli przyjmiemy, że założenia memetyczne mają zastosowanie w świecie
pedagogiki muzycznej, będziemy mogli przypisać nauczycielom rolę gospodarzy
memów, a zarazem nosicieli, którzy przekazują swym uczniom memy muzyczne.
Transmisja ta, będąca zamierzoną replikacją doprowadzi do rozprzestrzeniania
się muzycznego wirusa wśród dzieci, czyli zainfekuje nowe jednostki, a zatem
spełniony zostanie edukacyjny cel.
Jeśli mem okaże się atrakcyjny, czy to poprzez nośność wpadającej w ucho,
krótkiej melodii, czy też poprzez dodanie do niej ruchu, gestu, specyficznego
odgłosu, instrumentu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że u odbiorcy memu
zachowa się wierna kopia, mająca dużo cech oryginału (przykładowo, dziecko
zapamięta poprawnie melodię, zachowując jej strukturę melodyczno-rytmiczną),
ponadto nauczona memetycznie struktura okaże się płodna (będzie rozprzestrzeniać się dalej – dziecko zaśpiewa melodię rodzicom, będzie powtarzać ja przy
codziennej zabawie) i żywotna (nie zaniknie zaraz po jej realizacji na zajęciach
muzycznych, będzie „żyła” niczym brainworms Sacksa). Wspomniane cechy: wierność kopii, płodność i żywotność warunkują bowiem według Richarda Dawkinsa
sukces replikatorów82.
Drogą do sukcesu będą również memy muzyczne najbardziej zrozumiałe
dla dziecka, spójne, krótkie, dostosowane do możliwości słuchowych i percepcyjnych, co umożliwi maksymalne zbliżenie replikowanej struktury do oryginalnego
materiału (czynniki wewnętrzne memu umożliwiające wierność jego kopii). Gdy
mem będzie charakteryzować się humorem, bądź innowacyjnością, użytecznością, przydatnością – przykładowo wykonywany odgłos będzie kojarzyć się dziecku
z jakąś czynnością, będziemy mogli przypuszczać, że zagwarantuje to płodność
struktury, oraz jej dalszą żywotność, a dodatkowo zastosowane obietnice nagrody
wzmocnią motywację, czy też komfort reprodukcji, a więc dodatkowo ugruntują
proces infekowania.
Proponowane przez E. Gordona, Z. Kodálya, C. Orffa i É. Jaques-Dalcroze’a
metody, mając wszystkie powyższe cechy, stały się pewnego rodzaju fundamentami, a wręcz wzorcowym kanonem tego, co należy wprowadzać w metodyczne
założenia wychowania muzycznego w przedszkolach i szkołach. Przełożenie tych
technik na memetykę może dużo zmieniać: przede wszystkim nie będzie pozwalało na pedagogiczną rutynę nauczania. Muzyczno-memetyczna struktura, aby
była nośna i chwytliwa, wymaga od prowadzącego dużo zaangażowania i atrakcyjności, za którą kryje się szereg wspomnianych już tu kilkukrotnie czynników
wewnętrznych. Myślenie memetyczne o przygotowaniu materiału, który chcemy
przekazać uczniom stanowić więc będzie wyzwania i poniekąd sprowadzi temat
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wrodzonej muzykalności na dalszy plan, dając uczniom równe szanse. Nie będzie
się bowiem liczyć to, jak zdolna jest jednostka poddana procesowi nauki, tylko to,
ile zapamięta i czy uda się ją, niekiedy podchwytliwie, zarazić pasją do muzyki. To
właśnie zagwarantuje postęp i sukces, a finalnie również satysfakcję nauczania.
Dodatkowo, memetyczne myślenie o muzyce sprawiać będzie, że inaczej
pomyślimy o temacie nabywania umiejętności, co zwiększy naszą wyrozumiałość
i pedagogiczne podejście do uczniów, gdyż nakaz żmudnego ćwiczenia na instrumencie, czy też zwykłe śpiewanie piosenki zamienimy na wzbogacanie kolekcji memów u ucznia, co da szansę na wykształcenie pasjonatów – zarówno amatorów, jak
i zawodowców, którzy docenią świat muzyki, a z czasem może również memetyki.
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Rejestracja jednostki leksykalnej mem i memetyka
w słowniku języka angielskiego i języka polskiego
w kontekście implikacji ﬁlozoﬁcznych
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2019, nr 20
Https://doi.org/10.31261/tzu.2019.20.08
St re s z c z e nie

Artykuł ma charakter komparatywny odnośnie do rejestracji w języku angielskim jak
i języku polskim jednostek leksykalnych mem i memetyka. W części pierwszej została przedstawiona etymologia wspomnianych jednostek w perspektywie historycznej. W części
drugiej została zwrócona uwaga na filozoficzne konsekwencje rozumienia pojęcia teoria
przez Richarda Dawkinsa jako ważne narzędzie formowania teorii memetycznej.
Słowa klucze:
ewolucja kultury, terminy specjalistyczne, memetyka, filozofia kultury, Richard Dawkins
Re c o r d i n g o f t h e l ex i c a l u n i t o f m e m e a n d m e m e t i c s i n Pol i s h
and English dictionaries in its philosophical implications
Sum m a r y

The article has a comparative character regarding the enrollment in English and Polish lexical unit meme and memetics. The first part of the paper is devoted, indeed, to
the English as well as Polish word-formation etymology of meme and memetics lexical
units. In part two, special attention is paid to the philosophical values of term theory
used by Richard Dawkins as a vital instrument of memetics theory formation.
Keywords:
cultural evolution, functional terms, memetics, culture philosophy, Richard Dawkins

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu rozpowszechnił się sposób omawiania zagadnień odnoszących się do memetyki poprzez odwołanie się głównie do pracy Richarda Dawkinsa The Selfish Gene (1976). Hipotezy przedstawione w tej książce są omawiane
(rekapitulowane) i interpretowane w aspekcie ewolucji kulturowej (ang. cultural
evolutionary theory), która jest traktowana jako analogon ewolucji biologicznej
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(darwinowskiej). W propozycji Dawkinsa podstawową (bazową) jednostką naturalnej selekcji1 jest byt, który został nazwany przez tego badacza memem 2. Mimo,
że w większości prac poruszających problemy związane z ewolucją kulturową jak
i kulturą cyfrową (cyberhumanistyka, humanistyka cyfrowa, itd.) prace takich
badaczy jak Dawkins, Susan Blackmore czy Daniel Dennett stanowią teoretyczny
fundament, to hipotezy badawcze jak i hipotezy pomocnicze memetyki są słabo
znane3. Z drugiej zaś strony, w literaturze przedmiotu można wskazać liczne prace,
w których badacze poddają rozważaniom własności memu, modyfikując definicję
tego pojęcia – termin. Badacze podejmujący trud rozważań teoriopoznawczych
albo odwołują się bezpośrednio do źródeł, albo do definicji słownikowych bądź
encyklopedycznych, albo do zasłyszeń, które przyczyniają się do mitologizowania pojęcia mem. Memetyka trwale wpisuje się w historię idei XX w. (być może
i XXI), dlatego koniecznym jest rzetelne opracowanie etymologii jednostki leksykalnej mem i memetyka w lekcji angielskiej i polskiej. Niniejszy artykuł ową lukę
uzupełnia.

1. Implikacje ﬁlozoﬁczne
W literaturze przedmiotu znane są i inne etymologie nazwy meme, które należy
nazwać alternatywnymi, ponieważ mimo jasno opisanego przez Dawkinsa
zamysłu, badacze skłonni są do konstruowania własnych wersji, choć są one
nieuzasadnione. Zazwyczaj sprowadza się w tym wypadku dyskusje do inspiracji
merytorycznych bądź filozoficznych Dawkinsa. Będą to jednak daleko idące
spekulacje sugerujące nawet dokonanie przez Dawkinsa tzw. miękkiego plagiatu,
który jest materialnie niedowodliwy. Znane są poszukiwania semantycznych
i graficznych podobieństw do jednostki meme, co rzekomo ów zarzut potwierdza.
Przykładem takich spekulacji jest list Johna Laurenta opublikowany w roku
1999 na łamach „Journal of Memetics” pt. A Note on the Origin of Memes/Mnemes4,
w którym autor zwraca uwagę na inne pochodzenie jednostki meme, niż to, które
sugeruje Dawkins5. Zarzuty Laurenta nie zostały poparte dowodami. Można
1

K. Distin, The Selfish Meme. A Critical Reassessment, Cambridge 2005, s. 6.
Zob. J. Gunders, D. Brown, The Complete Idiot’s Guide to Memes, New York 2010.
3
W literaturze przedmiotu można spotkać prace naukowe, w których przy omawianiu
problemów związanych z memem internetowym nie zostaje dostatecznie rozpoznana sytuacja
historyczno-problemowa, co wiedzie badaczy do zaskakujących wniosków, np. odnośnie do
okoliczności powstania pierwszego memu internetowego. Więcej na ten temat w osobnym artykule.
4
Źródło: http://cfpm.org/jom-emit/1999/vol3/laurent_j.html [dostęp: 10.05.2015].
5
„Badacz ten odnosi się do lekcji [mneme], która pochodzi z greckiego [μιμεϊσθαι] –
imitować; tu Laurent powołuje się na uwagę Petera Pegga odnośnie do Mνημοσύνη – bogini
pamięci; ponadto Laurent stawia tezę, że Dawkins prawdopodobnie zapoznał się z pracą Maurice’a
Maeterlincka The Soul of the White Ant (pierwsza publikacja 1927) w której określenie Mνημοσύνη
się pojawia; Laurent argumentuje, że w Selfish Gene jak i w The Blind Watchmaker Dawkins dużo
miejsca poświęca termitom, cytuje także różne poświęcone im prace, ale nie wspomina pracy
Maeterlincka”. R. Boroch, Siedem bram memetyki (SBM2). Recepcja Samolubnego genu Richarda
Dawkinsa w angielskiej literaturze przedmiotu w latach 1976–1989. Warszawa 2016, s. 80–82.
2
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zastosować kryterium subiektywne polegające na założeniu, że: „Racja X-a jest
fałszywa, ponieważ postawa X-a względem religii jest niewłaściwa”. Należy jednak
zadać sobie odważne pytanie odnośnie do samego zjawiska, które mogło zostać
dostrzeżone przez różnych badaczy w różnym czasie i adekwatnie do stanu dostępnej owym badaczom wiedzy nazwane. W praktyce widoczne jest odrzucenie
wszystkich innych argumentacji z wyjątkiem pierwszej. Argumentacja Laurenta
może wydawać się przekonującą. Badacz ten stwierdza: „[…] an engram is a memory
trace; specif.: a protoplasmic change in neural tissue hypothesized to account for
persistence of memory”6.
Określenie engram (engrammata) znaczy tyle, co ślad w pamięci; w znaczeniu szczególnym: „protoplazmatyczna zmiana w tkance nerwowej, teoretycznie
odpowiada za podtrzymanie/utrzymanie pamięci”7. Zwróćmy uwagę, że Dawkins
w roku 1971 publikuje artykuł pt. Selective Neurone Death as a Possible Memory Mechanism 8. W artykule tym pisze:
I propose that selective neurone death may be a mechanism of information storage in the brain. The parallel between learning and evolution would thus be
even closer than has hitherto been suggested. In both cases non-random death
would be the mechanism of increase in complexity and adaptiveness9.

W kolejnym akapicie dodaje:
I shall not suggest details, or give evidence for this idea, but simply point out that
it is a plausible possibility which deserves to be considered alongside other vague
theories with no supporting evidence10.

William H. Calvin w artykule The Six Essentials? Minimum Requirements
for the Darwinian Bootstrapping of Quality 11, opublikowanym przed artykułem
Laurenta, bo w roku 1997, zwraca uwagę, że Dawkins w wyżej cytowanej pracy
posługuje się określeniem selective neurone death, co należy rozumieć albo jako
„selektywna śmierć neuronu” albo „śmierć selektywnego neuronu” – Dawkins
przez określenie selective neurone death rozumie potencjalną możliwość przechowywania w mózgu ludzkim informacji jako wyniku konkretnego procesu,
który to proces owo przechowywanie/składowanie/magazynowanie umożliwia
(ang. information storage) – czyli engram Laurenta. Zastanówmy się, czy zamysł
o nazwie selective neurone death może być uznany za preteoretyczny zamysł
6

Za R. Boroch, Siedem bram memetyki…, s. 82.
E.C. Withmore, The Analogy of the Record, „The Journal of Philosophy” 1940, vol. 37, no.
26 (Dec. 19), 711−719; za: R. Boroch, Siedem bram memetyki…, s. 82.
8
R. Dawkins, Selective Neurone Death as a Possible Memory Mechanism, „Nature” 1971, vol.
229, No. 5280, 118−119.
9
Tamże, s. 118.
10
Tamże.
11
W. H. Calvin, The Six Essentials? Minimum Requirements for the Darwinian Bootstrapping of
Quality, “Journal of Memetics” 1997, No. 7, źródło: http://cogprints.org/3217/1/1997JMemetics.
htm [dostęp: 10.10.2019].
7
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memu? Ów preteoretyczny zamysł poszukiwania jednostki bazowej Dawkins
przedstawia w roku 1977 podczas odczytu wygłoszonym na 15. Międzynarodowym Kongresie Etologicznym w panelu socjobiologicznym (ang. 15th International Ethological Conference, Bielefeld 1977) – zapis tego wystąpienia został
opublikowany w roku 1978 pod tytułem Replicator Selection and the Extended
Phenotype 12. Innym problemem, który przy tej okazji mimowolnie się ujawnia,
to problem filozofii kultury jako systemu zaproponowanego przez Dawkinsa,
systemu, którego hipotezy są rozproszone w wielu pracach autorstwa tego
badacza. Czy można podjąć próbę scalenia tych hipotez filozoficznych? Wielu
badaczy na ten właśnie problem zwraca uwagę. Na przykład, Derek Gatheres
w artykule Macromemetics: Towards a Framework for the Re-unification of Philosophy
z roku 199713 stwierdza, że mem bezspornie koresponduje z popperowskim
światem trzecim, argumentując:
It is clear from this that Popper and Dawkins have similar concepts in mind. Although Popper’s first three specific examples could be grouped under the heading
of Dawkins’ third example ie. `ideas’, his inclusion of printed artifacts such as the
contents of libraries demonstrates that Popper, like Dawkins, also wishes to include
the physical manifestations of transmitted information in his definition. In other
words, both authors fail to make a clear distinction between what Speelterms the
memotype and the phenotype. Popper also intends that World 3 should include all
objective thought contents both past and present. Concepts evolve in World 3 just as
genes evolve in World 1, but World 3 does not itself evolve14.

W polskim piśmiennictwie powyższy problem akcentuje Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska w książce Moc narrativum (rok wydania: 2008)15. Ważnym problemem
korespondującym z propozycją Poppera jest hipoteza odnosząca się do konieczności przedstawienia fizycznej manifestacji transmitowanej informacji (ang. phisical manifestation of transmitted information), na przykład w postaci drukowanych
artefaktów – Popper wskazuje tu na zawartość bibliotek, Dawkins zaś na same
książki, itd. Wydaje się zatem uzasadnione analitycznie scalenie problemów odnoszących się do pozagenetycznej informacji kulturowej w kontekście transmisji:
12
R. Dawkins, Replicator selection and the extended phenotype, “Zeitschrift fur Tierpsychologie”
1978, 47 (1), pp. 61–76.
13
D. Gatheres, Macromemetics: Towards a Framework for the Re-unification of Philosophy,
“Journal of Memetics” 1997, No. 1, źródło: http://cfpm.org/jom-emit/1997/vol1/gatherer_
dg.html [dostęp: 10.10.2019]. Gatherer wskazuje na Popperowskie wzorce w myśli Dawkinsa
także w artykule: D. Gatherer, Finding a Niche for Memetics in the 21st Century, “Journal of
Memetics” 2005, No. 6.
14
D. Gatheres, Macromemetics…
15
D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008. Warto odnotować, że w 2012 r. Andrzej Stępnik publikuje artykuł
Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją kulturową, w którym dokonuje innego ujęcia
problemu, proponując adaptację memetyczną programu badawczego Imre Lakatosa (ang. Lakatos scientific research). Propozycja ta koresponduje z Łotmanowską antynomią semiotyki kultury: jądro – peryferie. Zob. A. Stępnik, Model zmian kulturowych: między ewolucją a rewolucją
kulturową, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2012, nr 14, s. 81–92.
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a) sygnału; b) informacji; a także c) ilości informacji w sygnale; d) istoty transmisji;
czy e) przekazu16 itd.17.
Dawkins w książce The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution z roku 200918 proponuje rozróżnienie znaczeń teoria (cytat 1) i hipoteza (cytat 2)19.
[1] Theory, Sense 1: A scheme or system of ideas or statements held as an explanation or account of a group of facts or phenomena; a hypothesis that has been
confirmed or established by observation or experiment, and is propounded or
accepted as accounting for the known facts; a statement of what are held to be the
general laws, principles, or causes of something known or observed.
[2] Theory, Sense 2: A hypothesis proposed as an explanation; hence, a mere
hypothesis, speculation, conjecture; an idea or set of ideas about something; an
individual view or notion20.

Rozumienie teorii w sensie pierwszym jest zdaniem Dawkinsa nieporównywalnie bardziej złożone. Optymalne byłoby posługiwanie się jednym terminem
„teoria”, jednakże jest to mylące, ponieważ „teorią” określa się i to, co jest całościowym systemem poznawczym, w którym istnieją fakty, i to, co jest hipotetyczne,
czyli niepotwierdzone. Zdrowy rozsądek i obserwacje pozwalają jednak na sformułowanie hipotezy, lecz nie na jej potwierdzenie. Sąd potwierdzony jest sądem
prawdziwym i staje się twierdzeniem, co w języku angielskim w matematyce
nazywa się „theorem” (tłumacz polskiego przekładu cytowanej książki Dawkinsa
wybrał lekcję [teoremat]21), gdzie theorem znaczy tyle, co twierdzenie. Posłużmy
się tu nomenklaturą angielską w celu klarownego przedstawienia różnic. Dawkins
proponuje inny termin – „theorum”. Bazą słowotwórczą jednostki leksykalnej
theorum jest zapożyczona z matematyki jednostka w lekcji [theorem]. Dawkins
dokonuje tu jednak celowej literówki – zamiast lekcji [theorem] proponuje
16

Konieczna jest tu znajomość prac: Semiotics. An Introduction Anthology, ed. R.E. Innis,
Bloomington 1985; T. Sebeok Global Semiotics, Bloomington 2001; J.J. Liszka A General Introduction to the Semiotic of Charles Sanders Peirce, Bloomington 1996; G. Deledalle, Charles S. Peirce’s Philosophy of Signs. Essays in Comparative Semiotics, Bloomington 2001.Więcej na temat prac Peirce’a
zobacz: http://www.iupui.edu/~peirce/index.htm [dostęp z dnia 5.11.2019]. Pełne wydanie
prac Peirce’a: Ch.S. Peirce, Collected papers, vol. 1–6 ed. by Ch. Hartshorne and P. Weiss; vol.
7–8 ed. by A.W. Burks. Cambridge 1958–1966. Nowe wydanie: Writings of Charles S. Peirce:
A Chronological Edition, Bloomington 2010.
17
Inne inspiracje filozoficzne Dawkinsa, o których on sam pisze we wstępie do The Selfish
Gene, to prace: Karla Poppera The Rationality of Scientific Revolution (1974); Luigi Luca CavalliSforzy Similarities and Dissimilarities of Sociocultural and Biological Evolution (1971); F. Teda Cloaka
Jr. Is Cultural Ethology Possible? (1975) oraz Johna Michaela Cullena Some Principles of Animal
Communication (1972). Na szczególną uwagę w kontekście omawianej tu problematyki zasługują
prace F. Ted Cloaka Jr. Perceptual Control Theory, źródło: http://www.tedcloak.com [dostęp:
17.07.2015].
18
R. Dawkins, The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution, New York 2009.
19
Rozróżnienie to funkcjonuje w polskiej tradycji naukowej od dawna.
20
R. Dawkins, The Greatest Show on Earth…, kindle location 365.
21
Zob. R. Dawkins, Najwspanialsze widowisko świata. Świadectwa ewolucji, przeł. P.J. Szwajcer,
Warszawa 2010, s. 25.
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właśnie lekcję [theorum], co uwalnia jednostkę leksykalną w lekcji [theorem] od
znanej czytelnikowi definicji; czytelnik musi zaakceptować, jak zaznacza Dawkins,
jego definicję terminu theorum22. Theorum w propozycji Dawkinsa nie może
być udowodniony tak, jak dowodzi się theorem w matematyce; Dawkins rozumie
theorum jako założenie pomocne do udowodnienia czegoś (czyli postulat):
A scientific theorum has not been – cannot be – proved in the way a mathematical
theorem is proved. But common sense treats it as a fact in the same sense as the
„theory” that the Earth is round and not flat is a fact, and the theory that green
plants obtain energy from the sun is a fact 23.

Zdaniem Dawkinsa theorum, podobnie jak fakt, nie wymagają dowodzenia
opartego na aksjomatach, dlatego zarówno fakt, jak i theorum mogą być fałszywe,
ponieważ to, co obserwowane może wydać się obserwującym zupełnie inne,
niż jest w rzeczywistości; podobnie jest z zeznaniem lub świadectwem czegoś.
Dawkins powołuje się w tym miejscu na eksperyment Daniela J. Simonsa, znany
w literaturze przedmiotu jako Invisible Gorilla 24. Autor Samolubnego genu kwestionuje na tej podstawie definicję faktu, stwierdzając, że jego rozumienie, jako
tego, co aktualnie postrzegamy, jest mylące. Konsekwencje tego stanowiska są
następujące: biolodzy ewolucyjni, twierdzi Dawkins, dokonują rozróżnienia między faktem ewolucji a teorią opisującą czynniki, które ewolucję w jakiś sposób
warunkują. W zaproponowanej przez Dawkinsa terminologii ewolucja to theorum,
co chyba należy rozumieć tak, że teoria jest interpretacją faktu. Zauważmy, że
22

R. Dawkins, The Greatest Show on Earth…, s. kindle location 395.
Tamże. W dalszej części swojej pracy Dawkins odwołuje się do słownikowej definicji
„faktu”, opierając się na oksfordzkim słowniku języka angielskiego: Fact: Something
that has really occurred or is actually the case; something certainly known to be of this
character; hence, a particular truth known by actual observation or authentic testimony,
as opposed to what is merely inferred, or to a conjecture or fiction; a datum of experience,
as distinguished from the conclusions that may be based upon it. R. Dawkins, The Greatest
Show on Earth…, Tamże, s. kindle location 400. Polski przekład: „Fakt − coś, co się naprawdę
zdarzyło albo jest tak rzeczywiście; coś, co na pewno jest znane, że jest o takim to a takim
charakterze; szczególny sąd, prawda znana z konkretnej obserwacji albo świadectwo czegoś,
w przeciwieństwie do tego, co jest wywnioskowane albo przypuszczalne, fikcyjne (na
podstawie pojęć lub terminów − RB); fakt doświadczenia odróżnia się od wniosku, który się
na takim doświadczeniu opiera.” (przeł. RB).
24
Eksperyment Invisible Gorilla został przeprowadzony przez Christophera F. Chabrisa
i Daniela J. Simonsa (zob. The Ch. Chabris, D. Simons, Invisible Gorilla and Other Ways Our
Intuition Deceives Us, New York, 2010. Film dokumentujący eksperyment dostępny jest pod
adresem: www.theinvisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html [dostęp: 7.06.2012]. Przebieg
eksperymentu był następujący: sześcioro uczestników eksperymentu Invisible Gorilla zostało
ustawionych w kole; poproszono ich o podawanie sobie kozłem lub rzutem nad głową dwóch
piłek koszykowych, przy jednoczesnej zamianie miejsca. Uczestnicy byli filmowani przez 25 sekund; po tym ćwiczeniu uczestnicy zostali poproszeni o podanie, ile razy każdy z nich rzucił/
upuścił/odbił piłkę (za: Dawkins 2009). Następnie uczestnicy zostali zapytani, czy któryś z nich
zauważył człowieka przebranego za goryla – to była właściwa część eksperymentu, mająca na celu
zbadanie zdolności obserwacji. Uczestniczący w eksperymencie nie byli w stanie jednoznacznie
potwierdzić, czy faktycznie pojawił się człowiek w przebraniu goryla. Uczestnikom pokazano
film, w którym rzeczywiście pojawiał się człowiek w przebraniu goryla (tamże).
23

Rejestracja jednostki leksykalnej mem i memetyka w słowniku...

169

paleontologia dostarczyła wielu empirycznych dowodów potwierdzających fakt
ewolucji. Spory w ramach ewolucji dotyczą teorii, czyli interpretacji faktów. Czy
to samo można powiedzieć o memie i memetyce? Czy mem jest theorum, zaś transmisja informacji w ramach kultury faktem? Innymi słowy: czy w memetyce można
mówić o „theorum” w rozumieniu Dawkinsa?

2. Rejestracja jednostki leksykalnej meme w języku angielskim
Pierwsza rejestracja w słowniku języka angielskiego jednostki leksykalnej w lekcji
[meme] następuje w roku 1976 w pracy Dawkinsa The Selfish Gene; także w roku
1976 jednostka leksykalna meme jest wymieniona w „New Scientist” – 9 grudnia
197625. Dawkins proponuje poszukiwanie nowej nazwy nawiązującej w swojej propozycji do bazy słowotwórczej jednostki leksykalnej memory – pamięć. Badacz ten
uznał, że adekwatną jednostką leksykalną byłaby tu jednostka w lekcji [mimeme]26,
którą zredukuje do formy jednosylabowej na wzór jednostki gene, która była
już utrwalonym terminem biologicznym. Otrzymał w ten sposób jednostkę w
lekcji [meme], która semantycznie może być kojarzona ze słowem memory oraz z
francuskim słowem même, co znaczy tyle, co: ten sam/taki sam/taka sama, jeżeli
jednostkę même potraktujemy jako zaimek.

2.1. Etymologia formalna
Dawkins uzasadniał, że w celu jasnego wytłumaczenia rozumienia przez niego
procesów transmisji kulturowej (ang. cultural transmission) i naśladowania
(ang. imitation) potrzebuje neologizmu, który nie byłby związany z utrwalonym
powszechnie znaczeniem. Wymusiłoby to, jego zdaniem, uznanie takiego to
a takiego znaczenia, które on obmyślił. Metodę stworzenia neologizmu
w lekcji [meme] badacz tłumaczył w sposób następujący: potrzebna jest jednostka
leksykalna, która budową morfologiczną będzie nawiązywała do terminologii
w paradygmacie genetycznym, ponieważ językiem tego paradygmatu Dawkins
objaśniał wymienione wyżej procesy zachodzące w kulturze, takie jak rozpowszechnianie się pomysłów, sloganów, melodii, mód, itd. Dlatego neologizm
w planie graficznym, fonetycznym oraz semantycznym powinien odnosić się do:
a) jednostki leksykalnej [gene]; b) jednostki leksykalnej [mimeme] od greckiego
[μίμημα], co znaczy tyle, co „ten, który jest naśladowany”, lub „coś, co naślado25
Kontekst: „A rational person who hasn’t acquired any variety of the God meme
described by Richard Dawkins”; za: OED, źródło: http://www.oed.com/view/Entry/239909?r
edirectedFrom=meme#eid [dostęp: 5.08.2015].
26
We need a name for the new replicator, a noun which conveys the idea of a unit of
cultural transmission, or a unit of imitation. “Mimeme” comes from a suitable Greek root, but
I want a monosyllable that sounds a bit like “gene”. I hope my classicist friends will forgive me
if I abbreviate mimeme to meme. If it is any consolation, it could alternatively be thought of
as being related to ‘memory’, or to the French word même. It should be pronounced to rhyme
with “cream”. R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford 1976, s. 206.
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wało”, „coś, co jest skopiowane”; oraz c) francuskiej jednostki leksykalnej [même],
co znaczy tyle, co „to samo” lub „podobne”. Innymi słowy, zdaniem Dawkinsa,
potrzebny był neologizm jednosylabowy możliwy do użycia jako rzeczownik
o zbliżonej wymowie do jednostki leksykalnej [gene], który by także nawiązywał
w warstwie fonetycznej do jednostki w lekcji [mimeme] – z greckiego[μίμημα].
Dawkins zaproponował lekcję [meme] (fonetycznie /–mi:m/) 27, jako nazwę odnoszącą się do: a) przedmiotów albo obiektów rozpowszechnianych; oraz b)
procesów je rozpowszechniających.
Przyjrzyjmy się oryginalnemu fragmentowi The Selfish Gene, wyd. z roku
1976, w którym to Dawkins swój zamysł tłumaczy:
We need a name for the new replicator, a noun which conveys the idea of a unit
of cultural transmission, or a unit of imitation. ,,Mimeme” comes from a suitable
Greek root, but I want a monosyllable that sounds a bit like ,,gene”. I hope my
classicist friends will forgive me if I abbreviate ,,mimeme” to “meme”. If it is any
consolation, it could alternatively be thought of as being related to ,,memory”,
or to the French word ,,meme”. It should be pronounced to rhyme with ,,cream”.
Examples of memes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions, ways of
making pots or of building arches28.

Jednostka leksykalna w lekcji [mimeme] (fonetycznie /mi:mem/) w języku angielskim czy starogreckim jest semantycznym nonsensem. Dawkins wykorzystuje
grecką bazę słowotwórczą μιμ-, od której mogą być utworzone takie jednostki
leksykalne jak: a) μίμος (pol. imitator); b) μίμημα (pol. imitowane); c) μιμεσθαι (pol.
naśladowane).

2.2. Etymologie alternatywne – wybrane przykłady
Jedną z najciekawszych alternatywnych propozycji jest ujęcie Marion Blute zaprezentowane w artykule Memetics and Ewolutionary Social Sciense 29, która stwierdza, że na budowę jednostki leksykalnej meme składa się przedrostek „m” – od
jednostki memory (pamięć) oraz bazy słowotwórczej „eme” (ang. gene)30.
Inną etymologię rejestruje słownik Merriam–Webster Dictionary 31: aliteracja
27
W amerykańskim zapisie fonetycznym /mēm/, co wymawia się jako /mi:m/, zob.: http://
www.merriam-webster.com/dictionary/meme [dostęp: 5.08.2015].
28
R. Dawkins, The Selfish Gene…, p. 206.
29
M. Blute, Memetics and evolutionary social science, „Journal of Memetics − Evolutionary
Models of Information Transmission” 2005, vol. 9, źródło: http://cfpm.org/jomemit/2005/
vol9/blute_m.html1 [dostęp: 07.11.2019].
30
„Memetics is the scientific study of memes. The term “meme” was coined by Richard
Dawkins (1976), suggestive of “m” for memory or imitation and “eme” for gene, for the basic
unit of hereditary information or replication involved in cultural as opposed to biological
evolution.”, M. Blute, Memetics and evolutionary social science, „Journal of Memetics − Evolutionary
Models of Information Transmission” 2005, vol. 9, źródło: http://cfpm.org/jomemit/2005/
vol9/blute_m.html1 [dostęp: 07.11.2019].
31
Merriam–Webster Dictionary, źródło: https://www.merriam-webster.com/ [dostęp:
12.11.2019].
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mimeme od mim- (jako mimesis) oraz -eme. Jednostkę leksykalną meme rejestruje
także słownik Oxford English Dictionary32 , podając etymologię grecką μίμημα – to,
co jest imitowane; oraz μιμεσθαι – to, co jest naśladowane33.

2.3. Podsumowanie
W roku 1988 jednostka leksykalna meme została umieszczona na liście słów
przeznaczonych do formalnego opracowania słownikowego w kolejnych edycjach Oxford English Dictionary. Historyczne konteksty rejestracji jednostki meme
sprowadzają się do siatki pojęć: „Społeczeństwo → społeczność/zbiorowość/
wspólnota → społeczeństwo w relacji do zwyczajów/obyczajów, wartości, przekonań → kulturowy element przekazywany za pomocą niegenetycznego środka”34.

3. Rejestracja jednostki leksykalnej memetics w języku angielskim
Douglas Hofstadter w pracy Metamagical Themas: Questing For the Essence of Mind
and Pattern opublikowanej po raz pierwszy w roku 1985 pisze, że nazwę w lekcji
[memetics]35 na określenie dziedziny studiów badających memy i ich związków
z ludźmi zaproponowała Arel Lucas36 (“Arel Lucas suggested that the discipline
that studies memes and their connections to humans and other potential carriers of them be known as memetics, by analogy with »genetics«”)37.
Pojawia się w tym wypadku kilka wątpliwości. John Gunders i Damon
Brown podają, że nazwa memetics była sugestią czytelników, którą Hofstadter zaakceptował38. Ponadto jednostka leksykalna w lekcji [memetics] nie jest rejestrowana
w słowniku języka angielskiego; dodam, że Oxford English Dictionary rejestruje
kontekst, w którym pojawia się jednostka w lekcji [memetic] (nie w lekcji [memetics])
już w roku 1977, co poddaje w wątpliwość powyższe sugestie39.
32

Oxford English Dictionary, źródło: https://www.oed.com/ [dostęp: 12.11.2019].
Dla porównania, Słownik grecko-polski Abramowiczówny definiuje mimema następująco:
μίμημα (mimema) - I 1. artystyczne odtworzenie, 2. naśladownictwo, podobizna, obraz. II
przedmiot naśladowania. Zwróćmy jednak uwagę, że powyższe problemy Dawkins rozstrzyga
jednoznacznie wskazując na kierunek interpretacyjny: nie naśladowanie, lecz imitowanie: “Just
as genes propagate themselves in the gene pool by leaping from body to body via sperms or eggs,
so memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a process which, in the broad sense, can be called imitation” (R. Dawkins The Selfish Gene, s. 206).
Przekład: Tak jak geny mnożą się w puli genów poprzez przeskakiwanie z ciała do ciała przez
spermę albo jaja, tak memy mnożą się w puli memów poprzez przeskakiwanie z mózgu do mózgu
w procesie, który w najszerszym znaczeniu, może być nazwany imitowaniem. [przekł. mój – R.B.].
34
“society > the community > society in relation to customs, values, or beliefs > [noun] >
cultural element passed on by non-genetic means (1)”. Źródło: http://www.oed.com/view/th/
class/154889 [dostęp: 11.05.2015].
35
Spotykana jest także lekcja [memetic].
36
Inni badacze John Gunders i Damon Brown podają, że nazwa memetics była sugestią
czytelników, którą Hofstadter zaakceptował (J. Gunders, D. Brown, The Complete Idiot’s Guide…).
37
D. Hofstadter, Metamagical Themas: Questing For the Essence of Mind and Pattern, Penguin
Books Ltd. 1993, s. 65.
38
J. Gunders, D. Brown, The Complete Idiot’s Guide…
39
Źródło: http://www.oed.com/view/Entry/251726?rskey=sU7Ur7&result=5# [dostęp: 29.01.2015].
33
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Jednostka leksykalna w lekcji [memetics] nie jest formalnie rejestrowana
przez Oxford English Dictionary, rejestruje ją na przykład słownik dictionary.com 40.

4. Rejestracja jednostki mem i memetyka w języku polskim
Jednostkę leksykalną w lekcji [mem] do języka polskiego wprowadza Antoni
Hoffman41, tłumacz książki Dawkinsa The Blind Watchmaker (1985) w roku 1994
(polski przekład: Ślepy zegarmistrz). Hoffman jest pierwszym polskim tłumaczem
książkowych prac Dawkinsa, który wprowadza do języka polskiego jednostkę
mem, jako odpowiednik angielskiej jednostki meme, a także jednostkę leksykalną
„ewolucja memetyczna” jako odpowiednik angielskiej jednostki memic evolution 42.
Dokonując adaptacji, tłumacz dokonał skrótu z lekcji angielskiej [meme] do lekcji [mem]. Powstały w ten sposób neologizm przypomina graficznie pierwowzór.
Zasadnicze różnice dotyczą realizacji fonetycznej: a) wymowa angielska /–mi:m/;
b) wymowa polska /mem/. Zwróćmy uwagę, że polska jednostka leksykalna mem
nie jest uzualnie związana ze znaczeniami: „naśladowanie” czy „imitowanie” –
sensowniejsze wydawałoby się wybranie lekcji [mim]. Szerszy kontekst przekładu
Hoffmana przedstawia tabela 1.
Wersja Hoffmana – mem – została użyta nie tylko w przekładach prac
Dawkinsa; na przykład Piotr Turski posługuje się lekcją [mem] w przekładzie
książki Richarda Brodiego Virus of the Mind: The New Science of the Meme (polski
przekład 1997), zaś Mariusz Biedrzycki w autorskiej pracy Genetyka kultury43.

40
Memetics, hasło w: The Free On-line Dictionary of Computing. Denis Howe. 13 May. 2015.
Dictionary.com, http://dictionary.reference.com/browse/memetics [dostęp: 5.08.2015].
41
Antoni Hoffman (1950–1992) — paleontolog ewolucyjny (ang. evolutionary paleobiologist), autor m.in.: Wokół ewolucji, Warszawa 1983, Arguments on Evolution. A Paleontologist’s
Perspective, New York 1989; pełna bibliografia prac Hoffmana: http://www.app.pan.pl/archive/
published/app38/app38-123.pdf {dostęp: 1.07.2015].
42
W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwszą jest niefortunny
przekład frazy w lekcji [they are (memes) patterns of information] jako [są (memy) zbiorami
informacji]; zastrzeżenia budzi określenie w lekcji [pattern], które znaczy tyle co wzór,
a nie jak proponuje Hoffman zbiór; kwestia druga to określenie w lekcji [memic evolution],
które Hoffman tłumaczy jako [ewolucja memetyczna]. W brytyjsko-amerykańskiej literaturze
przedmiotu rozpowszechnione jest określenie w lekcji [memetic evolution], w literaturze
polskiej zaś lekcja [ewolucja memetyczna]; obie lekcje odnoszą się do ewolucji memów, a nie
rodzaju/typu ewolucji (resp. sposób zachodzenia zmian). Philip Pomper w książce The Return
of Science: Evolution, History, and Theory (Pomper, Shaw 2002) w rozdziale ósmym zatytułowanym
Darwinizing History: The Evolution of Power in Russia (146–188), twierdzi, że ewolucję memów
należy tłumaczyć przez analogię do ewolucji genów (replikacja memów jest analogiczna do
replikacji genów), różnice zaś dotyczą czasu, by możliwe było aktualne postrzeganie rezultatu.
43
M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998. „[…] memetycy zakładają, że
podmiotem ewolucji kulturowej są różniące się od genów replikatory kulturowe, nazwane przez
Richarda Dawkinsa memami. Człowiek miałby być wehikułem dla tych rezydujących w umyśle
replikatorów w podobny sposób, w jaki jest wehikułem dla swoich genów. […] Postuluje się,
że memy „rozmnażają się” poprzez wymianę informacji między osobnikami, w wyniku czego
w ich mózgach powstają nowe, trwałe struktury, będące materialnym nośnikiem replikatorów
kulturowych”. Tamże, s. 9.
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Tabela 1: Porównanie oryginału z przekładem Hoffmana – szerszy kontekst.

The Blind Watchmaker 1986

Ślepy zegarmistrz 1994

Brains evolved the capacity to communicate
with other brains by means of language
and cultural traditions. But the new
milieu of cultural tradition opens up new
possibilities for selfreplicating entities.
The new replicators are not DNA and they
are not clay crystals. They are patterns of
information that can thrive only in brains
or the artificially manufactured products of
brains – books, computers, and so on. But,
given that brains, books and computers
exist, these new replicators, which I called
memes to distinguish them from genes, can
propagate themselves from brain to brain,
from brain to book, from book to brain,
from brain to computer, from computer
to computer. As they propagate they can
change – mutate. And perhaps ‘mutant’
memes can exert the kinds of influence
that I am here calling ‘replicator power’.
Remember that this means any kind of
influence affecting their own likelihood
of being propagated. Evolution under the
influence of the new replicators – memic
evolution – is in its infancy.
(Dawkins 1986, 158)

Mózgi uzyskały w drodze ewolucji zdolność
do komunikowania się z innymi mózgami
za pomocą języka i tradycji kulturowej.
Ale to nowe środowisko kultury otwiera
nowe możliwości dla samoodtwarzających
się obiektów. Te nowe replikatory nie są
ani cząsteczkami DNA, ani kryształami
minerałów ilastych. Są zbiorami informacji,
które mogą funkcjonować jedynie w mózgach lub w sztucznych wytworach mózgów
– to znaczy, w książkach, komputerach
i tak dalej. Skoro jednak istnieją mózgi,
książki i komputery, owe nowe replikatory
– które nazwałem, dla odróżnienia od
genów, „memami” – mogą się przenosić
z mózgu do mózgu, z mózgu do
książki, z książki do mózgu, z mózgu do
komputera, z komputera do komputera.
A przenosząc się mogą ulegać zmianom, czyli
mutacjom. I możliwe, że takie zmutowane
memy mogą mieć tę własność, którą
określam tu mianem „potęgi replikatora”.
Oznacza ona dowolny rodzaj oddziaływania
wpływającego na prawdopodobieństwo, że
replikator ulegnie powieleniu. Ewolucja
pod wpływem tych nowych replikatorów
– czyli ewolucja memetyczna – dopiero się
rozpoczyna.

Rejestracja formalna (tj. słownikowa) jednostki mem przypada na rok
2001. Najprawdopodobniej pierwszym słownikiem języka polskiego rejestrującym
tę jednostkę jest Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny pod red. Jerzego Podrackiego
wydany w roku 2001; następna była Encyklopedia powszechna PWN, wersja 1.0 z roku
2005, rejestrując lekcję [mem] i [memetyka], podając definicję tych jednostek, co
przedstawia tabela 2.
Źródła nieformalne, takie jak Wikipedia (edycja polska) rejestrują lekcję
[mem] prawdopodobnie ok. roku 2006; zaś lekcję [memetyka] prawdopodobnie
ok. roku 200444. Alternatywne słowniki języka polskiego odnotowują zaś, że jednostka [mem] jest terminem socjobiologii, a nie memetyki45.

44
45

Data ustalona na podstawie historii hasła [stan na dzień: 14.05.2015].
Źródło: http://sjp.pl/mem [dostęp: 14.05.2015].
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Tabela 2: Encyklopedia powszechna PWN wersja 1.0 (PWN 2005).

Encyklopedia powszechna PWN wersja 1.0 rok 2005

Komentarz

Mem, dźwiękowa lub/i obrazowa jednostka informacji
intelektualnej lub kulturowej, przechowywana w pamięci
człowieka i na dowolnych nośnikach (np. w książce, na płycie
CD), przekazywana i odbierana świadomie lub nieświadomie;
mem składa się z semiotycznego rdzenia (pogr. RB) – informacji
właściwej (memotypu), oraz semantycznej otoczki służącej
pozyskaniu uwagi odbiorcy. Koncepcję memów sformułował
w latach 70. XX w. bryt. genetyk R. Dawkins, wykorzystując
podobieństwo memu do genu, jednak geny człowiek przyjmuje
wyłącznie od rodziców, natomiast memem jest wszystko, co
człowiek przejmuje od kogokolwiek przez naśladownictwo,
kopiując, przechowując, przekazując i upowszechniając
zawarte w memie idee lub wzory zachowania; memy znajdują
szerokie zastosowanie w technikach kształtowania opinii publ.
– w propagandzie, reklamie (np. powtarzanie w reklamie
informacji dotyczących produktu zmniejsza u odbiorcy reklamy
wątpliwości, czy ten produkt jest mu rzeczywiście potrzebny)
oraz komunikacji społ., dydaktyce, kierowaniu zespołami ludzi,
psychoterapii i in. Metoda badania kultury i społeczeństwa na
podstawie koncepcji memów nazywa się memetyką.

Traktowanie memu
w kategoriach
semiotycznych
pociąga za sobą
następujące
konsekwencje:
a) rdzeń semiotyczny
należy rozumieć jako
nośnik informacji
właściwej; zaś
b) semantyczną
otoczkę, jako czynnik,
którego zadaniem
jest wzbudzenie
zainteresowania
u odbiorcy.

Memetyka, metoda badania kultury i społeczeństwa na
podstawie koncepcji memów (Suplement); tworzy własny
słownik pojęć, typologii i klasyfikacji, często adaptując
terminologię biol. (wirusologia) lub antropologiczną; np.
m. mówi o memotypie przez analogię do genotypu (pełen
zestaw genów danego osobnika) i socjotypie (fenotyp to
zespół cech fiz. danego osobnika). Mem, podobnie jak gen
podlega kopiowaniu, natomiast społ. przejawem memotypu
(rzeczywistej zawartości informacyjnej memu) jest socjotyp.
Według m. podstawowym czynnikiem transmisji kulturowej
(czyli przekazu kulturowego w czasie) jest dobór memetyczny,
analogiczny do teorii doboru naturalnego stworzonej przez
Ch. R. Darwina. Najbardziej nowatorskie i bardzo kontrowersyjne
stwierdzenia przypisują człowiekowi wyłącznie rolę „żywiciela
i transmitera” memów w procesie „ewolucji memetycznej”,
a takie pojęcia jak np. świadomość lub moralność uznają za
pojęcia powstałe w wyniku rozwoju społ.-historycznego. Rozwój
m. wiąże się z postępami biologii molekularnej, neurobiologii
i socjobiologii oraz badaniami nad sztuczną inteligencją.
Obszarem zastosowania m. jest m.in. komunikacja społ.
oraz techniki kształtowania opinii publicznej (propaganda,
reklama), dydaktyka, kierowanie zespołami ludzi, psychoterapia.
R. Dawkins Samolubny gen, Warszawa 1976; M. Biedrzecki
Genetyka kultury, Warszawa 1998.

W haśle podane
jest niepoprawne
źródło: „R. Dawkins,
Samolubny gen,
Warszawa 1976”.
Pierwsze polskie
wydanie tej książki to
rok 1996; podstawą
przekładu polskiego
jest wydanie The Selfish
Gene z roku 1989.
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Zakończenie
Henri Poincaré w pracy La science et l’hypothése (1902)46 twierdzi, że formułowanie
hipotez oraz definiowanie w pierwszej kolejności polega na uznaniu, jako wartości odniesienia, jakiegoś paradygmatu – konwencji, umowy. Jako przykład badacz
podaje: „Stuart Mill twierdzi, że każda definicja zawiera jakiś aksjomat, ponieważ
niejawnie definiuje istnienie zdefiniowanego przedmiotu”47. Poincaré w cytowanym fragmencie zauważa, że stanowisko Stuarta Milla jest skrótem myślowym.
Istnienie przedmiotu czy zjawiska nie może być potwierdzone przez podanie definicji terminu – potrzeba albo przedmiotu albo epistemicznej zgodny odnośnie
do jego hipostazowania. Poincaré do definicji podchodzi sceptycznie traktując je
jako pseudodefinicje – posługuje się tu określeniem définitions déguisées, co znaczy
definicje zamaskowane, przebrane. Przykładami, na które powołuje się Poincaré
są aksjomaty w geometrii (fr. axiomes géométriques):
Les axiomes géométriques ne sont donc ni des jugements esthétiques a priori, ni
des faits expérimentaux.
Ce sont des conventions; notre choix, parmi toutes les conventions possibles, est
guidé par des faits expérimentaux; mais il reste libre et n’est limité que par la
nécessité d’éviter toute contradiction. C’est ainsi que les postulats peuvent rester
rigoureusement vrais quand même les lois expérimentales qui ont déterminé
leur adoption ne sont qu’approximatives. En d’autres termes, les axiomes de la
géométrie (je ne parle pas de ceux de l’arithmétique) ne sont que des définitions
déguisées 48.

Poincaré zauważa, że aksjomaty (pewniki) w geometrii zasadzają się na
umowie, konwencji, daleko posuniętej, w celu uniknięcia sprzeczności. Innymi
słowy jego zdaniem niesprzeczne racje pozostają prawdziwe na mocy umowy nawet
wówczas, gdy nie odnoszą się do danych doświadczalnych (fr. faits expérimentaux)
czy danych eksperymentalnych. Tak czy inaczej, elementem niezbędnym nauki
jest język oraz terminy specjalistyczne. Ułatwiają one – czy też umożliwiają – komunikację środowiska naukowego. Formułowane w języku narodowym hipotezy
badawcze czy hipotezy pomocnicze de facto nie mają narodowości, ich treść jest
uniwersalna, niezależna od zaplecza kulturowego, historycznego, politycznego
czy ekonomicznego osób je formułujących. Przez wgląd w etymologię terminów
specjalistycznych, wgląd w historię zmieniających się znaczeń owych terminów
można prześledzić sposób rozumienia zjawisk, odtworzyć kierunek myślenia
o określonych zjawiskach oraz uniknąć pułapek logicznych.

46

H. Poincaré, La science et l’hypothése, Paris 1902.
Tamże, s. 49. «Stuart Mill a prétendu que toute définition contient un axiome, puisqu’en
définissant on affirme implicitement l’existence de l’objet défini» [tłum. moje – R.B.].
48
Tamże, s. 56.
47
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Zastosowania memetyki w dydaktyce. Recenzja książki Marka
Kaczmarzyka Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej
Marek Kaczmarzyk, Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej, Gliwice 2018.
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Z wielką ciekawością przystąpiłem do lektury nowej książki Marka Kaczmarzyka
Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Po pierwsze, podobnie jak jej autor
uważam, że obecna polska szkoła ma wiele wad, przy czym większość z nich jesteśmy w stanie wyeliminować, ponadto zachodzi potrzeba uświadamiania nauczycieli w zakresie odkryć współczesnej psychologii i neuronauk, pozwalających na
usprawnienie procesu dydaktycznego. Po drugie, od dłuższego czasu jestem pod
wrażeniem dokonań autora, który wywodząc się z nauk biologicznych, poświęca
wiele uwagi zarówno popularyzacji swojej dyscypliny naukowej1, jak i wypracowywaniu bardziej efektywnych metod nauczania w ramach neurodydaktyki2. Dlatego
też zaraz po ukazaniu się książki zabrałem się do lektury, po czym, uznawszy, że
książka warta jest polecenia, przygotowałem jej recenzję. Ta jednak ukazuje się
z pewnym opóźnieniem, ponieważ nie udało się jej zmieścić w cyklu wydawniczym poprzedniego numeru „Tekstów z Ulicy”. Mam nadzieję, że niniejszy tekst
przyczyni się do popularyzacji wartościowej książki jaką jest Szkoła memów.
Książka Marka Kaczmarzyka jest zbiorem tekstów, z których większość ukazała się jako samodzielne artykuły3. Zostały one jednak tak ułożone, że sprawiają
wrażenie przemyślanej całości skoncentrowanej wokół projektu dydaktyki ewolucyjnej. Co prawda, z tego względu w kolejnych rozdziałach książki znajdziemy powtórzenia, lecz nie jest to mankamentem. Powtórzeń nie jest bowiem zbyt wiele,
powtarzający się wątek często jest rozszerzony lub ujęty w nieco innym aspekcie,
a także – co istotne – jest to świadomy zabieg autorski.
1

Oczywiście nie jest w tym jedyny, vide Richard Dawkins.
Neurodydaktykę można rozumieć jako dziedzinę inspirowaną odkryciami nauronauk
i psychologii zajmującą się usprawnianiem procesu dydaktycznego. Sam Kaczmarzyk o niej
pisze w recenzowanej książce: M. Kaczmarzyk, Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej,
Gliwice 2018, s. 46.
3
Tamże, s. 21.
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Postanowiłem pozostawić te fragmenty [tj. fragmenty, które się powtarzają – przyp.
A.S.] z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że niemal każdy rozdział można
dzięki temu traktować jako odrębną całość, która nie wymaga zasadniczo czytania
poprzednich. Po drugie, wiele zjawisk spotykanych w szkole, które wydają się
z pozoru różne, ma z przyjętej tu perspektywy podobne przyczyny albo można je
wyjaśniać w podobny sposób. Dzięki temu model, który budujemy, staje się stopniowo pełniejszy, choć oczywiście nie przestaje być jedynie modelem4.

W tym miejscu warto odnieść się do głównego spoiwa książki, na gruncie
którego buduje Kaczmarzyk swój model szkoły i edukacji, czyli do dydaktyki
ewolucyjnej. Bazuje ona na założeniu, że „ogólny mechanizm zmian przystosowawczych (ewolucyjnych) jest podobny na każdym poziomie, na jakim istnieją
obiekty zdolne do samodzielnej reprodukcji”5. Autor koncentruje się na dwóch
płaszczyznach dziedziczenia: (a) biologicznej, na której dochodzi do transferu
informacji genetycznej; oraz (b) kulturowej, gdzie mamy do czynienia z przekazywaniem memów i ich zbiorów (mempleksów). Głównym mechanizmem, do
którego odwołuje się dydaktyka ewolucyjna, jest dobór naturalny 6, nie pomija się
jednak innych mechanizmów, takich jak dobór sztuczny czy dobór płciowy.
Istotą naszego opisu – precyzuje Kaczmarzyk – jest przyjęcie ewolucyjnej perspektywy, ponieważ proces ewolucji, rozumiany jako zmiana przystosowawcza, ma
miejsce wszędzie tam, gdzie równocześnie zachodzą trzy zjawiska: reprodukcja
(powielanie związane z przekazywaniem cech), zmienność (występowanie różnorodności) i selekcja, która określa rodzaj zmian w czasie7.

Dzięki uwzględnieniu procesów ewolucyjnych i ich rezultatów, Kaczmarzyk jest
w stanie przekonująco wyjaśnić m.in. powszechność ściągania w szkole8.
Przyjęcie paradygmatu ewolucyjnego pozwala także na przerzucenie mostów między naukami biologicznymi a naukami społecznymi i humanistycznymi.
Jak pisze Kaczmarzyk: „Dydaktyka ewolucyjna łączy takie dziedziny wiedzy, jak
neurobiologia i fizjologia procesów uczenia się i nauczania z jednej strony oraz memetyka z drugiej”9. Jest w tym stwierdzeniu zbyt skromny – w swojej książce celnie
i interesująco nawiązuje do rezultatów zarówno nauk biologicznych, z których jako
badacz się wywodzi, jak i psychologii, pedagogiki, filozofii10, czy nauk o kulturze,
w tym również memetyki. Tej ostatniej poświęca wiele miejsca, widząc w niej teoretyczny fundament proponowanego ujęcia szkoły i źródło praktycznych wskazań
dla dydaktyków. Szkoła w ujęciu Kaczmarzyka jest „subśrodowiskiem społecznym,
4

Tamże, s. 21.
Tamże, s. 25.
6
Tamże, s. 25–26.
7
Tamże, s. 30.
8
Tamże, s. 91–95.
9
Tamże, s. 26.
10
Tu miałbym drobne zastrzeżenie: fragment na stronie 35 Szkoły memów sugeruje, że
obiekty Popperowskiego świata trzeciego dadzą się sprowadzić do obiektów należących do
świata drugiego.
5
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którego zadaniem jest wybór i wspieranie potencjalnie użytecznych memów i ich
zbiorów”11, „zróżnicowanym i bogatym środowiskiem społecznym, które przed
tworzącymi je jednostkami stawia wciąż nowe zadania, zmienia się, odpowiada
na wyzwania świata zewnętrznego, czasem je podejmując, a czasem negując”12.
Z drugiej strony, istnieje też mempleks szkoły, czyli zbiór memów określających
zadania szkoły i jej cechy. Niestety mempleks ten – przynajmniej w obecnym
kształcie – powoduje zasklepienie się szkoły wokół działań dydaktycznych, które
nie przyczyniają się do nabywania przez uczniów przydatnych we współczesnym
świecie kompetencji. Próby radykalnej modyfikacji mempleksu szkoły jak na razie
nie przynoszą sukcesu z racji tego, że ów mempleks skutecznie infekuje umysły
kolejnych generacji, a jego zamknięta struktura jest odporna na zmiany13.
Mempleks szkolny jest tym czym w nauce staje się paradygmat. Jest osią działania,
stabilnym zbiorem memów „twardych”, które zapewniają trwanie i ograniczają
zmiany. Mempleks takiej szkoły jest dzisiaj zbiorem szczególnie zaraźliwych wirusów umysłu. Tyle że infekcja, o której tu mówimy, to coś więcej niż zwykły katar14.

Autor porównuje działanie obecnej szkoły do doboru sztucznego, gdzie
hodowca decyduje o tym, jakie cechy zostają przekazane młodym pokoleniom:
szkoła arbitralnie wybiera mempleksy, które uważa za użyteczne, a następnie
nagradza za ich przyswojenie, a każe za ich nieznajomość. Jednakże w szybko
zmieniającym się środowisku, jakim jest współczesny świat, odgórnie wybrane
mempleksy mogą okazać się mało użyteczne, a standaryzacja i unifikacja programów nauczania gorzej przygotowuje do współczesnych wyzwań niż postawienie
na memetyczną różnorodność15.
Kaczmarzyk jednak się nie poddaje, w wielu miejscach książki postulując
zmiany, mające poprawić funkcjonowanie szkoły. Możemy podzielić je na zalecenia
w skali makro i mikro. Do tych pierwszych należy postulat odejścia od standardowych,
zunifikowanych, przeładowanych szczegółowymi informacjami z wielu dziedzin programów nauczania na rzecz programów nauczania uwzględniających memetyczną
różnorodność, wykształcenie najistotniejszych kompetencji (np. krytycznego podejścia do źródeł, analizy informacji, kreatywności itp.) i zakotwiczających uzyskaną
wiedzę w praktyce, a także wskazanie na potrzebę zwiększenia autorytetu nauczyciela
i właściwego doboru sposobów dotarcia do uczniów16. Z kolei wśród zaleceń w skali
mikro, biorących się z uwzględnienia dokonań psychologii i neuronauk, które powinny znaleźć się w warsztacie dydaktycznym każdego nauczyciela, znajdziemy:
– wskazanie na różnice w szybkości przetwarzania informacji między wykładowcą a słuchaczem i związane z tym nieoczywiste dla wielu zalecenie
11
12
13
14
15
16

Tamże, s. 21.
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Tamże, s. 155–156.
Tamże, s. 156.
Tamże, s. 165–168.
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zwiększenia tempa mówienia przez wykładowcę, a także podkreślenie roli
resetu i przyciągania uwagi słuchaczy17;
– ukazanie praktycznych konsekwencji znajomości działania neuronów
lustrzanych18;
-– unaocznienie ogromnej wartości treningu mentalnego, czyli tego, że
wyobrażanie sobie wykonania danej czynności pomaga w jej opanowaniu19;
– zwrócenie uwagi na rolę emocji w zapamiętywaniu i na większą użyteczność nagród niż kar20;
– zalecenie dostosowania długości i zawartości informacyjnej komunikatu
wykładowcy do ograniczonej pojemności pamięci roboczej słuchaczy21;
– uwidocznienie różnic w pracy grupowej w zależności od płci22.
Warto zwrócić uwagę, że książka napisana jest przystępnym, a jednocześnie precyzyjnym językiem, autor umiejętnie przeplata fragmenty teoretyczne
z praktycznymi wskazówkami, a swoje wywody ilustruje konkretnymi przykładami,
co sprawia, że Szkołę memów po prostu dobrze się czyta. Należy też wspomnieć,
że publikacja jest perfekcyjnie zredagowana, korekta sprawiła się wyśmienicie,
dzięki czemu nie znajdziemy w niej ani literówek, ani błędów językowych (co,
wbrew pozorom, nie jest takie częste nawet w publikacjach wydawanych przez
duże wydawnictwa). Jedyny poważny zarzut dotyczy przypisów bibliograficznych.
Kaczmarzyk odsyła w nich do tekstów, w tym również pokaźnych pod względem
objętości książek, bez podawania numerów stron, na których czytelnik może
znaleźć interesujące go informacje. Przykładowo na stronie 77 Szkoły memów
znajdujemy frapujące stwierdzenie: „Wyższe językowe kompetencje kobiet i ich
skłonność do swobodnej wymiany informacji sprzyjają ewolucji memów i zapewniają ich różnorodność”23, opatrzone dwoma odnośnikami bibliograficznymi
– do książek Dunbara Pchły, plotki i ewolucja języka oraz Hrdy Kobieta, której nigdy
nie było – oczywiście bez podania numerów stron. Zainteresowany rozwinięciem
i uzasadnieniem tego twierdzenia czytelnik jest zmuszony do przeczytania obu
książek, a następnie do wydobycia z nich i porównania fragmentów odnoszących
się do przedstawionej tezy. A jeśli w książkach znajdują się – oprócz tych wspierających tezę – fragmenty jej przeczące? Czytelnik ma zatem nie tylko zapoznać się
ze wskazanymi publikacjami, ale także dokonać ich dość zaawansowanej analizy,
odgadując, o które ich fragmenty chodzi autorowi Szkoły memów. Oczywiście taki
17
18
19
20
21
22
23

Tamże, s. 47–49.
Tamże, s. 53–54.
Tamże, s. 56.
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sposób tworzenia odnośników bibliograficznych nie obciąża tylko Kaczmarzyka
– wielu autorów postępuje podobnie. Jest to zresztą bardzo wygodne dla autora,
który nie musi mozolnie wypisywać stron, na których znajduje się potwierdzenie
jego stanowiska, lecz jedynie ogólnie wskazuje na publikację, w której znajduje
się (albo i nie) uzasadnienie jego twierdzeń. Uważam, że do całych publikacji
(tj. bez podania konkretnych stron) możemy odwoływać się tylko w wypadku,
gdy cały tekst, do którego odsyłamy, jest potwierdzeniem naszego stwierdzenia
(częściej jest tak w odniesieniu do artykułów, które są krótsze niż książki i podejmują mniej wątków), ewentualnie gdy dajemy czytelnikowi możliwość pogłębienia
tematu, odsyłając go np. do podręczników czy monografii z danego zakresu.
Natomiast w przypadku, gdy potwierdzenie naszego stwierdzenia znajduje się we
fragmencie tekstu, mamy obowiązek dokładnego wskazania tegoż przez podanie
numerów stron. Dbajmy zatem o czytelnika i pamiętajmy o podawaniu numerów
stron tekstów, do których się odwołujemy, nie tylko przy cytatach. Gdyby ukazało
się kiedyś nowe wydanie Szkoły memów, sugerowałbym uzupełnienie odnośników
bibliograficznych o numery stron.
Opisany mankament nie zmienia mojej pozytywnej oceny książki. Szkoła
memów może być wartościową lekturą dla bardzo wielu. Dla tych, od których
zależy charakter polskiej szkoły, czyli dla rządzących, dydaktyków układających
programy nauczania, nauczycieli, ale też uczniów i ich rodziców. Dla wszystkich
tych, którzy chcą lepiej zrozumieć proces nauczania i podnieść swoje kompetencje w tym zakresie, czyli dla pedagogów, nauczycieli i trenerów, ale także dla
rodziców wychowujących swoje dzieci. I wreszcie dla memetyków: książka z jednej
strony ukazuje niezwykle istotny obszar zastosowania memetyki (i inżynierii memetycznej), jakim jest dydaktyka, z drugiej zaś zawiera interesujące rozważania
ogólnomemetyczne, np. autorskie rozumienie memu24. Wymienionym osobom –
i wszystkim innym – polecam Szkołę memów Marka Kaczmarzyka.

24

Tamże, s. 106–107.

Elżbieta Kwade
Https://orcid.org/0000-0001-8675-9437

badaczka niezależna
elisabethkwade@googlemail.com

Intensywność – obsesja współczesności. Uwagi na
marginesie książki Tristana Garcii Das intensive Leben
Tristan Garcia, Das intensive Leben. Eine moderne Obsession, Berlin 2017 (francuskie wydanie: La vie
intense. Une Obsession moderne, Paris 2016).
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Tristan Garcia to młody (ur. 1981) francuski filozof i literat, od niedawna wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Lyonie. Garcia uważany jest za ucznia Alaina
Badiou i należy do kręgu filozofów zajmujących się tzw. realizmem spekulatywnym. W jego przypadku oznacza to również, że jest typowym przedstawicielem
specyficznej warstwy francuskich intelektualistów, de facto przeciwnych anarcho-libertyńskiej myśli w filozofii. To im Garcia zawdzięcza euforyczne przyjęcie
swego eseju w oficjalnych mediach francuskich, przez które został okrzyknięty
bardem swojego pokolenia. Mając tak znakomite poparcie, podjął się w swoim
dziele fenomenologicznej analizy pewnego zjawiska społecznego, którego symptomy powszechnie już w świecie znane, skłaniają wielu nie tylko do filozoficznych,
ale i do socjologicznych, psychologicznych, a niekiedy też psychiatrycznych analiz.
Zdaniem Garcii, znajdujemy się obecnie w epoce beznomenklaturowej.
Minął faszyzm, komunizm, zbladły pokusy liberalnego kapitalizmu. Żyjący
współcześnie człowiek – konsument oddalił się od religii, spirytualności, filozofii, wszelkich ideologii, w wyniku czego stoi przed niebezpieczeństwem totalnej
frustracji i samozniszczenia. W przekonaniu Garcii, jest to skutek zjawiska, które
określił mianem i n t e n s y w n o ści. To ona stanowi główną siłę sprawczą, uzasadniającą sens egzystencji współczesnej jednostki, próbującej swoich „boskich” sił
w tworzeniu, ale także w niszczeniu zarówno siebie samej jak i swojego środowiska.
Zgodnie z diagnozą Garcii, liberalne społeczeństwo zachodnie stworzyło
specyficzny typ c z ł o w i e k a i n t e n s y w n e g o , któremu nie obiecuje się już
lepszego życia w przyszłym świecie, a w sposób apodyktyczny nawołuje do optymalnego wykorzystania środowiska, w którym żyje, oraz do eksploatacji własnych
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funkcji witalnych. Hasła dnia dzisiejszego to: b ą d ź s o b ą – a l e b a r d z i e j
i w i ę c e j ! Ulepszaj swoje ciało i mózg, pogłębiaj do niewyobrażalnych dotąd
granic przeżycia i emocje. Przyspieszaj, bij rekordy! Ujarzmij w tym celu naturę.
Mocne przeżycia wewnętrzne możesz sam wywoływać, stymulować, dawkować oraz
bez trudu kontrolować. Przekraczaj wszelkie granice! To jedyny sens twojego ziemskiego bytu. I n t e n s y w n o ś ć s t a ł a s i ę e t o s e m w s p ó ł c z e s n o ś c i – wszyscy
prawie jesteśmy nią zarażeni, twierdzi autor tej głośnej, powszechnie dyskutowanej książki. Do powyższego spostrzeżenia mógłby w zasadzie dojść każdy uważny
socjolog-amator. O oryginalności dociekań Tristana Garcii świadczy jednak to, że
nie jest on gołosłowny. Poczynając od filozofii Arystotelesa i Platona, poprzez tezy
Kanta, dokonuje – jakkolwiek nadzwyczaj wybiórczej – historycznej prezentacji
pojęcia, które zawarte jest w tytule jego eseju. Z niezrozumiałych jednakowoż
powodów, co zauważy nawet średnio tylko oczytany w literaturze filozoficzno-socjologicznej czytelnik, pomija on całkowitym milczeniem takich autorów,
jak np. Deleuze i Guattari, czy Bataille, Klossowski, Lyotard, a więc francuskich
filozofów XX w., którzy akurat nie tak dawno przecież pisali na ten sam temat.
Tym, co w pierwszym rzędzie stanowi o unikalnym charakterze dociekań
Garcii, nie jest zatem dostrzeżenie zjawiska, ale fakt, że genezę intensywności
wywodzi on od wynalazku e l e k t r y c z n o ś c i . Jego zdaniem, po tym jak Newton
i Kartezjusz oznajmili światu, że da się tenże świat sprowadzić do mierzalnej
przestrzeni i tym samym poprzez swoje teorie odebrali ludzkości nadzieję na
dalszy postęp, pojawienie się elektryczności, z jej oszałamiającymi możliwościami,
przyjęto jako antidotum na naukowe „odczarowanie świata”. Elektryczność uwolniła indywiduum od przerażenia, że świat w jakim wypada mu żyć jest już tak
skończony, iż nie daje żadnych perspektyw na wyjście z egzystencjalnej nudy.
Nadzieję wzbudzili już początkiem XVIII w. nieugięci eksperymentatorzy,
do których między innymi należał profesor astronomii i fizyki na Uniwersytecie
w Wittenberdze, Georg Matthias Bose. Zorganizował on na królewskim dworze
w Lipsku pokaz pocałunku elektrycznego (Venus electrificata), czym zaszokował,
ale przede wszystkim wzbudził wyobraźnię i apetyty publiczności dworskiej na
mocne, wstrząsające przeżycia. Efekt eksperymentu, który polegał na tym, że
pocałunek stojącej na drewnianym stołku, a uprzednio naelektryzowanej damy,
raził całujących prądem, był bezdyskusyjny.
Do końca XVIII w. elektryczność miała większe znaczenie społeczne, niż
naukowe – zauważa trafnie Garcia. Stała się siłą napędową nowoczesności oraz
punktem zwrotnym epoki Oświecenia. Oto ludzkość po raz drugi ukradła bogom
światło!
W rozważaniach młodego filozofa, obwarowane dobranymi kontekstami
historycznymi, wyłaniają się następujące trzy typy człowieka elektrycznego:
Libertyn – „człowiek z nerwami”. Pragnie żyć w nieustannym napięciu,
łaknie doznawać szoku, niezależnie czy przeżywa ból, czy radość. Liczy
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się dlań jedynie intensywność przeżywania, zoptymalizowanie własnego
systemu nerwowego. Libertyn utrzymuje elektryczność swoich nerwów we
własnym ciele. Garcia przypomina w tym miejscu kreacje markiza de Sade
lub literackie próby Diderota, przekonującego, iż moralność nie nakazuje
mierzenia się z ideami absolutnymi, a jedynie tymi, które towarzyszą nam
na co dzień.
Romantyk. Opuszcza salony i szuka intensywnych przeżyć poza własnym
ciałem – w przyrodzie. W literaturze to okres „burzy i naporu”, a w malarstwie twórczość Caspara Davida Friedricha czy też Williama Turnera
– mają egzemplifikować przekonanie o rosnącym w człowieku pragnieniu
elektryzujących – jak prąd właśnie – doznań.
Rocker – człowiek gitary elektrycznej. Muzyka, którą uprawia wibruje
wespół z elektrycznością i z wewnętrznym, hormonalnym napięciem nastolatka. Rocker to elektryczny romantyk, jak Mick Jagger czy Marc Bolan.
Postać ta jednak – zdaniem Garcii – zamyka, trwającą około trzystu lat,
metamorfozę naelektryzowanego człowieka.
Ponieważ jednak każda intensywność zawiera w sobie immanentną destrukcję,
bo taka jest jej logika, nie da się już bardziej, sądzi Garcia, spotęgować tego,
co zostało spotęgowane ponad ludzkie granice. Następstwem jest nieuniknione
przejście do rutyny.
Kolejny typ człowieka nie może być już zatem człowiekiem elektrycznym.
Garcia nie ma dla niego imienia. Twierdzi, że to frustrat, histeryk, patologicznie
wyczerpany osobnik. Czyni w tym miejscu krótkie (niektórzy z krytyków zarzucają
mu słusznie, że zbyt krótkie) odniesienia do kapitalizmu jako ustroju produkującego społeczeństwo zmęczonych, wewnętrznie rozstrojonych, wściekłych ludzi.
Tristan Garcia nie pamfletyzuje intensywności. Przedstawia jej dokładną
analizę i pyta „co dalej?”. Łagodnie (aż zbyt łagodnie jak na tak młodego człowieka!) przestrzega przed powrotem na ścieżki duchowości i religii. Sądzi, że
prowadzą one do ruchów prawicowych, przesadnych ekscesów islamizmu, do
powstawania sekt. Jako filozof proponuje powrót do umiarkowanej mądrości
(chociaż przecież pochodzi z rodziny francuskich marksistów!). Być mądrym
oznacza być umiarkowanym, unikać najwyższych szczytów i najgłębszych przepaści. Work-life balance to jego recepta na szczęście! Nie ma ona oznaczać rezygnacji
z siebie, ale raczej olbrzymi wysiłek stworzenia nowej etyki, która będzie jedyną
szansą na uniknięcie upadku człowieczeństwa. Etyka ta ma opierać się głównie
na samokontroli i samodoskonaleniu się. Wolność będzie jej częścią, ale nie może
być ona bezgraniczna.
Mimo niezwykle pochlebnych opinii, omawianej książce można sporo
zarzucić. Oczywistym, choć ugruntowanym wybiórczą, wyraźnie zinstrumentalizowaną erudycją, jej mankamentem, jest kreacja trzech „gładkich modeli”
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człowieka intensywnego. Szyte są one długimi ściegami czasowymi i zawieszone
w dużej mierze w próżni historycznej. Aż nie do wiary, że między romantykiem
a rockerem nic się (w argumentacji autora) nie zmienia, chociaż w tym czasie
świat spustoszyły przynajmniej dwie okrutne wojny i rewolucje, a od czasu rockerów sama tylko Europa uległa znaczącym przeobrażeniom! Czy należy je wciąż
kwalifikować jako wynik działań człowieka elektrycznego, skoro, w przekonaniu
Garcii, inny modelowy człowiek stojący tête à tête z intensywnością życia jeszcze się
nie pojawił?
Przedziwne jest też, że Garcia jako jedyny czynnik sprawczy, potęgujący
dążenia jednostki do intensywności, widzi elektryczność. Oczywiście, jest to
czynnik nie do podważenia – z pewnością jednak nie jedyny! Czyżby jako filozof, niejednokrotnie powołujący się na klasyków starożytności, nic nie wiedział
o odwiecznych, przedelektrycznych niepokojach ludzkiej duszy?
Najbardziej jednak zdumiewa mnie (pokolenie ‘68), że Garcia został obwołany bardem swojego pokolenia, że jego książki to bestsellery! Czyżby współczesna
generacja ludzi młodych, szukających, jak każde pokolenie, nowych wzorców
życiowych, istotnie akceptowała nawoływania do unikania szczytów i przepaści,
zaniechała eksperymentów i buntu? Czy Garcia nie mieszka w kraju, gdzie płoną
algierskie przedmieścia, gdzie ruch żółtych kamizelek zakłóca w regularnych
odstępach czasu spokój sytych warstw średnich, że jego dusza drży w arystokratycznej obawie przed egzystencjalną platitude, bo nic innego jej nie dotyka?
Fenomen popularności tej, obwołanej bestsellerem zarówno we Francji jak
i w Niemczech, książki skłania do wielu pytań. Sporo z nich, moim zdaniem,
mogłoby wypłynąć ze strony memetyków, których uwaga skupia się na badaniu
opinii publicznej oraz powstawaniu i szerzeniu się wszelkiego rodzaju trendów
myślowych. Chwilowo nie jest bowiem jasne czy Garcia jest źródłem, czy raczej
transformatorem i katalizatorem pewnego rodzaju mempleksu, jaki za samym
filozofem można by nazwać „mempleksem intensywności”. A może jest tylko jego
apologetą?

