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S³owo od autora

Parafrazuj¹c s³owa Zygmunta Baumana dotycz¹ce popularno-
�ci terminu �globalizacja�, z równ¹ pewno�ci¹ mo¿na by dzi� po-
wiedzieæ: �Informacja jest na ustach wszystkich�. Stanowi nie tyl-
ko pokarm codzienny naszych umys³ów, przedmiot po¿¹dania, wy-
miany, handlu, manipulacji i konsumpcji. Sta³a siê tak¿e obiektem
zainteresowañ zarówno szeroko pojmowanych nauk spo³ecznych,
jak i przyrodniczych. �Spo³eczeñstwo informacji�, �rewolucja infor-
macyjna�, �nowe technologie informacyjne�, �szybko�æ przesy³u in-
formacji�... to tylko nieliczne z okre�leñ, których u¿ywamy dzisiaj
powszechnie do opisu i interpretacji �wiata cz³owieka, �wiata spo-
³eczeñstw ponowoczesnych.

Naukowe badanie informacji doprowadzi³o wspó³cze�nie do zna-
cz¹cych przesuniêæ w uznawanych dot¹d paradygmatach nauko-
wych, a nauki biologiczne do znamiennego zwrotu ku sferze ludz-
kiej kultury i prowokacyjnych niejednokrotnie teorii nosz¹cych
ogólne miano �trzeciej kultury�.

W ksi¹¿ce tej staram siê dociec �róde³ owego zwrotu przyrodo-
znawstwa w stronê ludzkiego symbolizmu, w stronê idei i ich form,
dotychczas badanych prawie wy³¹cznie przez humanistów. Próbu-
jê tak¿e ustaliæ jego skutki i rozwa¿yæ mo¿liwo�ci wykorzystania
go w poszerzeniu wiedzy i rozumieniu przedmiotu humanistyki,
w moim przekonaniu bowiem, za spraw¹ przyrodoznawczego za-
interesowania informacj¹ � szczególnie za� za spraw¹ teorii samo-
lubnego genu (the selfish gene) Richarda Dawkinsa � buduje siê
oto �na naszych oczach� nowa teoria kultury, bliska w swych za³o-
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¿eniach ponowoczesnej filozofii i socjologii kultury. Wsparta na em-
pirycznie potwierdzonej ewolucji informacji pozagenetycznej, two-
rz¹cej ideosferê jako kolejny (po biosferze) poziom ewolucji ¿ycia
na Ziemi nie powinna chyba pozostawaæ przez nas niedostrze¿o-
na. Wywiera wp³yw nie tylko na rozumienie kultury, na koncepcjê
�dzie³a� i �autora�, ale nawet na pojmowanie �narracji� � jednego
z g³ównych obiektów interdyscyplinarnych negocjacji przebiegaj¹-
cych aktualnie pomiêdzy literaturoznawstwem, socjologi¹ i antro-
pologi¹ kultury.

Swoje dociekania po�wiêci³am tu równie¿ próbie zbudowania
pewnego zarysu programu badañ humanistycznych, opartego na
krytycznej ocenie dotychczasowych osi¹gniêæ �trzeciej kultury�,
a zw³aszcza konfrontacji memetyki z innymi, s³u¿¹cymi dzi� biolo-
gii teoriami, szczególnie teori¹ chaosu. Synteza tych dociekañ przy-
wiod³a mnie za� do postawienia hipotezy narrativum jako atrak-
tora gatunkowej przestrzeni fazowej cz³owieka, swoi�cie ludzkiego
basenu przyci¹gania my�li (i umys³ów). Do hipotezy narracji wresz-
cie jako nowej jako�ci, wy³aniaj¹cej siê w efekcie zmiany, sprzê¿e-
nia zwrotnego zachodz¹cego w dynamicznym uk³adzie: umys³ � �ro-
dowisko. Jako�ci, bez której nie mo¿emy ju¿ ¿yæ.

Przyznajê, ¿e w trakcie tych zmagañ z nauk¹ o drugim repli-
katorze � memetyk¹ i przyrodoznawcz¹ wizj¹ ¿ycia kultury, które
staram siê tu przedstawiæ, przynajmniej kilka osób uleg³o chwilo-
wemu, mam nadziejê, zainfekowaniu ide¹ wirusa umys³u; wiele
te¿ uzna³o temat za istotny i na pewno wart zaprezentowania
w szerokim obszarze kulturowej teorii narracji. Nale¿¹ do nich za-
równo otwarci na nowe idee i zawsze chêtni do naukowych dys-
kusji paleontolodzy � dr Elena Yazykova z Katedry Biosystema-
tyki Uniwersytetu Opolskiego i dr John Jagt z Muzeum Ziemi
w Maastricht, s³u¿¹cy mi nieraz swoj¹ cenn¹ wiedz¹ na temat hi-
storii ¿ycia na Ziemi, jak równie¿ moi studenci oraz niezwi¹zani
zupe³nie z krêgami akademickimi, a �wiadomie (i w ramach wery-
fikacji teorii) poddawani czasem przeze mnie memetycznej presji
zara�liwej informacji przyjaciele � filologowie, kulturoznawcy, mu-
zykolodzy, folklory�ci i informatycy. Te �zara¿enia� i to zaintere-
sowanie tematem stanowi³o dla mnie w istocie wielkie wsparcie
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i wa¿n¹ motywacjê do pracy. Zarówno zdystansowane i kompetent-
ne uwagi do�wiadczonych przedstawicieli przyrodoznawstwa, po-
szukuj¹cych naukowych wyja�nieñ procesów biogeologicznych, jak
i ¿arliwe nieraz, choæ wsparte tylko na osobistym do�wiadczaniu
kultury potwierdzenia i zaprzeczenia trafno�ci niektórych koncep-
cji formu³owanych na gruncie teorii thought contagion, wyra¿ane
przez �testowanych� dyskutantów, by³y mi znacz¹c¹ pomoc¹ w bu-
dowaniu krytyki i zg³êbianiu zagadnieñ tej teorii kultury. Pragnê
im wszystkim wyraziæ w tym miejscu g³êbok¹ wdziêczno�æ.

Osobne podziêkowanie nale¿y siê tu równie¿ wnikliwym recen-
zentom tej ksi¹¿ki, profesorowi dr. hab. Micha³owi Tempczykowi
i profesorowi dr. hab. Piotrowi Kowalskiemu, których celne uwagi
i g³êboka znajomo�æ problemów � odpowiednio: filozofii nauk przy-
rodniczych i metodologicznych podstaw teorii chaosu oraz litera-
turoznawstwa i studiów kulturowych � dopomog³y mi znacznie
w nadaniu ostatecznego kszta³tu przedstawianym tu tezom.

Za wyrozumia³o�æ dla moich naukowych apostazji dziêkujê tak-
¿e Pani profesor dr hab. Ewie Kosowskiej � kierownikowi Zak³adu
Teorii i Historii Kultury, z którym jestem zwi¹zana od pocz¹tku swej
dzia³alno�ci naukowej, a tak¿e mojej córce Zuzannie, cierpliwie zno-
sz¹cej wiele niedogodno�ci ¿ycia w �wiecie ludzi ow³adniêtych ide¹
rozwik³ania tajemnic ideosfery.





Wprowadzenie

G³ód informacji i apetyty biologii

Znamienne zw³aszcza dla ostatniego æwieræwiecza zaintereso-
wanie przedstawicieli nauk przyrodniczych mentalnymi mo¿liwo-
�ciami naszego gatunku zaowocowa³o dzi�, stymulowane szczegól-
nie postêpami genetyki i neurobiologii, znacz¹cym przesuniêciem
akcentów w obowi¹zuj¹cym je dot¹d paradygmacie. Wychodz¹cy
z ró¿nych subdyscyplin biologicznych badacze ludzkiego genomu,
ludzkiego mózgu, ludzkiego behawioru i ludzkiej (ale te¿ i sztucznej)
inteligencji odkrywszy, ¿e zajmuj¹cy ich �trzeci szympans�, w 97%
wyposa¿ony w te same geny, co jego ma³pi kuzyni, nie mie�ci siê
jednak w pe³ni w wypracowanym dot¹d klasycznym modelu przy-
rodoznawczym, skierowali swoj¹ uwagê na specyficznie ludzkie,
a rzadko przedtem penetrowane przez biologiê �rodowisko � ludzk¹
kulturê.

Zwrot ten okaza³ siê brzemienny w skutki nie tylko w odniesie-
niu do wspomnianego paradygmatu, który za jego spraw¹ uleg³
rozszerzeniu w skali nie³atwej jeszcze do przewidzenia1. Jego efek-

1 Na temat zmian w paradygmacie biologicznym spowodowanych m.in.
przez upowszechniaj¹ce siê przynajmniej od lat 70. XX wieku koncepcje so-
cjobiologiczne zob. na przyk³ad rozwa¿ania Adama U r b a n k a: Miêdzy egoiz-
mem, altruizmem i agresj¹: spór o socjobiologiê. W: Wizje cz³owieka i spo³eczeñ-
stwa w teoriach i badaniach naukowych. Red. S. N o w a k. Warszawa: PWN,
1984, Antoniego H o f f m a n a: Wokó³ ewolucji. Warszawa: PIW, 1983 (wyd. II
1997) czy Krzysztofa S z y m b o r s k i e g o: Poprawka z natury. Biologia, kul-
tura, seks. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 1999. Dobr¹ prezentacjê wspó³cze-
snych tendencji w nauce stanowi natomiast praca Johna H o r g a n a: Koniec
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tem jest równie¿ dokonuj¹ca siê zmiana w pojmowaniu i opisie kul-
tury, której w naukach o kulturze nie powinno siê przeoczyæ. Nie
sprowadza siê ona bowiem wy³¹cznie do powierzchownej, retorycz-
nej �biologizacji� kultury jako efektu w³¹czenia w obrêb przyrodo-
znawstwa wspó³czynnika ��wiadomo�æ/umys³� ani te¿ tylko do swo-
istej humanizacji biologii, coraz ¿ywiej i konsekwentniej zaintere-
sowanej �wiatem ludzkich ekstensji. Wnikliwsza analiza podstaw
i nurtów tej zmiany, jeden z celów podjêtych tu rozwa¿añ, pozwa-
la nie tylko na ujawnienie �róde³ epistemologicznego i ontologicz-
nego prze³omu zachodz¹cego w naukach przyrodniczych, ale tak-
¿e na wa¿n¹ reinterpretacjê niektórych zjawisk z obszaru trady-
cyjnie zarezerwowanego dotychczas dla humanistyki. Obszar ten
to �wiat idei i form, poprzez które siê realizuj¹ � sfera my�li od ty-
si¹cleci buduj¹cej to, co zwykli�my nazywaæ kultur¹ symboliczn¹.

Prze³om ten zachodzi dzi� miêdzy innymi za spraw¹ zmiany
dawnej postawy naukowej na tak¹, któr¹ za Keithem Devlinem
mo¿na by nazwaæ �postaw¹ informacyjn¹�2. Jej specyfikê i formuj¹-
ce j¹ za³o¿enia trafnie oddaje znany popularyzator osi¹gniêæ wspó³-
czesnej biologii Matt Ridley, kiedy przy okazji prezentacji dokonañ
wspó³czesnej genetyki w badaniach nad dziedziczno�ci¹, pisze:

nauki, czyli o granicach wiedzy u schy³ku ery naukowej. Prze³. M. Te m p c z y k.
Warszawa: Prószyñski i S-ka, 1999, zbiór artyku³ów Trzecia kultura. Red.
J. B r o c k m a n. Przek³. ró¿ny. Warszawa: CiS, 1996 oraz Nowy renesans. Gra-
nice nauki. Red. J. B r o c k m a n. Prze³. P.J. S z w a j c e r  i  A. E i c h l e r. War-
szawa: CiS, 2005.

2 Devlin u¿ywa okre�lenia �postawa informacyjna� w odniesieniu do �me-
tody analizowania tego, co odkrywa siê za pomoc¹ jêzyka�, a co wi¹¿e siê
z traktowaniem �mózgu ludzkiego jako procesora informacji � urz¹dzenia, któ-
re mo¿e przyswajaæ sobie, magazynowaæ i przetwarzaæ informacje�. S³usznie
te¿ zauwa¿a, ¿e zalet¹ przyjêcia takiej postawy jest mo¿liwo�æ jednolitego
traktowania poznania, rozumowania i komunikacji. Wydaje siê, ¿e propono-
wane przez nas poszerzenie rozumienia tego terminu i odniesienie go szcze-
gólnie do zmiany stanowiska biologii wobec ewolucji kulturowej nie jest jego
nadinterpretacj¹, ale zasadnym zastosowaniem tego istotnego spostrze¿e-
nia do badañ nad aktualnym przeobra¿aniem siê paradygmatu naukowego,
a zw³aszcza interpretacyjnego. Zob. K. D e v l i n: ¯egnaj, Kartezjuszu. Rozsta-
nie z logik¹ w poszukiwaniu nowej kosmologii umys³u. Prze³. B. S t a n o s z.
Warszawa: Prószyñski i S-ka, 1999, s. 317 i n.
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Wszystko, co potrafi u¿yæ zasobów �wiata, ¿eby zrobiæ w³a-
sne kopie, jest ¿ywe; najodpowiedniejsz¹ postaci¹ dla cze-
go� takiego jest przekaz typu cyfrowego � liczba, pismo lub
s³owo3.

Wraz z cybernetyczno-genetycznymi odkryciami istnienia �epi-
stemicznego g³odu materii�4 i uznaniem go za �ród³o i zasadê ¿ycia,
abstrakcyjna, choæ uciele�niona czasem w postaci fizycznej b¹d� che-
micznej, informacja sta³a siê aktualnym centrum paradygmatycz-
nym biologii, wytyczaj¹c jednocze�nie jej nowe ramy. To za jej nie-
w¹tpliwie spraw¹, mimo oporu wci¹¿ sporej jeszcze grupy biologów,
przeobra¿eniu ulega tak¿e sama koncepcja ewolucji, której punk-
tem wyj�cia przestaje ju¿ byæ osobnik czy gatunek, a staje siê... pa-
kiet informacji � replikator.

Jednoznacznie i prosto fakt ten i rzeczon¹ zmianê rejestruje
prawdziwy autorytet �wiata biologów � George C. Williams, kiedy
stwierdza: �Informacja jest tym, co trwa i podlega ewolucji�5.

Zwrot ku kulturze postrzeganej jako informacyjny �wiat ludz-
kiego software�u6, replikuj¹cej siê i ewoluuj¹cej ideosferze jawi siê
tu wiêc nie tylko jako wyraz prze³amywania wcze�niejszych przy-
rodoznawczych ograniczeñ przedmiotu badañ, maj¹cych swe �ró-
d³a w za³o¿eniach o dualizmie �ducha� i �materii�, tak znacz¹co
przez ca³e wieki wa¿¹cym na podziale naukowych kompetencji, ale
jako logiczna konsekwencja poszerzania spektrum dociekañ nauko-
wych przyrodoznawstwa, którego uwagi przy tak przeformu³owa-
nej postawie nie mog³a ju¿ teraz umkn¹æ powielaj¹ca siê z odpo-
wiedni¹ wierno�ci¹ i p³odno�ci¹ pozagenetyczna informacja kultu-
rowa, podobnie jak ongi� Darwinowska teoria ewolucji naturalnej

3 M. R i d l e y: Genom. Autobiografia gatunku w 23 rozdzia³ach. Prze³.
M. K o r a s z e w s k a. Poznañ: Rebis, 2001, s. 26.

4 Termin u¿yty po raz pierwszy przez Daniela Dennetta, filozofa zwi¹za-
nego z Tufts University (Boston). Zob.: D.C. D e n n e t t: Natura umys³ów. Prze³.
W. Tu r o p o l s k i. Warszawa: CiS, 1997.

5 G. W i l l i a m s: Pakiet informacji. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e. W: Trze-
cia kultura. Red. J. B r o c k m a n. Warszawa: CiS, 1996, s. 55.

6 Najwyrazi�ciej tezê tak¹ stawia i argumentuje J.M. B a l k i n: Cultural
Software: A Theory of Ideology. Yale: Yale University Press, 1998.
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nie umknê³a uwagi badaczy kultury, daj¹c w efekcie rozbudowa-
ne koncepcje kulturologiczne, znane pod wspóln¹ nazw¹ ewolucjo-
nizmu kulturowego.

O ile jednak my�l ewolucjonistyczna w naukach spo³ecznych,
nawet w swej nowoczesnej wersji ekologiczno-kulturowej, a ju¿ na
pewno w koncepcjach ewolucji uniwersalnej Leslie A. White�a i ewo-
lucji wieloliniowej Juliana H. Stewarda od dawna objawia wyra�-
ne sk³onno�ci defensywne, o tyle oparta na postawie informacyjnej,
wy³aniaj¹ca siê z biologii nowa teoria kultury � zw³aszcza w jej
memetycznym rozwiniêciu � przyst¹pi³a dzi� do zdecydowanej ofen-
sywy, wchodz¹c g³êboko w sferê humanistycznych dociekañ i roz-
strzygniêæ, buduj¹c nowy obraz cz³owieka, jego umys³u i kultury.
I chocia¿ sprowadzanie olbrzymiej ró¿norodno�ci i bogactwa ludz-
kiej kultury do najmniejszego wspólnego mianownika o nazwie �in-
formacja�, dzielonego na dodatek z najpierwotniejszymi prokario-
tycznymi organizmami, oraz poszukiwanie jednostki dziedziczno-
�ci kulturowej (na wzór dziedziczno�ci genetycznej) w neuronal-
nej materii mózgu mo¿e budziæ opór jako przejaw skrajnego reduk-
cjonizmu, to jednak w znakomitym stopniu odpowiada ono wspó³-
czesnej wiedzy �o pochodzeniu gatunków� i prawach ci¹g³o�ci ¿ycia
na Ziemi, tym samym wiêc nie mo¿e byæ dyskredytowane tylko dla-
tego, ¿e godzi w antropocentryzm humanistyki.

Dzi� nie istnieje ¿aden kanon akceptowanych koncepcji na-
ukowych. Moc trzeciej kultury le¿y w³a�nie w tolerancji dla
sprzecznych pogl¹dów i przyjmowaniu wszelkich nowo�ci
powa¿nie, dopóki nie oka¿¹ siê nieprawdziwe7 [...]

zauwa¿a John Brockman, wielce zas³u¿ony w szerzeniu ducha
swoistego naukowego ekumenizmu zmierzaj¹cego do stworzenia
transdyscyplinarnej trzeciej kultury ponad wci¹¿ obecnymi podzia-
³ami na kulturê naukow¹ i kulturê �intelektualistów o literackiej
proweniencji�8.

7 Trzecia kultura. Red. J. B r o c k m a n. Przek³. zbior. Warszawa: CiS, 1996.
8 O podziale takim, a zw³aszcza jego skutkach dla rozwoju nauki i kszta³-

cenia uniwersyteckiego, wyra�nie wypowiada³ siê jego uwa¿ny obserwator
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Skupienie refleksji naukowej na nieprawdopodobnie czasem
brzmi¹cych b¹d� niewygodnych teoriach, sprzecznych z obowi¹zu-
j¹cym stanem wiedzy, nieraz dawa³o ju¿ dobre rezultaty. Wspó³-
czesne dociekania nauk przyrodniczych nad specyfik¹ ¿ycia my�-
li ludzkiej i jej egzystencji w ideosferze miejscami prezentuj¹ siê
humanistyce zapewne równie niedorzecznie i podejrzanie. Nie zna-
czy to jednak, ¿e mamy je ignorowaæ i z uporem utrwalaæ rejes-
trowan¹ nie tylko przecie¿ przez Snowa przepa�æ miêdzy dwoma
kulturami. Je�li bowiem spojrzeæ na dokonania wspó³czesnej bio-
logii i jednocze�nie uwa¿niej przyjrzeæ siê wielce zmetaforyzowa-
nym refleksjom filozofii cz³owieka i kultury, takim jak rozwa¿a-
nia Gillesa Deleuze, Jeana Baudrilliarda czy Jean-François Lyo-
tarda, to odnale�æ w nich mo¿na wiele wspólnych rozpoznañ i dia-
gnoz. Na obszarze humanistyki to nowe spojrzenie na �wiat cz³o-
wieka, przejawiaj¹ce siê w opisach kryzysu podmiotu, rozpadu wiel-
kich narracji, transgresji, przemocy znaków, promiskuityzmu form
i �p³ynno�ci� bytu (po negacjê rzeczywisto�ci i implozjê sensu po-
ch³anianego przez hiperrzeczywisto�æ w³¹cznie) okre�lane jest naj-
czê�ciej wspólnym mianem postmodernizmu. W naukach przyrod-
niczych o tej nowo budowanej wiedzy o cz³owieku i ewolucji ¿ycia,
scalaj¹cej osi¹gniêcia nowoczesnej fizyki, meteorologii, cybernety-
ki, chemii, neurobiologii, genetyki, biologii, etologii, memetyki i psy-
chologii ewolucyjnej, która wypowiada siê tak¿e o ideach i kultu-
rze, rzadko mówi siê �ponowoczesna� czy �postmodernistyczna�; naj-
czê�ciej jest mowa o nowej syntezie, nowej biologii lub trzeciej kul-
turze.

i przeciwnik lord Charles Percy Snow w swoim znanym Rede�owskim wyk³a-
dzie Dwie kultury i rewolucja naukowa, wyg³oszonym w Cambridge w 1959
roku. Mówi¹c o konieczno�ci zbli¿enia obu wskazanych biegunów ludzkiej wie-
dzy, tak charakteryzowa³ sytuacjê: �Intelektuali�ci o literackiej proweniencji
� na jednym biegunie, a na drugim � naukowcy z fizykami na czele. A miêdzy
tymi dwoma biegunami zieje przepa�æ wzajemnego niezrozumienia, czasami
(zw³aszcza w�ród m³odych) � wrogo�ci i niechêci, lecz nade wszystko braku
zrozumienia. Jedni i drudzy maj¹ osobliwie wypaczone wyobra¿enia o drugiej
stronie�. Zob. Ch.P. S n o w: Dwie kultury. Prze³. T. B a s z n i a k. Warszawa: Pró-
szyñski i S-ka, 1999, s. 80.
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Jednak etykiety, czêsto w powierzchowny i myl¹cy sposób kla-
syfikuj¹ce pulsuj¹ce ¿yciem zjawiska i trendy umys³owe, nie s¹ tu
dla nas najwa¿niejsze. Istotniejsza jest zajmuj¹ca zbie¿no�æ huma-
nistycznych raportów o stanie ludzkich umys³ów i kultury z rapor-
tami i stanem badañ naukowych, jak¹ charakteryzuje siê bezwied-
nie (?) wspó³czesno�æ. Wydaje siê, ¿e nie wynika ona wy³¹cznie
z szerzenia siê �modnych bzdur� w nowoczesnej my�li humanistycz-
nej9, nazywaj¹cej siebie zreszt¹ �ponowoczesn¹�, chocia¿ czêsto
z ich szerzeniem siê ma te¿ wiele wspólnego. Najwa¿niejsza nato-
miast jest bez w¹tpienia znajomo�æ stanowiska nauk przyrodni-
czych wobec humanistycznego dot¹d przedmiotu badañ i budowa-
na przez nie nowa wiedza o ideach, umys³ach i kulturze, ponie-
wa¿ dziêki niej humanistyka mo¿e nie tylko znale�æ wyja�nienie
i argumenty dla swoich obserwacji, ale te¿ próbowaæ znacznie wni-
kliwiej ni¿ dotychczas rozumieæ naturê badanych przez siebie
obiektów i mechanizmów ich powstawania. Prezentacja tej w³a�nie
biologicznej wiedzy oraz wniosków, ku którym przywodzi, a przy-
najmniej przywie�æ mo¿e humanistê, stanowi temat zasadniczy tej
ksi¹¿ki.

Po�ród subdyscyplin biologicznych wy³aniaj¹cych siê na fali
wspomnianych przeobra¿eñ epistemologicznych i metodologicznych
szczególnie zainteresowana ¿yciem i ewolucj¹ idei, a dalej tak¿e �ró-
d³ami narodzin kultury i warunkami jej funkcjonowania jest �
wci¹¿ wzbudzaj¹ca wiele kontrowersji � m³oda, bo znajduj¹ca swe
pocz¹tki w 1976 roku nauka o memach � memetyka. Poniewa¿ to
ona w³a�nie celem swym i zadaniem podstawowym uczyni³a bu-
dowê nowej teorii idei, po�wiêcamy jej tu wiele uwagi, traktuj¹c
poniek¹d jak eksperymentaln¹ soczewkê skupiaj¹c¹ promienie �wia-
t³a pochodz¹ce z ró¿nych �róde³ naukowego poznania. Docieraj¹
tam one czasem rozproszone i przefiltrowane przez wspó³czesn¹
my�l filozoficzn¹, socjologiczn¹ i psychologiczn¹, czasem za� w po-
staci czystych wi¹zek biologicznych, neurologicznych i fizycznych

9 Zob. A. S o k a l, J. B r i c k m o n t: Modne bzdury. O nadu¿ywaniu pojêæ
z zakresu nauk �cis³ych przez postmodernistycznych intelektualistów. Prze³.
P. A m s t e r d a m s k i. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2004.
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danych, buduj¹c w konsekwencji frapuj¹cy obraz nieznanego, choæ
coraz wyra�niej zarysowuj¹cego siê obiektu.

Nie jest jeszcze przes¹dzone, czy dorobek memetyki stanie
siê zbiorem kilku przypisów w podrêcznikach traktuj¹cych
o historii nauki, czy te¿ bêdzie ide¹, która zrewolucjonizu-
je spojrzenie na nasz¹ kulturê, a humanistykê przybli¿y
do metodologii, charakteryzuj¹cej nauki �cis³e

� pisa³ o niej w 2000 roku biolog Mariusz Biedrzycki, autor jedy-
nej jak na razie polskojêzycznej ksi¹¿ki na ten temat10.

Dzi�, mimo ¿e od tej wypowiedzi up³ynê³o kilka lat, w³a�ciwie
nadal pozostaje ona bez jednoznacznego rozstrzygniêcia, chocia¿
�wiatowe dokonania i konsekwencje poznawcze memetyki rozpo-
znaæ mo¿na ju¿ w setkach artyku³ów i rozpraw z obszaru psycho-
logii ewolucyjnej i spo³ecznej, socjologii i socjobiologii, politologii,
ekonomii, a wreszcie nawet i filozofii nauki. Z coraz wiêksz¹ pasj¹
i wpraw¹ praktykuj¹ j¹ badacze amerykañscy, brytyjscy, austra-
lijscy, kanadyjscy, francuscy i w³oscy, sytuuj¹ w obrêbie swoich do-
ciekañ takie autorytety, jak Steven Pinker, Robert Wright, Mihaly
Csikszentmihalyi, Ian Stewart, George C. Williams, Edward O. Wil-
son, Eric Drexler i John Maynard Smith. To tylko nieliczne spo-
�ród nazwisk, które nale¿a³oby tu przywo³aæ.

Od momentu, kiedy brytyjski biolog ewolucyjny Richard Daw-
kins zaproponowa³ w swej ksi¹¿ce The Selfish Gene (1976) koncep-
cjê �memu� jako drugiego po genie i do genu analogicznego repli-
katora (jednostki dziedziczno�ci kulturowej), memetyka zrobi³a
ogromne postêpy w budowie w³asnego instrumentarium i w³asnych
hipotez. Rozbudowa³a siê do zakotwiczonej w biologii, w epidemio-
logii, genetyce i neurobiologii nowej teorii kultury. Rozpoczê³a tak-
¿e, miêdzy innymi za spraw¹ prac Susan Blackmore i Richarda
Brodiego, budowê nowej, opartej na ewolucji mózgu Homo sapiens s.

10 Zob. M. B i e d r z y c k i: Genetyka kultury. Warszawa: Prószyñski i S-ka,
1998; cytowane zdanie pochodzi z: I d e m: Uwagi t³umacza. W: S. B l a c k -
m o r e: Si³a memów. Prze³. M. B i e d r z y c k i. ��wiat Nauki� 2000, nr 12, s. 59.

2 Moc narrativum...
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i psychologii �wiadomo�ci memetycznej antropologii cz³owieka jako
�maszyny memowej� � ¿ywiciela (the host), nosiciela memów11.

Deterministyczny i antypodmiotowy charakter tych koncepcji,
pozostaj¹c w zgodzie z dyskursem przyrodoznawczym, stanowi, jak
siê wydaje, jeden z istotnych aspektów braku popularno�ci meme-
tyki, a nawet niechêci do wdra¿ania jej teorii w szerszy dyskurs
humanistyczny, który � w istocie � wiele z jej osi¹gniêæ móg³by ju¿
wykorzystaæ. Od wieków tkwi¹cy jednak w paradygmatycznych
kleszczach ludzkiej podmiotowo�ci, mimo prób rozwierania ich przez
filozofów postmoderny, zamyka siê on przed ide¹ podleg³o�ci, nie-
suwerenno�ci my�li i dzie³a. Przyjêcie hipotezy, i¿ kultura nie jest
efektem twórczych dzia³añ podmiotu, owocem wielopokoleniowego
wysi³ku obdarzonego twórczym umys³em cz³owieka, ale skutkiem
chc¹cych siê replikowaæ, samolubnych memów, drapie¿nych i paso-
¿ytniczych wytworów ewolucji umys³u, wci¹¿ budzi opór. W pewnym
sensie opór ten uznaæ nale¿y za s³uszny, z zastrze¿eniem jednak, i¿
memetykê postrzegaæ siê bêdzie w¹sko i stronniczo, bez znajomo�ci
ró¿nych jej nurtów, bez rozpoznania aredukcjonistycznych �ofert�,
tworzonych na przyk³ad przez Jacka Cohena i Iana Stewarta, bez
zgody na podjêcie próby jej falsyfikacji w dziedzinie, ku której ro-
�ci sobie prawa, a wiêc w³a�nie na obszarze ¿ycia i trwania idei.

Dodatkow¹ trudno�æ w aplikacji jej koncepcji w humanistyczny
dyskurs stanowi równie¿ obca mu biologiczna terminologia i nie-
znajomo�æ stoj¹cego za ni¹ paradygmatu nauk przyrodniczych,
z ró¿norakimi wspó³czesnymi niuansami teorii ewolucji w³¹cznie (od
praw dziedziczno�ci przez teoriê samolubnego genu i fenotypu roz-
szerzonego, po Czerwon¹ Królow¹ i koncepcjê autopoiesis oraz �po-
rz¹dku z porz¹dku�). Na swój skromny sposób trudno�ci te próbu-
jemy tu zniwelowaæ, prezentuj¹c g³ówne koncepcje nowej biologii,
a zw³aszcza tych jej nurtów, w których idea, my�l i ludzka aktyw-
no�æ kulturowa pojawiaj¹ siê jako przedmiot przyrodoznawczych
badañ.

11 Zob. S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa. Prze³. N. R a d o m s k i. War-
szawa: Rebis, 2002; R. B r o d i e: Wirus umys³u. Prze³. P. Tu r s k i. £ód�: TeTa,
1997.
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Udzia³ Richarda Dawkinsa w procesie szczepienia tych koncep-
cji na drzewie biologicznego poznania wydaje siê tu bezsporny, acz-
kolwiek jego krytycy niejednokrotnie podkre�lali ju¿ wtórno�æ teo-
rii replikatorów wobec prac takich biologów ewolucyjnych, jak John
Maynard Smith i Robert Trivers, czy popularyzatorski jedynie cha-
rakter dociekañ autora �lepego zegarmistrza, opartych g³ównie na
�transformacji� dokonañ W.D. Hamiltona czy w³a�nie neodarwini-
sty � G.C. Williamsa. A jednak to w³a�nie jego prace, z racji szero-
kiej, humanistycznej perspektywy i czytelnych filozoficznych inspi-
racji oraz �wiadomej chêci prze³amania wzajemnej nieufno�ci dwóch
kultur, a szczególnie za� z racji memetycznego konceptu w zasad-
niczym stopniu przyczyni³y siê do biologicznego zwrotu ku kultu-
rze. Doprowadzi³y te¿, jak wspomniano, do rozwoju memetyki jako
szczególnej subdyscypliny naukowej, badaj¹cej ¿ycie pozagenetycz-
nej informacji kulturowej, chocia¿ rozumienie ewolucji jako nigdy
niekoñcz¹cego siê d¹¿enia do wzrostu zawarto�ci informacyjnej sys-
temu, zgodnie z inspiracj¹ i intuicj¹ fizyka Erwina Schrödingera
wyra�ne by³o w nauce ju¿ w po³owie lat sze�ædziesi¹tych XX wie-
ku, zw³aszcza w pracach Ernsta Mayra, Jacques�a Monoda czy za-
s³u¿onego w rozszyfrowywaniu tajników informacji genetycznej no-
blisty François Jacoba.

Ten ostatni, pozostaj¹c wyra�nie pod wp³ywem teorii systemów,
w wydanej w 1970 roku pracy La logique du vivant, eksponowa³,
widoczn¹ dla zorientowanych informacyjnie biologów, analogiê po-
miêdzy natur¹ a kultur¹, stwierdzaj¹c:

Poniewa¿ mechanizmy rz¹dz¹ce przekazywaniem infor-
macji podlegaj¹ pewnym zasadom, przeto mo¿na widzieæ
w przekazywaniu kultury przez pokolenia swego rodzaju
drugi uk³ad genetyczny nadbudowany nad dziedziczno-
�ci¹12.

Za cechê charakterystyczn¹ tego drugiego uk³adu uzna³ on jego
�otwarto�æ� (wed³ug koncepcji Ernsta Mayra), zwi¹zan¹ ze wzro-

12 F. J a c o b: Historia i dziedziczno�æ. Prze³. K. P o m i a n. Warszawa: PIW,
1973, s. 435.

2*
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stem mo¿liwo�ci odpowiadania na bod�ce informacyjne. Zdolno�ci
uczenia siê i zapamiêtywania uzyskane przez cz³owieka wraz z roz-
wojem mózgu przyczyni³y siê do rozlu�nienia sztywno�ci progra-
mu genetycznego, dzia³aj¹c na rzecz tego, nadbudowanego nad
dziedziczno�ci¹, uk³adu informacyjnego. W efekcie zaistnia³ego �roz-
lu�nienia�, dowodzi³, pojawi³y siê, wykraczaj¹ce poza jednostkê tak
zwane integrony, czyli ponadosobnicze uk³ady komunikacyjne, sys-
temy oparte na wymianie kodowanych przekazów, a nie tylko na
koordynacji i wspó³dzia³aniu czê�ci sk³adowych systemu, z jakimi
mamy do czynienia w przypadku, powiedzmy, ³awicy ryb.

Kultura � w tym ujêciu � jest takim w³a�nie dzia³aj¹cym na od-
leg³o�æ uk³adem komunikacyjnym, o stale rosn¹cym stopniu inte-
gracji, wspieranej rozwojem �rodków i sposobów porozumiewania
siê. Znamienn¹ w³a�ciwo�ci¹ tego uk³adu jest trwaj¹ce w czasie
i przestrzeni, a wraz z rozwojem i doskonaleniem tych �rodków co-
raz bardziej niezale¿ne rozprzestrzenianie siê informacji zgodnie
z mechanizmem typu lamarckowskiego, a wiêc o wiele szybsze ni¿
przekaz (dziedziczenie) biologiczny. Zachowanie zwierzêcia ludz-
kiego w znacznym stopniu podlega wp³ywom tego w³a�nie syste-
mu komunikacyjnego, a dobór naturalny nie odgrywa w nim ju¿
tak wielkiej roli, jak¹ odgrywa³ pierwotnie w ewolucji naszego ga-
tunku. Program genetyczny nadal nak³ada oczywi�cie ogranicze-
nia na plastyczno�æ ludzkiej natury, choæby przez zaprogramowa-
nie na uczenie siê, czyli przez �struktury przyjêcia� (Wilsonowskie
regu³y epigenetyczne), ale uzyska³ konkurenta w postaci dziedzicz-
no�ci kulturowej, która jako czynnik determinuj¹cy procesy ada-
ptacyjne w znacznej mierze przejmuje rolê doboru naturalnego.
Rozwijanie i wykorzystanie jêzyka, na przyk³ad, zale¿y od gene-
tycznego wyposa¿enia gatunku ludzkiego w instynkt jêzykowy, ale
bez presji doboru kulturowego instynkt ten najprawdopodobniej
nigdy by siê nie utrwali³.

W wydanej dwana�cie lat pó�niej refleksji nad konsekwencjami
przemian zachodz¹cych w teoriach biologicznych Jacob w ogóle
os³abia znaczenie doboru naturalnego, rysuj¹c wizjê ewolucji jako
bricolage�u, gdzie dobór, na wzór Lévi-Straussowskiego bricoleura,
³¹czy, dodaje, zmienia i przekszta³ca to, czym dysponuje, a jako�-
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ciowo nowe uk³ady pojawiaj¹ siê jako efekt swoistej gry przypad-
ku i konieczno�ci, a nie tylko selekcyjnej presji �rodowiska. Za-
sób informacji nagromadzonej zgodnie z tendencj¹ przejawian¹
przez wszystkie ¿ywe organizmy umo¿liwia �tworzenie przysz³o�-
ci�, co w dziejach cz³owieka da³o niespotykane u innych gatunków
efekty � pojawienie siê pierwszego wytworu ewolucji, który zdolny
jest nad ni¹ zapanowaæ w³a�nie dziêki plastyczno�ci swojego,
¿ywi¹cego siê informacj¹, umys³u. Geny i kultura, w przekonaniu
Jacoba, wzajemnie i stale na siebie oddzia³uj¹, stanowi¹c dynamicz-
ny uk³ad wzajemnych odniesieñ, zupe³nie tak samo, jak elementy
u¿ywane przez bricoleur�a w tworzonej przez niego �nowo�ci�.
�Giêtko�æ� pamiêci neuronalnej styka siê tu ze �sztywno�ci¹� pa-
miêci dziedziczno�ci, historia z ograniczeniami biologicznego resi-
duum.

Co warto mo¿e podkre�liæ w tym miejscu, na pocz¹tku lat sie-
demdziesi¹tych XX wieku podobne stanowisko i postawa wobec
kultury i informacji wyrazi�cie przejawi³y siê tak¿e w pracach wy-
bitnego polskiego biologa, W³adys³awa Kunickiego-Goldfingera,
zdecydowanego zwolennika tez François Jacoba i teorii systemów,
któr¹ ekologia tamtego okresu uzna³a za von Bertalanffym za naj-
bardziej podstawow¹ i fundamentaln¹ po�ród nauk, bo wytycza-
j¹c¹ now¹, holistyczn¹ strategiê badawcz¹, dziêki której te same
prawa mog¹ byæ stosowane zarówno w biologii, jak i w ekonomii,
psychologii czy historii.

�wiat ogl¹dany z perspektywy cz³owieka, przez pryzmat
nauki, ale nauki nowej, jak¹ von Bertalanffy postuluje
i tworzy, ujawnia strukturaln¹ jednorodno�æ, okazuje siê
hierarchi¹ zorganizowanych bytów kosmicznych, ³añcu-
chem systemów realnych i abstrakcyjnych, od komórki do
galaktyki, od cz³owieka do cywilizacji czy krêgu kulturo-
wego. O¿ywione ³¹czy siê z nieo¿ywionym, kultura z na-
tur¹, technologia ze sztuk¹13

13 A. H o f f m a n: Wokó³ ewolucji. Wyd. 2. Warszawa: PIW, 1997, s. 60.
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� charakteryzowa³ ten zwrot w nauce Antoni Hoffman, prezentu-
j¹c typowe dla ostatnich lat spory wokó³ koncepcji ewolucji.

�wiadomo�æ tymczasowej niesprawdzalno�ci za³o¿eñ o informa-
cjo¿erno�ci materii oraz hipotezy o immanentnym d¹¿eniu tej¿e do
wzrostu stopnia uorganizowania � bardzo bliskie dyskutowanej
aktualnie teorii z³o¿ono�ci (oraz koncepcji autopoiesis Francisco
Vareli i Humberto Maturany) nie przeszkodzi³y w³a�nie na przy-
k³ad Kunickiemu-Goldfingerowi w sformu³owaniu ca³ego szeregu
wniosków uderzaj¹co zbie¿nych ze stanowiskiem zajmowanym dzi�
przez memetyków. Warto o tych wnioskach pamiêtaæ jako o polskiej
antycypacji nowej biologii.

W swych dociekaniach nad biologi¹ molekularn¹, ewolucj¹ i cz³o-
wiekiem Kunicki-Goldfinger jednoznacznie okre�la³ kulturê jako
stale ewoluuj¹cy system ponadgenetyczy, powsta³y wskutek tenden-
cji do utrwalania sukcesywnie powiêkszanego zasobu informacji ge-
netycznej i tworz¹cy nowy poziom organizacji. W jego koncepcji
budowanej na cybernetyce i teorii informacji ewolucja nie jest ada-
ptacj¹ do stanu zastanego, ale funkcj¹ zasobu informacji i stopnia
organizowania siê systemu d¹¿¹cego do coraz wy¿szego poziomu
zintegrowania, z za³o¿eniem, oczywi�cie, ¿e systemy te tendencjê
tak¹ objawiaj¹14. Zgodnie z tym ujêciem ewolucja nie polega wiêc
na jak najlepszym przystosowaniu organizmów do warunków ¿ycia,
ale zale¿y od zaistnienia mo¿liwo�ci ¿ycia w zupe³nie nowych wa-
runkach. I to w³a�nie zgromadzona informacja, jej zapas, aktual-
nie zbêdny organizmowi do przetrwania w danym �rodowisku, daje
mu mo¿liwo�æ zmiany �rodowiska, opanowania nowej niszy. Staje

14 Jak zauwa¿a Antoni Hoffman, zbudowana na teorii systemów koncep-
cja Kunickiego-Goldfingera jest, w gruncie rzeczy, metafizyk¹, teza bowiem
o d¹¿no�ci materii do wzrostu stopnia organizacji nie jest dowiedziona, a na
dodatek nie wyja�nia wcale celu organizowania siê systemów. Zob. krytykê
stanowiska Kunickiego-Goldfingera w: A. H o f f m a n: Wokó³ ewolucji... Wspó³-
czesny rozwój badañ nad z³o¿ono�ci¹ i teori¹ chaosu dowodzi jednak, ¿e uk³a-
dy dynamiczne nie s¹ celowe, co nie przeszkadza w ich d¹¿no�ci do wzrostu
stopnia organizacji. Zob. np. J. C o h e n, I. S t e w a r t: Za³amanie chaosu. Od-
krywanie prostoty w z³o¿onym �wiecie. Prze³. M. Te m p c z y k. Warszawa: Pró-
szyñski i S-ka, 2005.
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siê to mo¿liwe tylko dziêki wspomnianej ogólnej w³a�ciwo�ci mate-
rii do gromadzenia zapasu informacji i jej (materii? informacji?) do-
mniemanej d¹¿no�ci do uorganizowywania siê na wy¿szym pozio-
mie. W tym tkwi istota �patrzenia w przysz³o�æ� Jacoba, ewolucyj-
ny napêd organizuj¹cego siê ¿ycia, przy czym za informacjê ewo-
lucyjnie warto�ciow¹ uznaje siê tu jedynie informacjê odtwarzan¹,
podlegaj¹c¹ modyfikacjom, doskonal¹c¹ siê jako�ciowo i ilo�ciowo.
U cz³owieka przyjê³a ona postaæ bogatego systemu informacyjne-
go, tworz¹cego nowy poziom integracji � uk³ad informacyjny:

bogatszy liczb¹ bitów ni¿ system genetyczny, odtwarzalny
w wielu systemach sygnalizacji (mowa, pismo); przekazy-
wany w dowolny sposób miêdzy osobnikami i pokoleniami,
nawet ju¿ nie istniej¹cymi lub jeszcze nie narodzonymi;
podlegaj¹cy sta³ej modyfikacji i sta³emu wzbogacaniu15.

Rozwa¿aj¹c te kwestie, Kunicki-Goldfinger trafia te¿ w sedno
dzisiejszych sporów wiedzionych w memetyce o to, czy niezapisa-
na w DNA, ponadgenetyczna informacja kulturowa posiada te
same cechy, co dziedziczona biologicznie, i tê sam¹ �sk³onno�æ� do
organizowania siê oraz osi¹gania coraz wy¿szego poziomu zinte-
growania. W ostateczno�ci wiêc � czy ewoluuje?

Jego odpowied� jest zgodna z tezami Dawkinsa oraz innych zwo-
lenników koncepcji drugiego replikatora, a bazowe dla niego pojê-
cie informacji, traktowanej jako zachodz¹ce za pomoc¹ sygna³ów,
jakiekolwiek, ci¹g³e lub czasowe oddzia³ywanie jednego zjawiska
lub rzeczy na inne zjawisko lub rzecz, bliskie jest nie tylko wspó³-
czesnej biologii, co wydaje siê zrozumia³e, ale wykazuje równie¿
zbie¿no�æ z filozoficzn¹ koncepcj¹ intencjonalno�ci i nastawienia
intencjonalnego, które zbudowa³y zarówno filozoficzn¹ teoriê umy-
s³u Johna R. Searle�a, jak i funkcjonalno-memetyczn¹ wizjê Da-
niela Dennetta.

15 W. K u n i c k i - G o l d f i n g e r: Dziedzictwo i przysz³o�æ. Rozwa¿ania nad
biologi¹ molekularn¹, ewolucj¹ i cz³owieczeñstwem. Warszawa: PWN, 1976,
s. 426.
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Dla autora Dziedzictwa i przysz³o�ci umys³ i kultura to dodat-
kowy poziom organizacji, wykazuj¹cy wszystkie w³a�ciwo�ci ewo-
lucyjne. Ich postêpuj¹ca ewolucja, w jego przekonaniu, zast¹pi³a
ewolucjê biologiczn¹ cz³owieka. Takie stanowisko zbli¿a go maksy-
malnie do memetycznych koncepcji Susan Blackmore i jednocze-
�nie oddala od Jacoba, podkre�laj¹cego stale niewystarczalno�æ
schematów biologicznych do pe³nego wyja�niania takich integro-
nów, jak kultura, i wielokrotnie przestrzegaj¹cego te¿ przed nazbyt
pochopnym budowaniem prostych analogii, które zdarza³y siê ju¿
nie tylko Herbertowi Spencerowi i ca³ej rzeszy XIX-wiecznych
zw³aszcza ewolucjonistów, ale mog¹ siê zdarzyæ i wspó³cze�nie.

W odró¿nieniu od ilo�ciowej nauki darwinistycznej, na której
podstawie analogie takie ongi� budowano, i w odró¿nieniu nawet
od neodarwinizmu wspieraj¹cego siê na teorii przypadkowej zmien-
no�ci genetycznej i doboru naturalnego, przedstawiciele nowej bio-
logii konsekwentnie zmierzaj¹ do wzbogacania swego warsztatu
i odkrywania wewnêtrznych zasad samoorganizacji ¿ycia bez ucie-
kania siê do ³atwych rozstrzygniêæ. Nastawieni kiedy� na potwier-
dzanie ewolucyjnej ci¹g³o�ci gatunków i ¿ycia na Ziemi, zwracaj¹
siê dzisiaj ku nieci¹g³o�ci, pêkniêciom, ró¿norodno�ci i wy³aniaj¹cym
siê nowym jako�ciom wy¿szego rzêdu, zastêpuj¹c dobór naturalny
naturaln¹ kreacyjno�ci¹ systemu. Buduj¹c teoriê z³o¿onych syste-
mów adaptacyjnych, za której po�rednictwem staraj¹ siê wyja�niæ
prawa natury, tworz¹ jednocze�nie now¹ aredukcjonistyczn¹, holi-
styczn¹ filozofiê przyrody, a i ta � oczywi�cie, jak zwykle w sytuacji
budowy nowego paradygmatu � wci¹¿ jeszcze nie jest wewnêtrz-
nie jednorodna i spójna. Wspólne jest jej jednak rozumienie ewolu-
cji jako autotelicznego i telenomicznego procesu, za którego spraw¹
pojawiaj¹ siê ró¿norodno�æ oraz nowo�ci, stanowi¹ce efekt dzia³a-
nia praw emergencji bardziej ni�li b³êdu replikuj¹cych siê genów
czy adaptacyjnych przystosowañ do �rodowiska. Przede wszystkim
za� zajmuj¹ siê ¿yciem w skali makro, co wiedzie ich w stronê teo-
rii z³o¿ono�ci, chwilowo najlepiej wyja�niaj¹cej zasady organizowa-
nia siê (i samoorganizowania) uk³adów dynamicznych.

I tak w wersji Kauffmanowskiej, przedstawiciele nowej biologii
nie odrzucaj¹ jeszcze dawnej Darwinowskiej koncepcji akumulacji
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po¿ytecznych zmian, lecz ³¹cz¹ j¹ ju¿ ze skokowo pojawiaj¹c¹ siê
jako�ci¹ nieoczekiwanych nowo�ci, stawiaj¹c dodatkowo pytanie
o rodzaje uk³adów, mog¹cych te zmiany akumulowaæ. Uchylaj¹ za-
tem bezdyskusyjny dotychczas charakter za³o¿eñ o powszechno�ci
mechanizmu akumulacji i adaptacji, k³ad¹c nacisk na w³asno�ci
niektórych uk³adów z³o¿onych. W koncepcjach Stuarta Kauffma-
na zdolno�ci adaptacyjne nie le¿¹ u podstaw ewolucji (t³umacz¹c
tym samym jej mechanizm), ale s¹ raczej jej konsekwencj¹, cech¹
uk³adów powstaj¹cych, jak samo ¿ycie, za spraw¹ czego� innego,
co ten oryginalny biolog nazwa³ �porz¹dkiem za darmo�16. Wi¹¿e
go z istnieniem g³êbokich zasad, wewnêtrznej tendencji do autoor-
ganizacji, spontanicznej sk³onno�ci do homeostazy, przejawianej
przez uk³ady z³o¿one, sytuuj¹cej takie uk³ady zawsze na granicy
chaosu i porz¹dku. Sam dobór naturalny nie mo¿e byæ uznawany
za jedyne �ród³o porz¹dku, dowodzi Kauffman, poniewa¿ �aby wy-
bieraæ ulepszone warianty, musimy mieæ pewn¹ ilo�æ porz¹dku�17.
Jego zdaniem, musi istnieæ wiêc jaka� wewnêtrzna zasada opty-
malizacji uk³adu, zapewniaj¹ca mu trwanie i rozwój po�ród innych,

16 Koncepcja Kauffmana (ale i innych badaczy dynamicznych systemów z³o-
¿onych, z Rogerem Penrosem w³¹cznie) objawia tu wyra�ny wp³yw austriac-
kiego fizyka Erwina S c h r ö d i n g e r a. W klasycznej ju¿ dzi� pracy: What is
Life? (What is Life? And Mind and Matter. Cambridge: Cambridge University
Press, 1967), powsta³ej na podstawie wyk³adów z 1943 roku, Schrödinger pi-
sze m.in.: �Sprawia ono [zjawisko ¿ycia � D.W.-Z.] wra¿enie uporz¹dkowane-
go i podlegaj¹cego prawid³owo�ciom zachowania siê materii, nie opartego wy-
³¹cznie na tendencji do wzrostu nieuporz¹dkowania, lecz na istniej¹cym i utrzy-
muj¹cym siê porz¹dku� (s. 84). W innym za� miejscu dodaje: �Zadziwiaj¹ca
zdolno�æ organizmu do utrzymywania wewnêtrznego porz¹dku i niepopada-
nia w atomowy bez³ad, zdolno�æ »sycenia siê« uporz¹dkowaniem przychylne-
go otoczenia wydaje siê zwi¹zana z obecno�ci¹ »aperiodycznych cia³ sta³ych«,
to jest cz¹steczek chromosomu bêd¹cych [...] najlepiej uporz¹dkowanymi struk-
turami atomowymi, jakie w ogóle znamy [...], przekonujemy siê, ¿e istniej¹cy
porz¹dek odznacza siê zdolno�ci¹ do samozachowania i do powodowania zda-
rzeñ uporz¹dkowanych� (s. 94). Cytaty wg: E. S c h r ö d i n g e r: Czym jest ¿ycie?
Fizyczne aspekty ¿ywej komórki. Umys³ i materia. Szkice autobiograficzne.
Prze³. S. A m s t e r d a m s k i. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 1998.

17 S. K a u f f m a n: Porz¹dek za darmo. Prze³. M. Te m p c z y k. W: Trzecia
kultura..., s. 462.
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równie z³o¿onych uk³adów, zasada porz¹dku g³êbokiego, jak w po-
limerowym ³añcuchu zdolnym do samorzutnej reakcji autokatali-
tycznej tworz¹cej now¹ jako�æ; jaka� nieodkryta jeszcze struktu-
ralna zasada emergentnego porz¹dku na granicy chaosu.

Jeszcze dalej w swoich teoriach i poszukiwaniach wyja�nienia
zasad ewolucji id¹ Brian Goodwin i Francisco Varela, obaj zwi¹za-
ni z za³o¿onym w 1984 roku Uniwersytetem Otwartym w Santa
Fe, rzeczywist¹ platform¹ wspó³czesnych spotkañ nowych teorii
i swoist¹ ku�ni¹ nowej (postmodernistycznej?) biologii.

Zafascynowany ró¿norodno�ci¹ form ¿ycia Goodwin rozwa¿a j¹
w skali makro, dowodz¹c, i¿ ewolucja jest form¹ kreacji, ekspresj¹
tkwi¹cych wewn¹trz zasad, a nie przejawem ci¹g³ej walki konku-
ruj¹cych z sob¹ organizmów. Tradycyjnie rozumiany rozwój, po-
stêp i celowo�æ w jego koncepcji nale¿¹ do kategorii przebrzmia³ych,
nieadekwatnych do prawdy o dynamice ¿ycia � procesu, który, po-
dobnie jak sam¹ ewolucjê, porównuje Goodwin do samoafirmuj¹-
cego siê tañca, dalekiego od walki na k³y i pazury, selekcjonuj¹cej
s³abszych w darwinowskim doborze naturalnym.

On tak¿e skupia siê na emergentnej nowo�ci w procesie ewolu-
cji, a dociekaj¹c jej podstaw, poszukuj¹c wyja�nieñ, stawia tezê
o istnieniu jakiej� strukturalnej, g³êbokiej �arche-zasady� steruj¹-
cej tym procesem. Odnajduje j¹ w kreacyjnej ekspresji si³ ¿ycia, pod-
porz¹dkowanego jednemu tylko celowi � wyraziæ siebie. Co cieka-
we, analogiczny mechanizm, w przekonaniu tego ekscentryczne-
go biologa, odnosi siê do wszystkich przejawów ¿ycia, od bakterii
po kulturê, której jedynym celem jest tak¿e sprawiaæ... by trwa³a.
To autotelicznie samopodtrzymywanie siê, a nie konkurencyjno�æ
czy przystosowanie, rodzi nieoczekiwanie nowe przestrzenie dla
nowych kreacji � wynalazków ewolucji.

Ten taniec kreacji to nie koñcz¹cy siê pl¹s donik¹d, wyra¿a-
j¹cy jedynie sam siebie. [...] Taka w³a�nie jest ewolucja. Nie
ma celu, znaczenia, nie ma kierunku. Po prostu jest sob¹18

18 B. G o o d w i n: Biologia to po prostu taniec. Prze³. J., M. J a n n a s z o -
w i e. W: Trzecia kultura..., s. 138.
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� dowodzi Goodwin, powo³uj¹c siê na Alfreda N. Whiteheada, Stu-
arta Kauffmana, Stephena J. Goulda i Murraya Gell-Manna. Ar-
gumentuj¹c na rzecz uchylenia dawnych, ilo�ciowych, liniowych
i redukcjonistycznych modeli naukowych, ten nowatorski w swych
pomys³ach uczony jednoznacznie deklaruje siê po stronie nowej bio-
logii jako nauki jako�ciowej, buduj¹cej w³asne, niedarwinistycz-
ne koncepcje ewolucji. Wi¹¿e je z przyjêciem odmiennego ni¿ do-
t¹d punktu widzenia na to, dlaczego � mówi¹c metaforycznie (i za
Gell-Mannem) � �lampart zmienia swoje cêtki�19. W przyrodzie, do-
wodzi, nie chodzi o konflikty i konkurencjê, o bycie l e p s z y m, ale
�o znalezienie miejsca, by pozostaæ sob¹�20.

Z punktu widzenia historii idei, jego interpretacja darwinizmu
jako naukowego trendu, warunkowanego kalwinistyczn¹ my�l¹
o konkurencji i postêpie oraz przewadze lepiej przystosowanych,
która zdominowa³a XIX-wieczne my�lenie o zasadach ewolucji, wy-
daje siê niezwykle trafn¹ socjologicznie, choæ trudn¹ do �przyswo-
jenia� diagnoz¹, podobnie jak idea nauki jako�ciowej, odcinaj¹cej
siê od metod ilo�ciowych klasycznej biologii. Goodwin odchodzi od
biologii pojmowanej jako historia naturalna ¿ycia; nie interesuj¹
go szczegó³y adaptacji w mikroskali. Nie wyja�niaj¹ one bowiem
globalnych zmian, pojawiania siê ewolucyjnych nowo�ci, siêgaj¹-
cych poza zdeterminowany uk³ad. Jeszcze wyra�niej ni¿ Kauffman
zmierza ku konstruktywizmowi, ku cechom jako�ciowym, ku orga-
nizacji i zasadom porz¹dku tkwi¹cym g³êboko w formach i przez
te formy czytelnym, pod warunkiem zmiany obowi¹zuj¹cej filozo-
fii przyrody, a przede wszystkim � epistemologii.

Z kolei Francisco Varela, znany z bulwersuj¹cej �wiat biologów
teorii autopoiesis, przedwcze�nie zmar³y profesor epistemologii we
francuskiej École Polytechnique, jest tak¿e biologiem o zdecydowa-
nym �nachyleniu� postmodernistycznym. Jego tezy o spontanicz-
no�ci organizowania siê, tworzenia uporz¹dkowanych struktur, naj-
bardziej chyba zawa¿y³y na wizji umys³u i kultury, proponowanych

19 Zob. B. G o o d w i n: How the Leopard Changed Its Spots. London: Weiden-
feld and Nicholson, 1994.

20 I d e m: Biologia..., s. 138.
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przez Iana Stewarta i Jacka Cohena, gdzie umys³ to efekt wspó³-
udzia³u kontekstualnie wy³aniaj¹cych siê jako�ci, a wiêc wytwór rze-
czywisto�ci, po czê�ci stanowi¹cej zwrotnie tak¿e wytwór umys³ów.

W swoich czêsto b³êdnie i z³o�liwie interpretowanych koncepcjach
Varela idzie w zajmuj¹cym dla humanistyki kierunku �podmioto-
wo�ci� bytów biologicznych, w stronê ich to¿samo�ci, pojmowanej
jako �odgradzanie siê od otaczaj¹cego �wiata w celu zaznaczania
w³asnej odrêbno�ci�21. Dla niego równie¿ p³aszczyzn¹ umo¿liwia-
j¹c¹ budowanie jakichkolwiek zasadnych, sprawdzalnych nauko-
wo hipotez jest teoria z³o¿ono�ci, a tak¿e logika pêtli. Proponuje
zreszt¹ w³asn¹ teoriê pierwotnego sprzê¿enia zwrotnego na pozio-
mie komórkowym, opartego na wytworzeniu przez uk³ad granicy,
która oddziela (odró¿nia) jaki� byt od reszty �wiata. Dowodzi, ¿e

Istnienie samowyró¿niaj¹cej siê jednostki rozpoczyna siê,
gdy nastêpuje owo sprzê¿enie zwrotne. Wcze�niej na jej
miejscu istnia³o co�, co dopiero od momentu nast¹pienia
sprzê¿enia zwrotnego zaczê³o mieæ granice, wyznaczone nie
przez jakikolwiek czynnik zewnêtrzny czy mo¿liwo�æ do-
k³adnego opisu. Jednostka po prostu jest, sama wyznaczy-
³a swoje granice, odró¿niaj¹c siê od reszty �wiata. Nama-
calna bariera, oddzielaj¹ca j¹ od �wiata zewnêtrznego po-
wsta³a z zawiesistej mieszanki fizyki i chemii22.

Sw¹ teoriê odnosi nie tylko do budowy to¿samo�ci biologicznej,
ale równie¿ do umys³u i �wiadomo�ci, argumentuj¹c, ¿e poczucie
jednostkowego �ja� (to¿samo�ci) nie jest niczym innym, jak to¿sa-
mo�ci¹ jednostkowego umys³u, �równomiernie roz³o¿on¹ w ca³ej sie-
ci zale¿no�ci, wewn¹trz nas�23. Biologiczna to¿samo�æ uk³adu, a byæ
mo¿e tak¿e to¿samo�æ kulturowa, w jego ujêciu, wi¹¿e siê z syste-
mem immunologicznym organizmu (w tym tak¿e umys³u), który

21 F. Va r e l a: Gdy pojawia siê �ja�. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e. W: Trze-
cia kultura..., s. 292.

22 Ibidem, s. 291.
23 Ibidem, s. 298.
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dzia³a na zasadzie obiegu zamkniêtego, rozpoznawania tego, co w³a-
sne, a nie tego, co wrogie i obce, jak stanowi wspó³czesna medycyna.
Uk³ad immunologiczny � podstawowy mechanizm poczucia to¿samo-
�ci organizmu, wed³ug koncepcji Vareli � nie tyle stoi na stra¿y bez-
pieczeñstwa organizmu, ile jest form¹ jego afirmacji; nie zasadza siê
na odrzuceniu zewnêtrznego, otaczaj¹cego �wiata, ale, opieraj¹c siê
na wewnêtrznej sieci powi¹zañ, jest uk³adem buduj¹cym granice,
wytyczaj¹cym jego odrêbno�æ po�ród innych uk³adów. Stale zacho-
dz¹ca interakcja organizmu i �wiata zewnêtrznego sprawia, ¿e jest
to granica niezbêdna, a jednocze�nie, ¿e �ja� jest wci¹¿ organizuj¹-
cym siê uk³adem dynamicznym. �Wiedza ewoluuje wraz z osob¹, któ-
ra j¹ posiada � nie jest konkretem, obiektywn¹ rzeczywisto�ci¹� �
stwierdza Varela24, a twierdzenie to daleko odbiega od pojmowania
rzeczywisto�ci obiektywnej, obowi¹zuj¹cego do niedawna w paradyg-
macie przyrodoznawczym. Dawna darwinowska adaptacja nabiera
tu nieoczekiwanej dynamiki, wynikaj¹cej z ka¿dorazowo zachodz¹-
cego rozpoznania sytuacji, jest interakcyjna, stochastyczna i emer-
gencyjna. Nie tylko odchodzi od wcze�niejszych wyobra¿eñ o d³ugo-
falowo�ci dzia³ania sta³ych warunków zewnêtrznych, powoduj¹cych
zmianê, ale nawet uznaæ mo¿na, i¿ w tym ujêciu darwinowskie ro-
zumienie adaptacji w ogóle zostaje odrzucone.

Varela ogniskuje swoje zainteresowania na, poszukiwanej tak-
¿e przez Kauffmana i Goodwina, zasadzie spójno�ci, dowodz¹c, i¿
¿ycie (i ewolucja) realizuje siê gdzie� na granicy dynamicznego
uk³adu powi¹zañ, w kontekstualnym (choæ nie u¿ywa tego termi-
nu!) wspó³udziale nas samych, odczuwanych jako �ja�, oraz tego,
co zewnêtrzne, a co ka¿dorazowo modyfikuje nasze granice do-
�wiadczania siebie.

Ewolucja pojmowana jako forma realizacji zasady autopoiesis na
poziomie wy¿szych uk³adów to dzia³anie znanych nam z prac Kauff-
mana si³ �porz¹dku spontanicznego�, �porz¹dku za darmo�, ¿ycia
na krawêdzi. To poststrukturalizm neguj¹cy funkcjonalizm Darwina
(i neodarwinistów), z którym nie chc¹ siê pogodziæ zwolennicy me-
chanicystycznej wizji ¿ycia, upatruj¹cy w nim zagro¿enia dla adap-

24 Ibidem, s. 297.
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tacjonistycznej wyk³adni. Idea �porz¹dku za darmo�, pomijaj¹ca dar-
winistyczn¹ presjê lepiej przystosowanych, zjednuje sobie jednak
coraz wiêcej zwolenników, zw³aszcza w�ród tych badaczy, którzy
odwa¿yli siê przej�æ na poziom dynamicznych uk³adów z³o¿onych,
takich, jaki � w my�l owych teorii � stanowi w³a�nie kultura.

Po�ród nich nie mo¿na na pewno pomin¹æ fizyka Murraya Gell-
-Manna, noblisty tak¿e zwi¹zanego z Santa Fe, który d¹¿¹c do
stworzenia ca³o�ciowej teorii badañ z³o¿ono�ci, zaproponowa³ wrêcz
koncepcjê nowej nauki (plektyki), badaj¹cej z³o¿ono�æ i prostotê jed-
nocze�nie. Autorytet Gell-Manna wspiera przysz³o�æ tej teorii, cho-
cia¿ on sam zaleca ostro¿no�æ, przyjmuj¹c, i¿ powinna ona s³u¿yæ
raczej jako wa¿na naukowa metafora, jako swoista �d�wignia wy-
obra�ni�, jakby powiedzia³ Daniel Dennett, a nie podstawa budo-
wania jednoznacznej wiedzy o �wiecie.

Oryginalno�æ koncepcji tego badacza polega przede wszystkim na
skupieniu uwagi nie tyle na ucz¹cym siê i przystosowuj¹cym z³o¿o-
nym systemie adaptacyjnym (podej�ciu typowym dot¹d w biologii),
ile na zmienno�ci i konkurencyjno�ci informacji (strumieniu danych),
jakie nap³ywaj¹ z zewn¹trz do tego systemu. Zmiana spojrzenia wy-
daje siê pozornie niewielka, jednak konsekwencje skupienia siê ra-
czej na kontek�cie ni¿ na adaptuj¹cym siê uk³adzie, zasadniczo zmie-
niaj¹ punkt ciê¿ko�ci w nauce, wiod¹c w stronê systemów wymiany
informacji, a nie wy³¹cznie przetwarzania danych, na czym wspie-
ra siê nowy adaptacjonizm. Badanie formy i struktury ograniczaj¹-
cej oraz tego, co dzieje siê przy ich zetkniêciu siê, proponowane przez
Gell-Manna, wynika z jego przekonania, i¿ �kluczow¹ spraw¹ w ba-
daniu z³o¿ono�ci jest zidentyfikowanie i poznanie najprostszych praw
le¿¹cych u podstaw jej istnienia�25. Prawa te s¹ prawami relacji, tak¿e
relacji zachodz¹cych pomiêdzy konkuruj¹cymi systemami danych;
wiod¹ ku emergencji, przypadkowo�ci efektów, z wolna odsy³aj¹c de-
terminizm �rodowiskowy do lamusa pojêæ ewolucjonistycznych.

Nacisk na losowy charakter zdarzeñ (³¹cznie z powstaniem
Wszech�wiata) nie przeszkadza Gell-Mannowi w dostrzeganiu

25 M. G e l l - M a n n: Plektyka. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e. W: Trzecia kul-
tura..., s. 435.
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wp³ywu jakiego� konkretnego wydarzenia na kszta³t i przebieg ewo-
lucji. Skutki niektórych z tych przypadkowych zdarzeñ daj¹ siê bo-
wiem dostrzec i rozpoznaæ nawet po milionach lat. Wielkie kata-
strofy geologiczne, przypadki astronomiczne, niespodziewane intro-
nizacje w³adców, epidemie zmieniaj¹ce demografiê kontynentów to,
w koncepcji Gell-Manna, tak zwane przypadki zamro¿one; jeste-
�my w stanie poj¹æ ich konsekwencje, choæ nie jeste�my w stanie
ich przewidzieæ. Decyduj¹cej roli takich przypadkowych zdarzeñ nie
mo¿emy pomijaæ w my�leniu o ewolucji; nieci¹g³o�æ, jak dowodzi³
ju¿ Toedosius Dobrhansky, a po nim Niles Eldredge i Stephen Jay
Gould, jest wpisana w proces przeobra¿eñ, jest wpisana w histo-
riê. Faktyczna z³o¿ono�æ �wiata wynika z nagromadzenia przypad-
ków zamro¿onych i trywialnych prawid³owo�ci, le¿¹cych u podstaw
zwyk³ych zdarzeñ � twierdzi Gell-Mann. Teza to tyle¿ �niezrêcz-
na� dla deterministycznie zorientowanego biologa, ile w³a�ciwie naj-
zupe³niej oczywista dla filozofa kultury ze szko³y Rorty�ego. Dla no-
wej biologii jest wyzwaniem zwi¹zanym z konieczno�ci¹ zbudowa-
nia odpowiedzi na pytanie o warunki, w jakich pojawia siê z³o¿o-
no�æ i nastêpuje nieci¹g³y przeskok z jednego poziomu organizacji
na inny, na pytanie, kiedy i dlaczego niektóre schematy daj¹ po-
zytywne rezultaty, utrwalaj¹ siê i trwaj¹, zamieniaj¹c w owe pra-
wid³owo�ci, podczas gdy inne zanikaj¹, na pytanie, jak nastêpuje
optymalizacja systemowa na poziomie najprostszym i z³o¿onym,
wreszcie, jak po³¹czyæ naukê o prostocie z nauk¹ o z³o¿ono�ci?
I jak po³¹czyæ j¹ zw³aszcza z badaniami nad ca³o�ciowo postrze-
gan¹ kultur¹ ludzk¹, któr¹ Gell-Mann uznaje za najciekawszy
przyk³ad z³o¿onego uk³adu adaptacyjnego, a jednocze�nie najtrud-
niejszy, ale i najw³a�ciwszy przedmiot podej�cia �plektycznego�?

Jednak w koncepcji innego, acz równie znanego przedstawicie-
la wspó³czesnej my�li biologicznej � Stephena Jaya Goulda, jedne-
go z twórców teorii nieci¹g³o�ci stanów równowagi (punktualizmu)
� kultura niekoniecznie kwalifikowana byæ musi jako z³o¿ony uk³ad
adaptacyjny. Mo¿e raczej stanowiæ pochodn¹ �pendentywnego� cha-
rakteru mózgu jako organu, który maj¹c potencjalne mo¿liwo�ci,
wynik³e ze struktury podstawowej (wytworzonej dla przetrwania
hominidów i powsta³ej na drodze doboru naturalnego), wykorzy-
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sta³ je tak samo, jak wykorzystane zosta³y przez swego twórcê pen-
dentywy � sferyczne trójk¹ty, �zastosowane� na przyk³ad w kon-
strukcji kopu³y bazyliki �w. Marka w Wenecji. Pojawiwszy siê jako
efekt uboczny rozwi¹zañ konstrukcyjnych, upowszechni³y siê po-
tem w architekturze i uznane zosta³y za jej istotne osi¹gniêcie, acz-
kolwiek na drodze ewolucji architektury znalaz³y siê przypadko-
wo i niejako na marginesie zamys³u architekta. Ich u¿yteczno�æ
(jak u¿yteczno�æ kultury dla cz³owieka) okaza³a siê znaczna, re-
plikowano je wiêc, ale nie oznacza to, ¿e powsta³y na drodze ada-
ptacji. S¹ przyk³adem formy, jaka wytworzy³a siê z zupe³nie inne-
go powodu ni¿ ten, dla którego zaczêto j¹ potem stosowaæ � s¹ eg-
zaptacj¹, a nie adaptacj¹, podobnie jak jest ni¹ dla Goulda w³a-
�nie kultura26. Ona tak¿e rozwinê³a siê przypadkowo dziêki poten-
cjalnym w³a�ciwo�ciom mózgu, który nie powsta³ po to, ¿eby ludzie
mogli tworzyæ traktaty filozoficzne oraz symfonie, ale by radziæ so-
bie z warunkami �rodowiskowymi, w jakich znalaz³ siê nasz gatu-
nek po wyj�ciu na sawanny. W ujêciu Goulda ewolucja w niczym
ju¿ nie przypomina pn¹cego siê w górê drzewa dawnych darwini-
stów; jest raczej jak rozga³êziony krzew, k³¹cze, z wpisanymi weñ
stanami nieci¹g³o�ci.

Nie oznacza to jednak, i¿ egzaptacyjne w swej genezie formy nie
mog¹ dalej podlegaæ doborowi i adaptacji, nie oznacza wiêc tak¿e,

26 Koncepcja punktualizmu Richarda Lewontina i Stephena Jaya Goulda
jako polemika z hierarchiczn¹ teori¹ doboru naturalnego Darwina zosta³a po
raz pierwszy przedstawiona przez G o u l d a  w 1978 roku w referacie: The
Spandrels of San Marco the Panglossian Paradigm; A Critique of the Adapta-
tionist Programme z zastosowaniem przyk³adu pendentywów weneckiej bazy-
liki, obrazuj¹cych nieci¹g³e pojawianie siê form nieadaptacyjnych. Por.: The
Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm; A Critique of the Ada-
ptationist Programme. �Proceedings of the Royal Society of London (B)� 1979,
No 205, s. 581�598. Wyja�niaj¹c raz jeszcze po latach swoje stanowisko, Gould
pisze: �Mózg, rozrastaj¹c siê wskutek doboru naturalnego, spe³nia³ ma³y za-
kres czynno�ci, wystarczaj¹cych do egzystencji na afrykañskich sawannach.
Jednak maj¹c potencjaln¹, komputerow¹ moc, móg³ wykonywaæ tysi¹ce in-
nych operacji, które nie mia³y nic wspólnego z przyczyn¹, dla której dobór wy-
kszta³ci³ ów organ, i to s¹ w³a�nie te mózgowe wolne miejsca � pendentywy�.
S.J. G o u l d: Model historii ¿ycia. W: Trzecia kultura..., s. 75.
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¿e Gell-Mann nie ma prawa mówiæ o kulturze jako przyk³adzie z³o-
¿onego systemu adaptacyjnego, co dobrze zdaj¹ siê rozumieæ ma-
tematyk Ian Stewart i biolog Jack Cohen, którzy od kilku lat pra-
cuj¹ wspólnie nad nowym, ca³o�ciowym obrazem ewolucji, uwzglêd-
niaj¹cym jej kontekstualny, dynamiczny i emergencyjny charak-
ter. ¯ycie idei w swych przejawach zajmuje w ich rozwa¿aniach
równie wa¿ne miejsce, co DNA, strategie ewolucyjne, adaptacja,
mutacja i dobór, dlatego, zaznaczaj¹c jedynie w tym miejscu ich
istotn¹ obecno�æ w wielonurtowym dyskursie przyrodoznawczym,
do szerszej prezentacji stanowiska autorów Za³amania chaosu po-
wrócimy na kolejnych stronach tej ksi¹¿ki. Hipotezy i sugestie Ste-
warta i Cohena wiod¹ ku wa¿nym � naszym zdaniem � wnioskom
na temat biologii idei i roli opowie�ci w ewolucji cz³owieka. W zaj-
muj¹cy sposób ³¹cz¹ wspó³czesn¹ biologiê z narratologi¹ w najszer-
szym rozumieniu jej jako nauki o genezie, formach i kulturowych
wzorach opowie�ci. Jednocze�nie wytyczaj¹ te¿ one kontekst dla me-
metyki i ultradarwinizmu Richarda Dawkinsa, obrazuj¹c przej�cie,
jakie dokona³o siê w pojmowaniu ewolucji za spraw¹ teorii chaosu.

Temu nowemu spojrzeniu na ewolucjê, obejmuj¹cemu teraz tak-
¿e ¿ycie idei, towarzyszy równie¿ zajmuj¹ca zmiana jêzyka nauko-
wego wywodu. Poszukuj¹c terminologii nazywaj¹cej odkrywane
przez siebie zjawiska i procesy, w biologii nie tylko proponuje siê
nowe terminy, takie jak �autopoiesis�, �symbiogeneza�, �eksteligen-
cja�, �simpleks�, �multipleks� czy �mempleks�. Nawet kiedy nadal
posi³kuje siê starymi, jednocze�nie rozsadza siê ich pojêciow¹ za-
warto�æ i zmienia ich zakres.

Terminy: �strategia�, �dobór�, �pêtla sprzê¿eñ zwrotnych�, �nisza�,
�adaptacja� � s³u¿¹c w tym nowym ujêciu wyja�nianiu ewolucji wy-
tworów umys³u � skutecznie przyczyniaj¹ siê do falsyfikacji daw-
nych (i nie tak znowu dawnych) teorii. �Zara¿enie�, �paso¿ytnic-
two�, �symbioza� � postaci organicznych relacji osobniczych i ga-
tunkowych, z wolna i z pewnym nieraz zak³opotaniem badaczy
zaczynaj¹ byæ u¿ywane w opisie zjawisk ideacyjnego porz¹dku kul-
tury, pojmowanego czy to jako fenotypowa ekspresja gatunku ludz-
kiego (�fenotyp rozszerzony�), czy te¿ jako oddzielony od wytwór-
ców dynamiczny uk³ad o w³asnych prawach i w³asnym ¿yciu (�eks-

3 Moc narrativum...
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teligencja�, �ideosfera�). To spotkanie biologii z nowym przedmiotem
przek³ada siê wiêc tak¿e na powstawanie nowego, choæ nie wiemy
jeszcze, jak skutecznego, instrumentarium, obrazuj¹cego epistemo-
logiczny prze³om w tej nauce i jej otwarcie na drug¹ kulturê. Zna-
mionuje je zapo�redniczanie pojêæ i metafor uchodz¹cych za typo-
we dla �wiata dyskursów badanych dot¹d przez humanistykê.
��lepy Zegarmistrz�, �Czerwona Królowa� i �u�miech kota z Che-
shire� lepiej � jak siê wydaje � s³u¿¹ dzi� biologii ni¿ takie terminy,
jak �dobór naturalny� czy �allometria�. Nawet gen w ultradarwinis-
tycznej koncepcji Dawkinsa staje siê �samolubny�, zyskuj¹c tym sa-
mym niespodziewan¹ podmiotowo�æ, poszerzon¹ w badaniach me-
metycznych o �punkt widzenia memu� i jego �chêæ� powielania siê.

Najwyrazi�ciej i najwyra�niej metakrytycznie te tendencje trze-
ciej kultury uwidaczniaj¹ siê w pracach wspomnianej dwójki uczo-
nych, Cohena i Stewarta, którzy swoje biologiczne rozwa¿ania
wspieraj¹ na literackim warsztacie poczytnego dzi� twórcy fantasy
� Terry�ego Pratchetta. Je�li nawet zastosowany przez nich zabieg
uznamy za subtelny ¿art ze �wiata nauki, nie zmieni to w sposób
istotny zasadniczej postaci rzeczy. W nowej biologii dokona³a siê
transgresja dyskursów, która ujawnia nie tylko poszerzenie jej pa-
radygmatu o now¹ epistemologiê bytów domniemanych (memów),
ale tak¿e jej otwarcie na humanistyczne dot¹d pytanie o miejsce
narracji w ¿yciu naszego gatunku. Dla autorki tej ksi¹¿ki, od lat
skoncentrowanej na badaniu epifenomenów kolektywnej pamiêci
spo³ecznej i poszukuj¹cej kulturowej teorii folkloru koncepcje no-
wej biologii, wyra¿aj¹ce siê, miêdzy innymi, za po�rednictwem
stwierdzeñ:

Opowie�ci maj¹ moc, poniewa¿ my mamy umys³y, a mamy
umys³y, poniewa¿ opowie�ci maj¹ moc27

stanowi¹ dodatkowo nie tylko intelektualn¹ prowokacjê, ale i pewn¹
nadziejê na zbli¿enie siê do poszukiwanej odpowiedzi.

27 I. S t e w a r t, T. P r a t c h e t t, J. C o h e n: Nauka �wiata Dysku II. Glob.
Prze³. P.W. C h o l e w a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2004, s. 298.



Rozdzia³ I

Stare geny i domino Dawkinsa

W Przedmowie do ksi¹¿ki Susan Blackmore1 wydanej w dwadzie-
�cia trzy lata po Samolubnym genie (The Selfish Gene)2, gdzie Ri-
chard Dawkins po raz pierwszy sformu³owa³ koncepcjê darwinizmu
kosmicznego i wywiód³ z niego domniemany i analogiczny do genu
drugi replikator � mem, daj¹c tym samym pocz¹tek nowej subdyscy-
plinie biologicznej nazywanej memetyk¹, ten¿e Dawkins napisa³:

Wprowadzi³em pojêcie memu w ostatnim rozdziale ksi¹¿-
ki, która w przeciwnym razie musia³aby robiæ wra¿enie po-
�wiêconej wy³¹cznie wychwalaniu samolubnego genu jako
kluczowego elementu ewolucji, podstawowej jednostki do-
boru naturalnego, jedynego bytu w hierarchii ¿ycia, który
odnosi korzy�æ z wszelkich tworzonych przystosowañ [�]
Zadowoli³oby mnie wiêc, gdyby mem po prostu spe³ni³ swe
zadanie, u�wiadamiaj¹c moim czytelnikom, i¿ gen jest tyl-
ko szczególnym przypadkiem: i¿ jego rola w sztuce kosmicz-
nego darwinizmu mog³a zostaæ obsadzona przez jakikol-
wiek, spe³niaj¹cy definicjê Replikatora, byt. Pierwotnym,
dydaktycznym celem memu by³o sprowadzenie samolubne-

1 S. B l a c k m o r e: The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press,
1999 (wyd. pol.: S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa. Prze³. N. R a d o m s k i.
Poznañ: Rebis, 2002).

2 R. D a w k i n s: The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976
(wyd. pol.: R. D a w k i n s: Samolubny gen. Prze³. M. S k o n e c z n y. Warszawa:
Prószyñski i S-ka, 1996).

3*
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go genu do w³a�ciwych rozmiarów. By³em nieco zaniepo-
kojony, ¿e tak wielu czytelników potraktowa³o mem jako
teoriê ludzkiej kultury na jej w³asnych prawach...3

Daj¹c wiarê temu wyznaniu koryfeusza wspó³czesnego darwi-
nizmu, przyj¹æ wiêc musimy, ¿e w 1976 roku, kiedy po raz pierw-
szy pojawia³a siê jego teoria samolubnego genu jako replikatora
generatywnego, zak³adaj¹ca jednocze�nie istnienie innych replika-
torów, nikomu jeszcze nie przychodzi³o do g³owy wyja�nianie kul-
tury z pomoc¹ tej teorii. Sam Dawkins, zreszt¹, skupi³ siê wtedy
g³ównie na uzasadnieniu kontrowersyjnej koncepcji replikatora
generatywnego � �odziedziczalnej informacji bêd¹cej pod korzystn¹
lub niekorzystn¹ presj¹ si³ doboru�4 � jako podstawy ewolucji bio-
logicznej, uderzaj¹c w zastany schemat interpretacyjny ewolucjo-
nizmu, w my�l którego dot¹d rozpatrywano proces doboru na po-
ziomie gatunkowym lub osobniczym. To obronie tej w³a�nie kon-
cepcji, a tak¿e koncepcji ewolucji jako zró¿nicowanej prze¿ywal-
no�ci replikatorów, po�wiêci³ równie¿ swoje kolejne po Samolub-
nym genie prace � The Extended Phenotype (1982), The Blind
Watchmaker. Why The Evidence of Evolution Reveals a Universe
Without Design (1986), River Out of Eden: A Darwinian View
of Life (1995), Climbing Mount Improbable (1996)5. Dyskusja
nad jednostk¹ i poziomem doboru naturalnego, budowanie pod-
staw nauki o adaptacji replikatora generatywnego wraz z teori¹
fenotypu rozszerzonego stanowi¹ podstawowy przedmiot dociekañ
Dawkinsa.

3 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 19.
4 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony. Dalekosiê¿ny gen. Prze³. J. G l i w i c z.

Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2003.
5 Podajemy tu oryginalne tytu³y dzie³ Dawkinsa z datami pierwszych wy-

dañ, s¹ one bowiem istotne dla prezentacji rozwoju jego koncepcji. Wszystkie
cytaty jego wypowiedzi w tej ksi¹¿ce, tam, gdzie by³o to mo¿liwe, pochodz¹
natomiast z polskich przek³adów, ukazuj¹cych siê w innej kolejno�ci ni¿ wer-
sje oryginalne. Data przy cytacie odnosi siê do cytowanego �ród³a, w sytuacji
za�, gdy dwa ró¿ne �ród³a ukaza³y siê w tym samym roku, rozró¿niamy je,
dodaj¹c do nich literê a i b.
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W tym zakresie zrobi³ wiele, coraz precyzyjniej opracowuj¹c swo-
je teorie, walcz¹c z oponentami i zarzutami redukcjonizmu. Patrz¹c
z perspektywy dwudziestu minionych lat na swój dorobek w tym
wzglêdzie, napisa³ te¿ w dyskusji nad trzeci¹ kultur¹6:

Dopiero w³a�ciwe zrozumienie darwinizmu na poziomie ge-
nowym u�wiadomi³o powa¿ne ograniczenia jego stosowal-
no�ci do pewnego �ci�le okre�lonego typu rozumowania.
Sam fakt, ¿e co� okazuje siê korzystne, nie uprawnia do
twierdzenia, ¿e bêdzie dalej ewoluowaæ. Trzeba jeszcze udo-
wodniæ, ¿e jest to dobre dla genów � sprawców pojawienia
siê tego czego�. W ten sposób automatycznie ca³e sterty
³atwych wyja�nieñ trafiaj¹ na �mietnik7.

Wyja�nienia Dawkinsa, w istocie, nie by³y ³atwe do przyjêcia dla
biologii ewolucyjnej zorientowanej na dobór osobniczy i z ostro¿n¹
rezerw¹ filtruj¹cej dokonania genetyków. Koncepcja napêdzaj¹cych
ewolucjê replikatorów, zw³aszcza poszerzona o ideê replikatora kul-
turowego, przynajmniej pocz¹tkowo prezentowa³a siê bardzo mgli-
�cie i nieprzekonuj¹co. Darwinizm kosmiczny wyra�nie otwiera³ siê
na wymiar, który dotychczas nie by³ domen¹ biologicznej empirii,
a samej definicji replikatora, jako tego czego�, �co ma zdolno�æ sa-
mopowielania i oddzia³ywania na �wiat zewnêtrzny w celu zwiêk-
szania swej replikacyjnej skuteczno�ci�8 ci¹gle daleko jest do na-
ukowej �cis³o�ci. Dowodzenia Dawkinsa, ¿e geny ¿ywych organi-
zmów nie s¹ jedyn¹ ewoluuj¹c¹ rzeczywisto�ci¹, z jak¹ mamy do
czynienia nie tylko we wszech�wiecie (z czym ³atwiej siê zgodziæ),
ale tak¿e w otaczaj¹cym nas na co dzieñ ziemskim ¿yciu, brzmi¹
dzi� dla wiêkszo�ci równie nieprawdopodobnie, jak kiedy� twierdze-
nia XVII-wiecznego jezuity Athanasiusa Kirchera o istnieniu ja-
kich� animalcules we krwi zara¿onych d¿um¹.

6 Por. Wprowadzenie w niniejszej ksi¹¿ce.
7 R. D a w k i n s: Wehiku³ prze¿ycia. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e. W: Trze-

cia kultura. Red. J. B r o c k m a n. Warszawa: CiS, 1996b, s. 105.
8 Ibidem, s. 107.
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Jednoznaczno�æ stwierdzenia o funkcjonowaniu obu przyjêtych
w tej koncepcji replikatorów w obrêbie praw darwinizmu, a tak¿e
dokonania ca³ej wspó³czesnej nauki o drugim replikatorze � me-
metyki, nakazuj¹, przynajmniej na wstêpie, skupiæ siê na tym, co
stanowi³o jej podstawê i punkt wyj�cia � na teorii replikatora ge-
neratywnego Richarda Dawkinsa, s³u¿¹cej jako model eksplikacyj-
ny drugiemu replikatorowi � memowi.

Pierwszy replikator

Maj¹c pe³n¹ �wiadomo�æ dyskusyjno�ci swojej tezy o konieczno-
�ci spogl¹dania na ewolucjê �z punktu widzenia genu�, a nie osob-
nika czy gatunku, jak czyniono to dot¹d, Dawkins ju¿ w Fenoty-
pie rozszerzonym podkre�la³, i¿ przy obecnym, wci¹¿ zmieniaj¹cym
siê stanie wiedzy, zw³aszcza biologii molekularnej9, jego jednostka
doboru � replikator (gen) � nie spe³nia warunków �cis³o�ci termi-
nologicznej. Mówi¹c o replikatorach Dawkins unika nawet odnie-
sieñ do DNA, zak³adaj¹c, i¿ byæ mo¿e �kultura ludzka stwarza ta-
kie otoczenie, w którym zachodzi dobór zupe³nie innych replikato-
rów�10. Uczciwie te¿ zastrzega, ¿e idea samolubnego genu i wizja
traktowania organizmów jako narzêdzi, maszyn wykonuj¹cych za-
programowane instrukcje, wcale nie jest jak¹� jego idée fixe, ale
znajduje zakotwiczenie w powsta³ych jeszcze na prze³omie wieków
pracach Augusta Weismanna oraz neodarwinowskich dociekaniach
o doborze krewniaczym Williama Hamiltona, a tak¿e George�a Wil-
liamsa (o adaptacji i doborze naturalnym), Roberta Triversa (o al-
truizmie odwzajemnionym) i Jonha Maynarda Smitha, twórcy kon-
cepcji strategii ewolucyjnie stabilnej (ESS). Na nich te¿, a tak¿e

9 W 1976 roku ¿aden z biologów nie wiedzia³ jeszcze, ¿e gen jest z³o¿ony
z kilku mniejszych czê�ci oraz jak dok³adnie realizuje siê powielanie cz¹ste-
czek kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

10 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 119.
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na swego mistrza noblistê Nikolasa Tinbergena, niejednokrotnie po-
wo³uje siê Dawkins, nie kryj¹c (skromnie? cynicznie?) faktu, ¿e:
�Koncepcja samolubnego genu nie jest moja, ale mnie uda³o siê j¹
dobrze sprzedaæ, ubieraj¹c w odpowiednie s³owa�11.

Trudno siê dziwiæ budowanym przez Dawkinsa uprawomocnie-
niom, patrz¹c na bardzo gwa³towne nieraz i napastliwe g³osy jego
krytyków i oponentów. Ta walka z przeciwnikami stanowiska,
w my�l którego istoty ¿ywe to wehiku³y zapewniaj¹ce przetrwanie
swoim genom, stanowi spory fragment dziejów dojrzewania ewo-
lucjonistycznej my�li Dawkinsa. Przek³ada siê na stopniowe dopre-
cyzowanie teorii replikatorów i odró¿nienia ich od swych no�ników,
a czêsto równie¿ na trafne, choæ niepozbawione z³o�liwo�ci reflek-
sje, w rodzaju: �[...] bawi³em siê my�l¹, czy mojej wcze�niejszej
ksi¹¿ki [chodzi o Samolubny gen � D.W.-Z.] nie zatytu³owaæ: Tro-
chê samolubny wielki fragment chromosomu i jeszcze bardziej sa-
molubny ma³y fragment chromosomu�12.

W istocie, zapêdy krytyczne i interpretacyjne zdolno�ci czytel-
ników Dawkinsa, g³ównie kolegów biologów, siêgaj¹ bardzo dale-
ko. I mimo ¿e twórca Samolubnego genu niejednokrotnie udowad-
nia swoje zrozumienie dla koncepcji biologów molekularnych, pod-
kre�laj¹cych, ¿e gen to �pakiet informacji�, mimo ¿e wyra�nie pi-
sze: �Istnieje ca³a hierarchia jednostek, z których mniejsze zawar-
te s¹ w wiêkszych, a ka¿dy poziom tej hierarchii mo¿na uznaæ za
no�nik genu�13, to i tak jego teoria bywa nadinterpretowana lub,
co gorsza, nierozumiana.

Czym wiêc jest ten Dawkinsowski replikator wzbudzaj¹cy tak
gwa³towne reakcje uczonych?

W ka¿dej z kolejnych prac i wypowiedzi Dawkinsa rozwa¿aj¹-
cego zarzuty i broni¹cego w³asnych koncepcji, znale�æ mo¿na jego
podobne wyja�nienia: �Termin »replikator« zosta³ celowo sformu³o-
wany bardzo ogólnie, tak ogólnie, ¿e nawet nie znalaz³o siê w tej
definicji odniesienie do DNA�14. To cokolwiek we wszech�wiecie, co

11 R. D a w k i n s: Wehiku³ prze¿ycia..., s. 100.
12  I d e m: Fenotyp rozszerzony..., s. 122.
13 Ibidem, s. 150.
14 Ibidem, s. 119.
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podlega kopiowaniu, przejawiaj¹c trzy zasadnicze w³a�ciwo�ci: d³u-
gowieczno�æ, p³odno�æ i wierno�æ. W procesie wyja�nienia zagadki
¿ycia pe³ni on funkcjê atomu; jest te¿ podstawow¹ jednostk¹ dobo-
ru w darwinowskim procesie ewolucji. Zdaj¹c sobie sprawê z �roz-
k³adalno�ci� genu na jeszcze mniejsze czê�ci, z faktu, ¿e zale¿nie
od eksplikacyjnego kontekstu gen mo¿e byæ definiowany jako mu-
ton, rekon czy citron oraz ¿e zgodnie ze stanowiskiem biologii mo-
lekularnej, gen to �jednostka materia³u genetycznego [�] koduj¹-
ca sekwencjê aminokwasów »konkretnego bia³ka«�15, Dawkins ob-
staje jednak przy swojej definicji replikatora, w tym tak¿e replika-
tora generatywnego (genu), argumentuj¹c u¿yteczno�æ tej kategorii
w badaniu i opisie ewolucji jako �zewnêtrznego, widocznego skut-
ku zró¿nicowanego prze¿ywania alternatywnych replikatorów�16,
który nie musi dotyczyæ wy³¹cznie ¿ycia organicznego. Jest to, jego
zdaniem, konieczny i skuteczny redukcjonizm w tworzeniu modeli
epistemologicznych.

Swój �wiadomie przyjêty �hierarchiczny redukcjonizm�, u³atwia-
j¹cy docieranie do istoty rzeczy drog¹ schodzenia krok po kroku
(i poziom po poziomie) a¿ do najmniejszej znacz¹cej jednostki do-
boru naturalnego (genu), poza któr¹ wyja�nienie nie mia³oby ju¿
sensu, odró¿nia Dawkins od �redukcjonizmu bezdennego� (�niena-
syconego� wed³ug terminologii Daniela Dennetta). Ten ostatni zmie-
rza (metaforycznie) do interpretacji V Symfonii Beethovena na po-
ziomie impulsów komórek nerwowych, co � w odczuciu Dawkinsa
� jest absurdem interpretacyjnym, a co staraj¹ mu siê narzuciæ bio-
logowie molekularni dowodz¹cy, i¿ gen nie jest replikatorem, a je-
dynie no�nikiem. �Czy nale¿a³oby napisaæ ksi¹¿kê zatytu³owan¹
Samolubny nukleotyd? Czy adenina stacza bezpardonow¹ walkê
z cytozyn¹ o zaw³adniêcie locus numer 30004?� � pyta twórca Fe-
notypu rozszerzonego17.

Te spory o granice i sens koncepcji replikatora wiedzione przez
Dawkinsa i jego przeciwników wyra�nie przypominaj¹ nie tylko

15 Ibidem, s. 117.
16 Ibidem, s. 113.
17 Ibidem, s. 123.
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znan¹ w humanistyce dyskusjê nad generatywizmem Chomsky�ego,
ale i w¹tpliwo�ci, jakie rodzi³y siê w kontek�cie strukturalistycznych
redukcji Claude�a Lévi-Straussa i propozycji Ferdinanda de Saus-
sure�a, zmierzaj¹cej do wyodrêbnienia najmniejszej cz¹stki zna-
cz¹cej systemu jêzykowego jako pierwotnego, podstawowego sys-
temu modeluj¹cego, nie mówi¹c ju¿ o spojrzeniu na jêzyk jako
system abstrakcyjnych regu³ (langue) generuj¹cych konkretne re-
alizacje na poziomie wypowiedzi (parole). Do kwestii tej przyjdzie
nam jeszcze powróciæ w kontek�cie pojmowania genotypu i fenoty-
pu w biologii ewolucyjnej i memetyce jako znacz¹cych rozró¿nieñ
nowej biologii.

Dawkinsowski replikator to uniwersalne okre�lenie czego�, co
jest kopiowane. Chocia¿ cz¹steczki DNA pasuj¹ do definicji bardzo
dobrze, to w prze�wiadczeniu Dawkinsa przyk³adem replikatora
mo¿e byæ równie¿ kartka papieru powielana na kserokopiarce. Wy-
bitny biolog Patrick P. Bateson, chc¹c zdyskredytowaæ pomys³y
Dawkinsa dotycz¹ce doboru replikatorów, stwierdza: �Czym w³a�ci-
wie jest ten »replikator Dawkinsa«? Mo¿na odpowiedzieæ: Fragmen-
tem materia³u genetycznego odpowiedzialnym za ró¿nicê miêdzy ce-
ch¹ wygrywaj¹c¹ a przegrywaj¹c¹�18. Dawkins jednak w pe³ni zga-
dza siê z t¹ w³a�nie diagnoz¹ Batesona, poniewa¿, jego zdaniem,
w biologii niepotrzebnie my�li siê o replikatorze generatywnym
w kategoriach jednostkowych i bezwzglêdnych, podczas gdy powin-
na je rozumieæ jako ró¿nicê miêdzy dwoma allomorfami19. W tym

18 Ibidem, s. 125.
19 Ka¿dy gen zajmuje okre�lone miejsce na chromosomie � swój locus.

W ka¿dym miejscu genowym mo¿e wystêpowaæ w populacji kilka alternatyw-
nych form genu. Te alternatywne formy nazywamy allelami (allomorfami).
Miêdzy allelami istnieje konkurencja, w efekcie której jedne allele wygrywaj¹
z innymi, uzyskuj¹c liczebn¹ przewagê w danym locus we wszystkich chromo-
somach populacji. Dobór (selekcja) odbywa siê wiêc na tym w³a�nie poziomie,
reszta jest � w zasadzie � jego konsekwencj¹ na poziomach wy¿szych. Do-
k³adnie to samo, choæ oczywi�cie innym jêzykiem, mo¿na powiedzieæ o wi¹z-
kach relacji jako ró¿nicy wyznaczaj¹cej znaczenie w semiotycznej koncepcji
znaku. Problem Dawkinsa w sporze z biologi¹ ewolucyjn¹ � jak siê zdaje �
tkwi w kwestii relacyjnego (Dawkins), a nie referencyjnego charakteru repli-
katora generatywnego, czego jego oponenci nie chc¹ zrozumieæ.
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miejscu, dodajmy, znowu natrafiamy na uderzaj¹ce podobieñstwo
d¹¿eñ Dawkinsa i de Saussure�a w poszukiwaniu podstawowej jed-
nostki znacz¹cej w procesie replikacji.

Konkurencja zachodz¹ca pomiêdzy allelami faworyzuje jedne na
niekorzy�æ innych, przyczyniaj¹c siê do ich liczebnej przewagi i suk-
cesu replikacyjnego w okre�lonych loci � miejscach na chromoso-
mach. Zmiany ewolucyjne, w prze�wiadczeniu Dawkinsa, zachodz¹
w³a�nie na tym poziomie, przy czym dobór zale¿y tak¿e od staty-
stycznego zestawu innych, analogicznie selekcjonowanych genów,
co w ostateczno�ci wiedzie do powstawania coadapted genomes �
wspó³przystosowanych genomów, rzeczywistych jednostek doboru
naturalnego.

Dobór naturalny to zró¿nicowana prze¿ywalno�æ replikatorów
wzglêdem ich alleli w ca³ej puli genowej, to wygrywanie na dro-
dze ku nie�miertelno�ci, a konkurencja dzia³a na rzecz tych naj-
sprawniejszych i �najbardziej pomys³owych�. Poniewa¿ proces ko-
piowania nie jest jednak doskona³y, w puli replikatorów mog¹
pojawiæ siê b³êdy, czyli mutacje, które maj¹ to do siebie, ¿e s¹ ko-
piowane dalej, to znaczy przekazywane wszystkim kopiom potom-
nym. Efektem tego jest powstawanie nowych rodzajów replika-
tora, kopiuj¹cego siê wiernie a¿ do momentu zaistnienia kolejnego
b³êdu. W ³añcuchu replikacji generatywnej b³êdy siê kumulu-
j¹, wiod¹c ku przewadze zmutowanych b¹d� ku ich klêsce, warun-
kowanej otoczeniem, albowiem samolubny, czyli bezwzglêdnie
�chc¹cy� siê skopiowaæ replikator, nie jest replikatorem �samotnym�.
Funkcjonowanie w okre�lonych warunkach � �rodowisku innych
replikatorów przyczynia siê do zachodzenia wzajemnych wp³y-
wów, wypracowywania ró¿nych strategii, takich jak harmonia, ko-
operacja i dopasowanie, s³u¿¹cych przetrwaniu samoreplikuj¹-
cego siê genu. Tak naprawdê, nieco upraszczaj¹c, mo¿na tu mó-
wiæ o kompromisie, przewadze lub sytuacji patowej w tej replika-
torowej konkurencji. Je�li szanse prze¿ycia jednego genu wzrastaj¹
przy wysokiej czêsto�ci wystêpowania innego genu, mamy do czy-
nienia z genami (replikatorami) komplementarnymi. Harmonijna
kooperacja jest bardziej faworyzowana przez dobór ni¿ koopera-
cja nieharmonijna, a d³ugofalowy interes genów wiedzie do wy-
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pracowania przez nie strategii ewolucyjnie stabilnej (ang.: evolu-
tionarily stable strategy � ESS), swoistej równowagi dynamicz-
nej programu odnoszenia sukcesu w konkurencji z w³asnymi ko-
piami20.

Je�li jaki� program czy strategia odnosi sukces, oznacza to,
¿e jej kopie bêd¹ coraz liczniejsze w puli programów popu-
lacji, a¿ w koñcu stanie siê ona niemal uniwersalna. Bê-
dzie wiêc otoczona w³asnymi kopiami. Je�li ma nadal pozo-
staæ uniwersalna, musi byæ skuteczna w konkurencji z w³a-
snymi kopiami, bardziej skuteczna ni¿ jakiekolwiek inne
rzadkie strategie konkurencyjne, które mog¹ siê pojawiæ
w wyniku mutacji lub inwazji21

� t³umaczy Dawkins, na�wietlaj¹c z³o¿on¹ sytuacjê replikatorów
w puli genowej.

Do niedawna uznawano, i¿ ostatecznym efektem wszystkich
tych skomplikowanych zmagañ replikatorów z innymi, konkuren-
cyjnymi, jest budowa fenotypu (organizmu) � wytworu genów i �ro-
dowiska, w którym procesy te zachodzi³y.

W teorii Dawkinsa tworzonej z punktu widzenia genu, fenotyp
nie jest ostatecznym celem konkuruj¹cych o zrealizowanie siê ge-
nów. Jest on tylko narzêdziem, dziêki któremu replikatory podró-
¿uj¹ dalej, maszyn¹ do propagacji replikatorów. To z³o¿ony i zwarty
instrument, robi¹cy wra¿enie finalnego i samoistnego bytu (jak
gdyby ewolucja w³a�nie ku niemu zmierza³a), lecz � w istocie � to
jedynie wehiku³ mieszcz¹cy w sobie zbiór replikatorów i dzia³aj¹cy
na rzecz ich zachowania i pomna¿ania. To nie osobnik stanowi jed-

20 Wypracowanie tej koncepcji przypisywane jest Maynardowi Smithowi �
biologowi, który wraz z Parkerem i Price�em zastosowa³ w badaniach zacho-
wañ zwierzêcych matematyczn¹ teoriê gier. Mariusz Biedrzycki, krytyk i in-
terpretator Dawkinsa, podkre�la jednak, ¿e podstawy tej koncepcji zbudowa-
li Hamilton i Fisher. Zob. M. B i e d r z y c k i: Genetyka kultury. Warszawa: Pró-
szyñski i S-ka, 1998.

21 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 159.
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nostkê doboru, jak przekonywali dot¹d darwini�ci, ale w³a�nie re-
plikator! Materialne istnienie no�ników � fenotypowych ekspresji
genów pozwala mówiæ o nich w kategoriach fizycznych, ale pamiê-
taæ nale¿y, ¿e same no�niki nie s¹ replikatorami. S¹ nimi wraz
z informacj¹, która znajduj¹c no�nik, trwa na przestrzeni tysiêcy
generacji, odnosz¹c ewolucyjny sukces.

Tak sformu³owana koncepcja Dawkinsa sta³a siê prawdziwym
kijem w³o¿onym w mrowisko ewolucjonizmu przyrodniczego i za ni¹
te¿ na jego g³owê spada³y gromy, zarówno ze strony zwolenników
klasycznie pojmowanej stopniowej ewolucji gatunków (Alexander,
Borgia, Hull, Hallam, Ghiselin), jak i ze strony punktualistów
(Gould, Eldredge), optuj¹cych za skokowymi zmianami, rozdziela-
nymi d³ugimi okresami �przestoju� (stazy).

Dowodz¹c swojej tezy, i¿ poziom osobniczy i poziom gatunkowy
nie mog¹ byæ jedynymi poziomami ewolucji, Richard Dawkins roz-
win¹³ dodatkowo koncepcjê fenotypu rozszerzonego, przekraczaj¹-
cego granice osobniczej ekspresji genów. Uzna³ i udowodni³, i¿
wp³yw genów nie koñczy siê na efektach wywieranych w ramach
cia³a (organizmu), w którym podró¿uje genotyp. Zawarte w nim
instrukcje, a �ci�lej � on sam jako instrukcja, �nakazuj¹� ptakom
i owadom budowê gniazd, paj¹kom � snucie sieci, a bobrom � bu-
dowanie ¿eremi, które powoduj¹c powstanie jezior i rozlewisk wy-
korzystywanych przez te ssaki, znacz¹co zmieniaj¹ warunki �ro-
dowiskowe, a co za tym idzie � i warunki adaptacyjne innych or-
ganizmów ¿ywych. Geny oddzia³uj¹ wiêc zdalnie na obszarze da-
leko szerszym ni¿ s³u¿¹cy im fenotyp.

W pewnym sensie, uznaj¹c argumentacjê Dawkinsa, przyj¹æ
mo¿na, ¿e wszystko wokó³ nas jest fenotypowym przejawem dzia-
³ania genów, nawet �lad stopy odbity w mokrym piasku stanowi
rozszerzon¹ fenotypow¹ ekspresjê genów, które zbudowa³y w³a�ci-
ciela tej stopy. Jednak, nie upraszczaj¹c nadmiernie tej teorii, w my�l
za³o¿eñ Dawkinsa za fenotyp rozszerzony uznawaæ nale¿y tylko
te ekspresje, które wp³ywaj¹ w zasadniczy sposób na sukces repli-
kacyjny, na szanse przetrwania genu. Z punktu widzenia ewolu-
cji tylko ten sukces siê liczy i dlatego, chocia¿ rzeczywisty proces
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ewolucyjny dokonuje siê na poziomie replikatorów, to w ca³ej tej
grze liczy siê równie¿ no�nik22.

Poniewa¿ geny nie mog¹ same nic podnosiæ, zabieraæ, je�æ
ani uganiaæ siê za jedzeniem, musz¹ to robiæ per procura,
czyli zbudowaæ maszyny, które robi³yby to za nie. Tymi
maszynami jeste�my my i nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e jeste�my
z wyprzedzeniem zaprogramowani23

� pisze w syntetycznej autoprezentacji swego stanowiska Dawkins.
Osobniki (no�niki, wehiku³y) nie s¹ wiêc bez znaczenia, a ich

sprawne tworzenie opiera siê na dobrym programie, antycypuj¹-
cym w³a�ciwie wszelkie mo¿liwe sytuacje i okoliczno�ci takiego funk-
cjonowania no�nika. Jego pomy�lne trwanie, a w ka¿dym razie
trwanie do czasu, dopóki nie nast¹pi powielenie siê genotypu, jest
w wiêkszo�ci przypadków gwarancj¹ nie�miertelno�ci replikatorów.
Poniewa¿ zniszczenie no�nika jest równoznaczne ze zniszczeniem
podró¿uj¹cych nim replikatorów, selekcja bêdzie wiêc faworyzowaæ
te replikatory, które przyczyniaj¹ siê do znacznej odporno�ci no�ni-
ków na zniszczenie. Wa¿na jest zreszt¹ nie tylko taka odporno�æ,
ale tak¿e zdolno�æ do reprodukcji kolejnych no�ników (�p³odzenie�
nowych), pojawianie siê m³odych osobników, które we w³a�ciwym
czasie opuszcz¹ swoje grupy macierzyste, tworz¹c kolejne, zdatne
do produkcji nastêpców.

Nie wszystkie replikatory maj¹ tê sam¹ si³ê tworzenia nieskoñ-
czenie d³ugiej linii replikatorów potomnych. Dawkins, bior¹c pod
uwagê tê w³a�nie ich cechê, dzieli replikatory na �czynne� i �bier-
ne� oraz � z innego punktu widzenia ich aktywno�ci � na replika-

22 Mówi¹c nieco ¿artobliwie, ale i zgodnie z duchem narracji Dawkinsa, gdy-
by Piêtaszek by³a kobiet¹, �lad Jej stopy mia³by z pewno�ci¹ inne konsekwen-
cje biologiczne ni¿ �lad stopy Piêtaszka. No�nik ma bardzo wa¿ne, a niedo-
strzegane przez orêdownika replikatorów funkcje dodatkowe, oprócz prze-
noszenia samolubnych genów (replikatorów), co zaczyna byæ dobrze widoczne
w sytuacji aplikacji teorii darwinizmu kosmicznego w memetykê. Kwestia ta
rozpatrywana jest szerzej w nastêpnych rozdzia³ach tej ksi¹¿ki.

23 R. D a w k i n s: Wehiku³ prze¿ycia..., s. 105.
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tory linii zarodkowej (generatywne) i linii ��lepego zau³ka�. Repli-
kator linii zarodkowej mo¿e byæ czynny lub bierny, podobnie jak
ten z linii ��lepego zau³ka�; ró¿nica le¿y w³a�nie w potencjalno�ci
bycia przodkiem linii replikatorów potomnych, a to dotyczy wy³¹cz-
nie czynnego replikatora generatywnego (linii zarodkowej). Powsta-
nie no�nika jako sprawnej ca³o�ci zale¿y jednak równie¿ od podzia³u
czynnych replikatorów ��lepego zau³ka�. To one przyczyniaj¹ siê
do wzrostu �miertelnego cia³a (komórek somatycznych), wspoma-
gaj¹c geny linii generatywnej zgodnie z zasad¹, i¿ �Wzrost zacho-
dzi poprzez mno¿enie siê komórek somatycznych, bêd¹cych dla ge-
nów �lep¹ uliczk¹, reprodukcja za� poprzez mno¿enie siê komórek
generatywnych�24. Istot¹ reprodukcji jest dawanie pocz¹tku nowe-
mu cyklowi rozwojowemu i nowemu organizmowi, tworzenie ewo-
lucyjnej pêtli, od której �startuj¹� potomne replikatory. Istot¹ wzro-
stu jest kopiowanie bez szansy na skok ku nie�miertelno�ci; to przy-
rost ilo�ciowy, daj¹cy siê porównaæ z kopiowaniem produktu, a nie
instrukcji na nowe no�niki.

Istot¹ dziedziczenia darwinowskiego jest replikacja instrukcji,
uruchamiaj¹ca selekcjê opart¹ na prze¿ywalno�ci najlepiej przy-
stosowanych. Nale¿y mieæ �wiadomo�æ, ¿e nie ka¿de kopiowanie
musi opieraæ siê na tej samej zasadzie prze¿ywalno�ci, nie ka¿da
selekcja jest darwinowskim doborem naturalnym. Przetrwanie se-
lektywne mo¿na zaobserwowaæ nawet w systemach nieo¿ywionych,
w prostych sytuacjach, gdy na przyk³ad pr¹d wody porywa drobi-
ny piasku, pozostawiaj¹c w miejscu wiêksze g³azy i ska³y. Ich prze-
trwanie w danych warunkach nie ma jednak nic wspólnego z ewo-
lucyjnym przetrwaniem najlepiej przystosowanych, którzy powiel¹
swój genotyp.

Neuropsycholog William Calvin, znany u nas jako autor pasjonu-
j¹cych rozwa¿añ nad tym, jak my�li mózg, proponuje sprowadziæ
istotê procesu darwinowskiego do sze�ciu podstawowych i znacz-
nie pro�ciej ni¿ u Dawkinsa wy³uszczonych zasad, które w celu
usprawnienia toku wywodu przytoczê tu za nim in extenso:

24 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 319.
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� Istnieje jaki� wzorzec (na ogó³ sekwencja zasad w DNA,
ale wzorem mo¿e byæ równie¿ melodia czy wzorzec móz-
gowy zwi¹zany z my�l¹).

� Powstaj¹ kopie tego wzorca (jak podczas podzia³u komórek,
lecz równie¿ wtedy, gdy kto� gwi¿d¿e zas³yszan¹ melodiê).

� Co jaki� czas pojawiaj¹ siê warianty wzorca, czy to na sku-
tek b³êdów w kopiowaniu, czy w efekcie przetasowania.

� Warianty wzorca rywalizuj¹ o ograniczon¹ przestrzeñ
(tak jak wtedy, gdy dwa gatunki trawy walcz¹ o twoje po-
dwórze).

� Wzglêdny sukces poszczególnych odmian zale¿y od wie-
lu czynników �rodowiskowych (w przypadku trawy od
godzin nas³onecznienia, substancji od¿ywczych w glebie,
czêstotliwo�ci podlewania, koszenia itd.).

� I � najwa¿niejsze � proces tworzy pêtle. Nastêpne pokole-
nie zale¿y od tego, które warianty do¿y³y dojrza³o�ci, a to
zmienia punkt, z którego ci, którzy przetrwali, startuj¹
do w³asnych dzia³añ reprodukcyjnych. I tak dalej, i tak
dalej. To ró¿nicuj¹ce przetrwanie oznacza, ¿e proces po-
wstawania odmian nie jest naprawdê losowy. Przeciwnie,
bazuje na tych wzorcach, które przetrwa³y w wieloczyn-
nikowym procesie selekcji �rodowiskowej. Otrzymujemy
spektrum osobników, którym siê uda³o; wiêkszo�æ jest gor-
sza, ale niektóre mog¹ byæ lepsze25.

Jak wynika z powy¿szego opisu zasad darwinowskiego procesu
doboru i ewoluowania, aby powsta³a nowa, z³o¿ona struktura, zmia-
na musi siêgaæ pocz¹tków rozwoju, rozpoczynaæ siê od jednej ko-
mórki. Zgrupowane w wielokomórkowych no�nikach replikatory
przechodz¹ ka¿dorazowo cykle selekcyjne, z czego wynikaj¹ z³o¿o-
ne przystosowania, pozwalaj¹ce im przetrwaæ w czasie ewolucyj-
nym. Posi³kuj¹c siê czêsto wykorzystywan¹ przez Dawkinsa meta-

25 W.H. C a l v i n: Jak my�leæ o czym�, o czym nikt nigdy nie my�la³? Prze³.
A. Ta n a l s k a - D u l ê b a. W: Jak to jest? Naukowy przewodnik po Wszech�wie-
cie. Red. J. B r o c k m a n, K. M a t s o n. Warszawa: CiS, 1997, s. 180�181.
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for¹, mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³o�æ informacji zawieraj¹cej siê w re-
plikatorach (genotyp danego no�nika) przypomina nieco przepis na
ciasto, które �nie wyjdzie�, gdyby�my usi³owali je uzyskaæ, dyspo-
nuj¹c wy³¹cznie spisem (zestawem) sk³adników albo jedynie frag-
mentem przepisu i zaczynali wypiek od zalecenia: �zmieszane
sk³adniki wyrobiæ na jednolit¹ masê�. Kopiowanie instrukcji � in-
formacji genetycznej jest czym� zupe³nie innym ni¿ kopiowanie
jej produktu (fenotypu); replikacja replikacji nierówna. Kopiowa-
nie produktu bli¿sze jest innemu procesowi, który zyska³ w biolo-
gii miano lamarckizmu (od nazwiska: Jean-Baptiste de Lamarck),
a w którym zak³ada siê mo¿liwo�æ dziedziczenia cech nabytych, acz-
kolwiek zarówno Dawkins, jak i Gould twierdz¹, ¿e jego istot¹ nie
jest wcale dziedziczenie cech nabytych, ale za³o¿enie istnienia ukie-
runkowanego przystosowania (zmienno�ci kierunkowej), podczas
gdy w darwinizmie zak³ada siê przystosowanie bezkierunkowe,
losowe. Zgodnie z lamarckizmem, komórki linii generatywnej nie
s¹ niezale¿ne od �wiata zewnêtrznego, ale poddawane jego wp³y-
wom. Przenikaj¹ do nich ró¿norakie udoskonalenia i umiejêtno�ci
nabyte w kontakcie ze �wiatem (typu: silne umiê�nienie kowala
wykonuj¹cego przez d³ugi czas ciê¿k¹ pracê fizyczn¹). Wytwór
warunków, cecha, umiejêtno�æ nabyta przez jakiego� osobnika,
w my�l tej teorii, przekazywana mia³aby byæ potomstwu drog¹ ge-
netyczn¹.

Pro�ciej koncepcjê strywializowanego lamarckizmu mo¿na by
przedstawiæ za pomoc¹ zalecenia: �bierz to, co pasuje do warun-
ków, i kopiuj to dalej�, podczas gdy w wersji darwinowskiej zalece-
nie musia³oby brzmieæ: �zbuduj instrukcjê robienia tego, co pasuje
do warunków i kopiuj instrukcjê�. Z jednym jeszcze, wywiedzionym
z wiedzy o samolubno�ci genów, zastrze¿eniem, �¿e jest to dobre
dla genów � sprawców pojawienia siê tego czego��26. Fakt, i¿ co�
okazuje siê korzystne dla osobników, nie jest jeszcze równoznacz-
ny z ewoluowaniem tej cechy, zastrzega Dawkins; w dalekosiê¿nym
planie d¹¿¹cych do nie�miertelno�ci genów chwilowe sukcesy we-
hiku³ów nie musz¹ oznaczaæ ewolucyjnego sukcesu genu.

26 R. D a w k i n s: Wehiku³ prze¿ycia..., s. 105.
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Zdaniem biologów molekularnych, w interesie genów le¿y koope-
racja, daj¹ca szansê prze¿ycia ich wspólnego wehiku³u, dlatego
wykazuj¹ one wobec siebie swoist¹ galanteriê, narzucon¹ przez
proces reprodukcji wymuszaj¹cy ich wspólny taniec, �gawot chro-
mosomów�, jak obrazowo okre�li³ go William Hamilton. Zasada fair
play okazuje siê skuteczna tak¿e w�ród genów i zniechêca do czy-
nienia z³a, nie wyklucza jednak do koñca innego ni¿ ta organicz-
na kurtuazja postêpowania konkurencyjnych replikatorów, które,
podobnie jak powsta³e za ich spraw¹ osobniki, zabiegaj¹c o w³a-
sne prze¿ycie, mog¹ czasem szkodziæ innym. Wszelkie interakcje
replikatorów zachodz¹ce wewn¹trz no�nika odpowiadaj¹, w zasa-
dzie, interakcjom zachodz¹cym pomiêdzy no�nikami i, w przeko-
naniu Dawkinsa, daj¹ siê sprowadziæ do kilku relacji fundamen-
talnych, takich jak paso¿ytnictwo, symbioza, antagonizm, koope-
racja i koewolucja.

Ka¿dy replikator, któremu uda siê nagi¹æ regu³y mejozy
tak, by zwiêkszyæ swoj¹ przepisow¹ piêædziesiêcioprocen-
tow¹ szansê znalezienia siê w gamecie, mo¿e drog¹ dobo-
ru naturalnego pokonaæ rywalizuj¹ce allele

� pisze Dawkins27, z czego wynika, ¿e mimo po¿ytku p³yn¹cego
z kurtuazji, przynajmniej potencjalnie ka¿dy replikator mo¿e zo-
staæ szkodz¹cym innym replikatorom �z³oczyñc¹�, jak nazwali go
Richard Alexander i Gerald Borgia. Istnieje jednak tak¿e druga
strona tego zjawiska. Poniewa¿ replikatory, jak podkre�lano, s¹ sa-
molubne, ale nie samotne, wszelkie ich dzia³ania przebiegaj¹ w �ro-
dowisku, jakie stanowi dla nich reszta genomu. Wszystkie fenoty-
powe efekty jednego genu s¹ modyfikowane przez obecno�æ innych
genów, przy czym tak jak ka¿dy gen mo¿e byæ z³oczyñc¹, mo¿e byæ
równie¿ modyfikatorem, niweluj¹cym roszczenia z³oczyñcy. Pomiê-
dzy nimi trwa prawdziwy wy�cig w przechytrzaniu siê. Dobór fa-
woryzuje modyfikatory, poniewa¿ dzia³aj¹ one w interesie wiêkszo-
�ci przeciwko dzia³aj¹cym �na w³asn¹ rêkê� z³oczyñcom, chc¹cym

27 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 177.

4 Moc narrativum...
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zaburzyæ segregacjê na swoj¹ korzy�æ. Ewolucyjnie i we wspólnym
interesie op³aca siê wiêc stawaæ modyfikatorem przywo³uj¹cym z³o-
czyñcê do porz¹dku.

Rysuj¹cy siê za spraw¹ tego opisu obraz tworzenia no�nika nie
jest jednak do koñca prawdziwy. Biologia molekularna zgromadzi-
³a ju¿ bardzo wiele dowodów na to, ¿e oprócz tych bior¹cych udzia³
w kurtuazyjnym gawocie w komórkach mie�ci siê olbrzymia i bez-
³adna mieszanina fragmentów DNA, który nigdy nie podlega trans-
lacji na RNA. Jest to tak zwany �mieciowy DNA (ang.: junk DNA)
wystêpuj¹cy w ilo�ci o wiele wiêkszej ni¿ potrzeba w ogóle infor-
macji genetycznej do wyprodukowania sprawnego wehiku³u. Ta
nieuczestnicz¹ca w twórczym tañcu �zbieranina� to pasa¿erowie na
gapê, znani biologom pod ró¿nymi nazwami: plazmidów, episomów,
wirusów i in. Ich rola nie jest jeszcze rozpoznana, ale w kontek-
�cie rozwa¿añ nad replikatorami zajmuj¹ce jest to, ¿e na poziomie
genomu nie da siê odró¿niæ �rdzennych� komponentów genetycz-
nej instrukcji od elementów nap³ywowych, zbêdnych, odpadowych.
Z dociekañ genetyków jasno wynika, ¿e nie ma ró¿nicy miêdzy na-
szymi �w³asnymi� genami a paso¿ytniczymi czy symbiotycznymi
�wstawkami�. To, czy bêd¹ siê one z sob¹ �ciera³y, czy kooperowa-
³y, nie zale¿y od ich pochodzenia, lecz od wspólnoty interesów28.
W gruncie rzeczy, nie ma te¿ wiêkszego znaczenia, czy s¹ to przy-
nale¿ni pierwotnemu wyposa¿eniu buntownicy, usi³uj¹cy z³amaæ
regu³y chromosomowego fair play, czy dokonuj¹ce inwazji z ze-
wn¹trz wirusy.

28 Istnieje, mocno ju¿ ugruntowana, teoria autorstwa Lynn Margulis, która
zak³ada, ¿e �ród³em ewolucyjnej zmienno�ci i z³o¿ono�ci ¿ycia organicznego
jest symbiogeneza, wspó³bytowanie jednych ¿ywych organizmów w drugich
i ich d³uga wspó³egzystencja. Komórki eukariotyczne (z których my!) pochodz¹
� drog¹ symbiozy � od komórek prokariotycznych, pierwotniejszych, sinic i bak-
terii. Procesy integracyjne pro- i eukariontów dokonuj¹ siê stale. Dawkins
odwo³uje siê do Margulis, ale traktuje j¹ raczej marginalnie, poniewa¿ kon-
cepcja symbiogenezy k³óci siê z ultradarwinistyczn¹ wersj¹ teorii replikato-
rów. Por. np. L. M a r g u l i s: Od kefiru do �mierci. Prze³. M. R y s z k i e w i c z.
W: Jak to jest?..., s. 85�99. Szersz¹ prezentacjê pogl¹dów M a r g u l i s  stano-
wi jej ksi¹¿ka Symbiotyczna planeta. Prze³. M. R y s z k i e w i c z. Warszawa:
CiS, 2000.
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Analizuj¹c ca³¹ ró¿norodno�æ i z³o¿ono�æ zale¿no�ci replikatorów
w genomie, wnikliwy twórca teorii fenotypu rozszerzonego i samo-
lubnego genu stwierdza, ¿e konflikt miêdzy replikuj¹cymi siê jed-
nostkami jest g³ównie efektem ró¿nic w sposobach przenoszenia siê
tych jednostek od no�nika do no�nika. Poniewa¿ wzajemne oddzia-
³ywania miêdzy genami s¹ analogiczne, jak miêdzy ich no�nika-
mi, najlepiej ukazuj¹ je w³a�nie zale¿no�ci paso¿ytnicze i symbio-
tyczne na poziomie no�ników. Je�li droga przenoszenia siê (repli-
kacji) paso¿yta jest to¿sama z drog¹ replikacji ¿ywiciela, to � oczy-
wi�cie � ich wspólnym interesem jest masowa produkcja propagul
(cz¹stek reprodukcyjnych) gospodarza. Pomy�lnie rozmna¿aj¹cy siê
gospodarz gwarantuje tê sam¹ sytuacjê replikatorom wykorzystu-
j¹cego go paso¿yta. Skrajnym przeciwieñstwem tego¿ uk³adu jest
sytuacja, kiedy paso¿yty przekazuj¹ swoje geny przez martwe ju¿
cia³o gospodarza. Wtedy, z punktu widzenia paso¿yta, �dobry no-
�nik to martwy no�nik�; faktycznie, w takim uk³adzie w interesie
ka¿dej ze stron jest u�miercenie tej drugiej.

Drugim kryterium, jakie okazuje siê istotne w tych wzajemnych
relacjach, jest czas, w którym geny obu stron zaczynaj¹ na siebie
oddzia³ywaæ. W im wcze�niejszym stadium rozwoju zarodkowego
gospodarza pojawia siê ingerencja, tym lepszy odnosi skutek. Na-
wet tak radykalna zmiana, jak na przyk³ad wytworzenie dwóch
g³ów czy niewykszta³cenie koñczyn, mo¿e byæ efektem pojedynczej
tylko mutacji, o ile bêdzie ona mia³a miejsce we wczesnej fazie re-
plikacji DNA.

Kryterium trzecim jest dystans � odleg³o�æ oddzia³ywania ge-
nów na siebie. Tu istniej¹ dwie mo¿liwo�ci: �cis³a przynale¿no�æ
i znaczna separacja. Przyk³adem tej pierwszej jest wstrzykiwanie
w³asnego DNA wprost do komórek gospodarza, praktykowane przez
wirusy; przyk³adem drugiej � dzia³anie na odleg³o�æ i w sposób po-
�redni, takie jak praktykuje kuku³ka, paso¿ytuj¹ca w gniazdach
trzciniaka i wp³ywaj¹ca na uk³ad nerwowy swego gospodarza
g³o�nym ¿ebraniem o pokarm. W jednym ze swych syntetycznych
artyku³ów, udowadniaj¹cych wehikularny charakter osobników
i samolubno�æ genów Dawkins formu³uje wrêcz opiniê, obalaj¹c¹,

4*
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jak siê wydaje, powszechne wyobra¿enie o buduj¹cych nas repli-
katorach:

Nasze geny s¹ niczym kolonie wirusów, które mo¿na by na-
zwaæ uspo³ecznionymi, w odró¿nieniu od zwyk³ych wiru-
sów � anarchistów. Ich uspo³ecznienie polega na tym, ¿e
wspó³pracuj¹ ze sob¹, tworz¹c organizm, i sprawiaj¹, ¿e or-
ganizm ten robi to, co dla nich dobre. Czyni¹ tak wy³¹cz-
nie dlatego, ¿e ich przeznaczeniem jest porzucenie danego
organizmu i (za jego po�rednictwem) przej�cie do nastêp-
nych pokoleñ. Gdyby mog³y zrobiæ to samo na przyk³ad
drog¹ kropelkow¹, przenosz¹c siê przez kichanie lub od-
dychanie na kolejne ofiary, uczyni³yby tak zapewne bez
wahania.
Tê metodê opanowa³y wirusy, które nazwali�my anarchis-
tami. To one w³a�nie ka¿¹ nam kichaæ i wcale nie chc¹ z nami
wspó³pracowaæ. Nic ich nie obchodzi, ¿e umrzemy. [...] Na-
sze geny tym ró¿ni¹ siê od nich, ¿e s¹ wirusami uspo³ecz-
nionymi, w pe³ni zsocjalizowanymi replikatorami. S¹ zdy-
scyplinowane i pos³usznie wspó³pracuj¹ ze sob¹. Robi¹ tak
dlatego, ¿e jedyna dostêpna droga opuszczenia tymczaso-
wego po�rednika w miêdzypokoleniowej wêdrówce, jakim
jest organizm, wiedzie przez jego komórki rozrodcze29.

Koncepcjê tê wspiera swym autorytetem równie¿ George C. Wil-
liams, autor klasycznego ju¿ dzi� podrêcznika Adaptation and Na-
tural Selection30. Dowodzi on, i¿ jest wysoce prawdopodobne, ¿e
wiêkszo�æ gro�nych dzisiaj wirusów by³a pierwotnie przekazywa-
na potomstwu przez rodziców w transferze pionowym i nie sta-
nowi³a �miertelnego zagro¿enia, albowiem �nosiciele wirusów mu-
sieli prze¿yæ odpowiednio d³ugo, aby móc siê rozmno¿yæ, w prze-
ciwnym razie wirus nie móg³ zostaæ przeniesiony na inne osobni-

29 R. D a w k i n s: Wehiku³ prze¿ycia..., s. 104�105.
30 G. W i l l i a m s: Adaptation and Natural Selection. Princeton NJ: Prince-

ton University Press, 1966.
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ki i gin¹³�31. To dopiero sprzyjaj¹ce warunki �rodowiskowe, unie-
zale¿niaj¹ce prze¿ywalno�æ wirusa od prze¿ywalno�ci nosiciela,
przyczyni³y siê do zmiany dróg ich przekazywania (ju¿ nie z ro-
dziców na dzieci, ale np. z partnera seksualnego na partnera, czy-
li w tzw. transferze poziomym). Williams podaje przyk³ad wirusa
HIV, ale równie dobrym exemplum mo¿e byæ zapewne i wirus gry-
py dziesi¹tkuj¹cy corocznie mieszkañców zw³aszcza wielkich aglo-
meracji miejskich. Zmiana warunków jego egzystowania � wzrost
populacji potencjalnych nosicieli wynikaj¹cy ze wzrostu popula-
cji w ogóle plus zacie�nienie kontaktów jako efekt cywilizacyjny �
wp³ynê³a na modyfikacjê jego relacji z gospodarzem, czyni¹c go
znacznie niebezpieczniejszym dla nosicieli, ni¿ by³ pierwotnie.
U podstaw tego rozumowania le¿y za³o¿enie, ¿e od kiedy prze¿y-
walno�æ (kopiowanie, p³odno�æ, rozprzestrzenianie) replikatora-wi-
rusa przestaje zale¿eæ od d³ugowieczno�ci jego nosicieli, czyli ina-
czej, od kiedy wirusy nie musz¹ czekaæ, a¿ dotychczasowy gospo-
darz bêdzie mia³ potomstwo, znikaj¹ ograniczenia ich zabójczo-
�ci narzucone przez mechanizmy selekcji. Od tego momentu ich
zjadliwo�æ w zaatakowanym osobniku wzrasta, bo dziêki temu
w chwili jego �mierci bêdzie ich wiêcej do przenoszenia siê na na-
stêpn¹ ofiarê.

W celu unaocznienia z³o¿ono�ci procesu daj¹cego w ostateczno-
�ci produkt � organizm, wchodz¹cy dalej w relacje z innymi orga-
nizmami na poziomie uznawanym dot¹d za podstawowy poziom
ewolucji, w koncepcji swej Dawkins najsilniejszy nacisk k³adzie na
odró¿nienie replikatorowego poziomu generuj¹cego od poziomu
tego, co wygenerowane. Wykazanie, i¿ dobór zachodzi na innym,
ni¿szym poziomie, a w³a�ciwo�ci wehiku³u � wygenerowanego
�dzie³a� zale¿¹ od podró¿uj¹cych w jego wnêtrzu replikatorów,
a nie odwrotnie, to istotna zmiana optyki, jak¹ wprowadza w bio-
logiê. Jej logicznym nastêpstwem jest te¿ odmienne spojrzenie na
organizm, trac¹cy dawn¹, przyznan¹ mu przez Darwina rangê. Nie
jest on ju¿ �wyj�ciowym� punktem ewolucji, ale:

31 Ibidem, s. 59.



54 Rozdzia³ I

jest wspólnym �rodkiem transportu dla replikatorów. Jest
no�nikiem, w którym replikatory (geny i memy) podró¿uj¹,
no�nikiem, którego w³a�ciwo�ci zale¿¹ od replikatorów pod-
ró¿uj¹cych w jego wnêtrzu, no�nikiem, który mo¿na uznaæ
za maszynê do propagacji replikatorów32.

Takie przesuniêcie akcentów pozwala na analizê w³a�ciwo�ci no�-
ników, �ledzenie ich doboru i adaptacji jako zjawisk warunkowa-
nych jako�ci¹ informacyjnego przepisu, który realizuj¹, a nie jako
samoistnych jednostek sprawczych. Sukces ewolucyjny wehiku³ów
wi¹¿e siê bowiem w tej teorii ze skuteczno�ci¹ propagowania repli-
katorów i od nich w znacznej mierze zale¿y. Modeluj¹cy charakter
replikatorów przejawia siê w ich skuteczno�ci konstruowania swo-
ich wehiku³ów, ale � zastrzega Dawkins � �geny nie maj¹ nic do
rzeczy z hierarchi¹ w obrêbie �wiata organizmów. One s¹ poza
ni¹�33. Organizmy buduj¹ w³asne porz¹dki, których badanie wy-
maga innych narzêdzi ni¿ te, jakie s³u¿¹ badaniu replikatorów.

Zmierzaj¹c do coraz precyzyjniejszego u�ci�lenia teorii i groma-
dz¹c argumenty na jej rzecz, Dawkins bardzo skrupulatnie opra-
cowuje swoje tezy, dokonuj¹c ich precyzacji w ka¿dym niemal
aspekcie. Wiod¹c swoj¹ teoriê ku uniwersalno�ci, co stanowi nie-
w¹tpliwy sens i cel tworzenia teorii naukowych, w znacznym stop-
niu odrywa j¹ od jej biologicznych korzeni. Swe podstawowe pojê-
cia: replikator i no�nik � definiuje tak, aby zyska³y ów walor uni-
wersalnej stosowalno�ci.

Mój replikator to uniwersalne okre�lenie czego�, co jest ko-
piowane. Przyk³adem replikatora jest zarówno cz¹steczka
DNA, jak kartka papieru powielana na kserokopiarce34.

No�nikiem jest [�] jednostka dostatecznie wyodrêbniona,
by zas³ugiwaæ na miano jednostki, mieszcz¹ca w sobie zbiór

32 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 150.
33  I d e m: Wehiku³ prze¿ycia..., s. 112.
34  I d e m: Fenotyp rozszerzony..., s. 114.
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replikatorów, dzia³aj¹ca na rzecz ich zachowania i pomna-
¿ania35.

Definicjom tym, w istocie, daleko jest do naukowej �cis³o�ci, trud-
no wiêc dziwiæ siê zastrze¿eniom i krytycznym uwagom biologów,
domagaj¹cych siê na przyk³ad bli¿szego genetyce rozumienia po-
jêæ genu czy no�nika. Wed³ug przywo³anego tu ju¿ Williamsa, Daw-
kins obrawszy w³a�ciwy trop dociekañ, dokona³ naprawdê istotne-
go rozró¿nienia miêdzy replikatorami a wehiku³ami (�interaktora-
mi� w terminologii Dawida Hulla), pope³ni³ jednak b³¹d, uto¿samia-
j¹c geny z replikatorami, podczas gdy mamy tu do czynienia z dwie-
ma niewspó³miernymi p³aszczyznami materii i informacji, odrêb-
nymi domenami egzystencji o ró¿nych w³a�ciwo�ciach. Informacja
nie posiada cech materii: masy, ci¹g³o�ci, ³adunku; materia za� nie
daje siê wyraziæ w bitach. Nale¿y mówiæ o nich osobno, bo bez �ci-
s³ego rozró¿nienia pomiêdzy informacj¹ a no�nikiem nie mo¿na
w jasny sposób mówiæ i my�leæ o ewolucji. Kiedy w biologii mówi
siê o genach czy genotypach, zastrzega Williams, nale¿y pamiêtaæ,
¿e nie s¹ to realnie istniej¹ce obiekty fizyczne, lecz pewne wzorce,
których no�nikami s¹ cz¹steczki DNA36. Ujmuj¹c rzecz pro�ciej, to,
co przez Dawkinsa i ca³¹ rzeszê innych pojmowane jest jako naj-
mniejsza jednostka znacz¹ca ewolucji i nazywane genem, dla Wil-
liamsa (i innej rzeszy) jest jeszcze �rozk³adalne� na informacjê i jej
materialny no�nik (moleku³y DNA).

Krytyka Williamsa, której na naszym gruncie sekunduje polski
biolog Mariusz Biedrzycki, wyrzucaj¹c dodatkowo Dawkinsowi nie-
potrzebne rozró¿nienia na replikatory aktywne i pasywne, wnosi
istotne dopowiedzenie do zbudowanej przez Dawkinsa teorii repli-
katorów, pozwalaj¹c wyra�niej dostrzec ich z³o¿ony, dwoisty cha-
rakter. Sam autor teorii rzeczywi�cie stwierdzeniami w rodzaju:
�Bêdê u¿ywa³ terminu »genetyczny replikator« zamiast »gen« wszê-
dzie tam, gdzie jest to konieczne�37 nie sk³ania dyskutantów do z³o-

35 Ibidem, s. 151.
36 Zob.: G. W i l l i a m s: Pakiet informacji. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e.

W: Trzecia kultura..., s. 55.
37 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 118.
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¿enia broni w boju ze sw¹ prowokuj¹c¹ teori¹. Wzi¹wszy wszak¿e
pod uwagê wcze�niej przedstawione ustalenia Dawkinsa, wydaje
siê, i¿ doskonale pojmuje on, ¿e �jego� gen � replikator jest i mate-
ri¹, i informacj¹ jednocze�nie i ¿e, na dodatek, rozdzielenie od sie-
bie tych dwóch jako�ci jest mo¿liwe tylko jako konstrukt teoretycz-
ny, zbêdny do przedstawienia koncepcji doboru i ewoluowania jed-
nostek systemu ¿ycia38.

Zagadnienie to doskonale ilustruje i wyja�nia aktualnie logik
Keith Devlin, badacz z krêgu Center for the Study of Language
and Information (CSLI), kiedy twierdzi, ¿e

Informacja jest jak u�miech kota z Cheshire: jest przecho-
wywana czy reprezentowana przez przedmioty fizyczne,
lecz jako abstrakcja istnieje poza tymi przedmiotami.
Wszystkie przedmioty fizyczne przechowuj¹ informacjê
w podobny sposób, w jaki wszystkie koty z Cheshire maj¹
u�miech; podobnie, gdy dan¹ informacjê pozbawi siê jej
fizycznej reprezentacji, tym, co nam pozostaje, jest owa in-
formacja39.

38 Wydaje siê, ze rewolucjonizm Dawkinsa nie by³by a¿ tak rewolucyjny,
a przeto i trudny do zaakceptowania dla badaczy zwi¹zanych z paradygma-
tem nauk przyrodniczych, gdyby nie by³a im obca, wypracowana w paradyg-
macie nauk humanistycznych, semiotyczna teoria znaku i jêzyka. Byæ mo¿e
mniejszy te¿ problem z wy³uszczeniem swojej teorii replikatorów mia³by sam
Dawkins, który istotnie mówi nieraz o genach, jak gdyby by³y wy³¹cznie jak¹�
form¹ materii. Posi³kuj¹c siê prostym Saussurowskim rozumieniem znaku,
³atwo móg³by wyja�niæ, i¿ jego samolubny gen (to¿samy z replikatorem gene-
ratywnym), to ca³o�æ z³o¿ona z signifiant (znacz¹cego) � tu: materii, fizycznie
namacalnego zwi¹zku chemicznego � kwasu deoksyrybonukleinowego, oraz
z signifié (znaczonego) � tu: informacji genetycznej. S¹ one niczym kartka
papieru, której dwóch stron nie da siê oddzieliæ, a z których jedna � do ce-
lów akademickiej eksplikacji teorii semiotycznej � mo¿e byæ traktowana
jako signifiant, a druga � jako signifié. Podobnie jest w przypadku replikatora
Dawkinsa; rozdzielenie �znacz¹cego� od �znaczonego� mo¿liwe jest tylko teo-
retycznie.

39 K. D e v l i n: ¯egnaj Kartezjuszu. Rozstanie z logik¹ w poszukiwaniu no-
wej kosmologii umys³u. Prze³. B. S t a n o s z. Warszawa: Prószyñski i S-ka,
1999, s. 321.
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Ów w¹tek �oddzielania� i wynikaj¹cych zeñ nieporozumieñ sta-
le przewija siê w wywodach Dawkinsa i jego interlokutorów,
zw³aszcza biologów molekularnych, tak¿e cytowanych tu Bateso-
na, Williamsa czy Stenta (krytyków jest, oczywi�cie, znacznie wiê-
cej). Kiedy za� Bateson powiada, ¿e replikator Dawkinsa (zacytu-
jemy raz jeszcze) �to fragment materia³u genetycznego odpowie-
dzialny za ró¿nicê miêdzy cech¹ wygrywaj¹c¹ a przegrywaj¹c¹�,
a Dawkins siê z nim zgadza, to w naszym przekonaniu � w grun-
cie rzeczy � obaj stoj¹ na poziomie �biologicznych znaków podsta-
wowych�, przenosz¹cych elementy �sensu�, które s¹ uchwytne na
ka¿dym poziomie, czyli obaj pozostaj¹ na terenie ogólnej teorii zna-
ku, oczywi�cie, w jej znacznie, a mo¿e i bezprawnie poszerzonej tutaj
wersji40. Allele, które ró¿nicuj¹ i wyodrêbniaj¹ alternatywne formy
genu, pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê, co fonemy w systemie jêzykowym.

Przyjmuj¹c hipotetycznie, ¿e gen Dawkinsa jest znakiem, w stricte
semiologicznym rozumieniu, przyj¹æ by nale¿a³o równie¿, i¿ wszyst-
kie zachodz¹ce miêdzy tymi replikatorami relacje, regu³y doboru
i z³o¿ony system znacz¹cych opozycji to langue natury � jej abs-
trakcyjny (acz zrozumia³y dla biologów) jêzyk. Kolejny przedmiot
biologicznego sporu � fenotypowa ekspresja genów, na ka¿dym po-
ziomie odpowiada³by wtedy Saussurowskiemu parole � mowie na-
tury, wypowiedzi, cz¹stkowej realizacji systemowego langue.

Trzymaj¹c siê tych rozró¿nieñ, mogliby�my uznaæ, i¿ replikator
generatywny z³o¿ony z signifiant (materii) i signifié (informacji)
buduje dostêpne percepcji zmys³owej no�niki (fenotypy wraz z ich
rozszerzeniami), a te tworz¹ wtórny system, rz¹dz¹cy siê swoimi
prawami, formuj¹c hierarchie z poszczególnych osobników, grup
i gatunków. Na ich poziomie znakowo�æ jest znakowo�ci¹ wy¿sze-
go rzêdu; ca³y genom postrzegany byæ mo¿e jako signifié, fenotyp
za� jako signifiant.

40 Jej najprostszy chyba, systematyczny wyk³ad prezentuje np.: P. G u i -
r a u d: Semiologia. Prze³. S. C i c h o w i c z. Warszawa: Wiedza Powszechna,
1974 lub Semiotyka kultury. Wyb. i oprac. E. J a n u s  i  M.R. M a y e n o w a.
Warszawa: PIW, 1977, natomiast aktualnie najwnikliwsze i bli¿sze naukom
�cis³ym cytowany tu ju¿ K. Devlin.
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Czy Richard Dawkins, konstruuj¹c teoriê samolubnego genu-re-
plikatora jako najmniejszej cz¹stki znacz¹cej doboru naturalnego,
proponuje biologii co�, co nazwaæ by mo¿na semiologi¹ natury?

Bardzo wiele na to wskazuje, a przedstawiciele wspó³czesnej li-
teratury naukowej i popularnonaukowej, relacjonuj¹cy osi¹gniê-
cia biologii molekularnej, zaczynaj¹ wrêcz my�leæ tymi w³a�nie ka-
tegoriami. Doskonale widaæ to zw³aszcza w pracach Matta Ridleya,
który stwierdza:

�ci�le mówi¹c, idea genomu jako ksi¹¿ki nie jest nawet prze-
no�ni¹. Jest to dos³owna prawda. Ka¿da ksi¹¿ka jest cy-
frow¹ informacj¹ zapisan¹ w liniowej, jednowymiarowej
i jednokierunkowej postaci, zdefiniowana przez kod, który
poprzez kolejno�æ grupowania znaków ma³ego alfabetu
transliteruje je w du¿y leksykon zdañ41.

Pojmowanie zapisu genetycznego jako jêzyka �genetyckiego�,
którego alfabet sk³ada siê z czterech liter (umownie oznaczonych
jako A,C,G,T), takich samych w ka¿dym ¿ywym stworzeniu, a któ-
rego kod zosta³ �z³amany� przez wspó³czesnych genetyków, to na
pewno metodologicznie bliskie semiologii ujêcie istoty ¿ycia, aczkol-
wiek brak wspólnego metajêzyka humanistyki i biologii stanowi ol-
brzymi¹ przeszkodê w porozumieniu siê w tym wzglêdzie przed-
stawicieli obu kultur42.

Bez wzglêdu jednak na to, czy propozycja Dawkinsa jest czy nie
jest jak¹� postaci¹ semiologii natury, stanowi bezdyskusyjn¹ pod-
stawê nowo kszta³tuj¹cej siê dyscypliny � memetyki, która wycho-

41 M. R i d l e y: Genom. Autobiografia gatunku w 23 rozdzia³ach. Prze³.
M. K o r a s z e w s k a. Poznañ: Dom Wydawniczy Rebis, 2001, s. 17.

42 Cytowany tu Ridley czyni naprawdê istotny krok w tej sprawie, gdy w swej
�wietnej ksi¹¿ce pisze: �[...] wyobra� sobie, ¿e genom jest ksi¹¿k¹. S¹ w niej
dwadzie�cia trzy rozdzia³y zwane CHROMOSOMAMI. Ka¿dy rozdzia³ zawie-
ra wiele tysiêcy opowiadañ zwanych GENAMI. Ka¿de opowiadanie sk³ada siê
z akapitów zwanych EKSONAMI, pomiêdzy którymi s¹ og³oszenia zwane
INTRONAMI. Ka¿dy akapit sk³ada siê ze s³ów zwanych KODONAMI. Ka¿-
de s³owo jest napisane literami zwanymi NUKLEOTYDAMI�. M. R i d l e y:
Genom..., s. 16.
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dz¹c od biologicznych podstaw ¿ycia, zmierza ku wyja�nieniu tego,
co dot¹d by³o przedmiotem humanistyki, ku wyja�nianiu kultury.
I tak oto przej�cie od biosfery, organicznego poziomu ¿ycia naszej
planety ku sferze, która dotychczas sprawia³a wra¿enie bêd¹cej
poza zasiêgiem biologicznych mikroskopów, zosta³o dokonane. Ma-
³o tego. Porównuj¹c obie te formy ¿ycia, Dawkins formu³uje kolej-
ne, prowokuj¹ce dla nauki stwierdzenia. Obstaj¹c przy prze�wiad-
czeniu, i¿ ten drugi replikator � mem �pod wzglêdem osi¹ganego
tempa przemian ewolucyjnych zostawia stare, zdyszane geny da-
leko w tyle�43, sugeruje wrêcz, ¿e strza³ka czasu przesuwa siê w przez
niego obieranym kierunku.

Drugi replikator

Wywiedziony z tezy o istocie ¿ycia jako zró¿nicowanej prze¿y-
walno�ci replikuj¹cych siê bytów hipotetyczny drugi replikator
Dawkinsa ma wiele wspólnego z replikatorem generatywnym. Jest
jednostk¹ dziedziczenia kulturowego, ale podlega prawom darwi-
nizmu skrupulatnie zrekonstruowanym przez nauki przyrodnicze.
Tak przynajmniej widzi go Dawkins, który w swej teorii jest kon-
sekwentny, czego nie mo¿na powiedzieæ o innych badaczach me-
mów. Ta analogia widoczna jest zw³aszcza w odpowiedzi, jakiej
udziela na zasadnicze pytanie o ontologiê memów.

Je�li mózg przechowuje informacje w postaci specyficzne-
go uk³adu po³¹czeñ synaptycznych, mem powinien daæ siê
zobaczyæ pod mikroskopem jako okre�lona struktura. Je�li
za� mózg magazynuje informacje w postaci rozproszonej
(Pribram 1974), memu nie da siê zlokalizowaæ na prepa-
racie mikroskopowym, ale nadal mo¿na uznaæ, ¿e ma on
swoj¹ fizyczn¹ reprezentacjê w mózgu44.

43 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 266.
44 Ibidem, s. 146.
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Mamy tu wiêc ponownie do czynienia z prezentowan¹ wcze�niej,
znan¹ sytuacj¹ wspó³istnienia (niematerialnej) abstrakcyjnej infor-
macji i jej materialnej reprezentacji, sytuacj¹ postrzegania repli-
katora jako informacji transmitowanej za spraw¹ pewnego kodu
i jakiego� no�nika, uwolnionej jednak od replikowania siê na dro-
dze dziedziczenia za spraw¹ jaj i plemników. Tym razem materi¹
najistotniejsz¹ nie jest �trochê samolubny wielki fragment chromo-
somu�, ale wci¹¿ s³abo rozpoznana neuronalna substancja naszych
mózgów. Tak wiêc sukces tego replikatora nie zale¿y ju¿ od dzie-
dziczno�ci biologicznej, ale opiera siê na jakim� innym sposobie
przekazu informacji. Zgodnie z darwinizmem, tu tak¿e obowi¹-
zuj¹ zasady zró¿nicowanej prze¿ywalno�ci najlepiej przystosowa-
nych, reprodukcja najbardziej udanych (skutecznych w sensie
reprodukcyjnym) replikatorów, selektywne przetrwanie warunko-
wane otoczeniem � istniej¹c¹ ju¿ pul¹ replikatorów, wobec których
konieczne jest przyjêcie jakich� strategii. Tutaj tak¿e zachodzi ko-
piowanie b³êdów (mutacje) i tasowanie puli. Jak¹ jednak drog¹ siê
dokonuje?

Dawkins twierdzi, ¿e ma ona zwi¹zek z szeroko rozumianym
na�ladownictwem oraz rywalizacj¹ memów z ich kopiami alterna-
tywnymi o energetyczne zasoby naszych mózgów � produktu ge-
nów. Z tych te¿ powodów tylko czê�ciowo zgadza siê z opini¹
Johna Bonnera, autora The Evolution of Culture in Animals, ¿e:
�Memy ca³kowicie zale¿¹ od genów, geny natomiast mog¹ istnieæ
i zmieniaæ siê zupe³nie niezale¿nie od memów�45. Ta zgoda odno-
si siê raczej do biologicznego klimatu, genetycznego sk³adu po-
pulacji, bez której mem funkcjonowaæ by nie móg³, nie oznacza
natomiast, ¿e przetrwanie i replikacja le¿¹ po stronie tylko tych
memów, które wspieraj¹ geny swoich nosicieli. Socjobiologowie
twierdz¹ wprawdzie, ¿e rozprzestrzenianie siê Dawkinsowskiego
drugiego replikatora (o ile w ogóle jest sens o nim mówiæ!) i tak za-
le¿y od istnienia i ch³onno�ci umys³ów, a te, podobnie jak na�la-
downictwo, s¹ przecie¿ efektem pracy genów, ale Dawkins jest in-
nego zdania.

45 Ibidem, s. 148.
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Memy, wed³ug niego, maj¹ w³asne drogi replikacji. Uniezale¿-
niwszy siê w pewnym momencie od �biologicznej smyczy�46, na któ-
rej by³y trzymane przez tysi¹clecia ewolucji naszego gatunku, we-
sz³y na drogê wolnej od wp³ywu genów, autonomicznej ewolucji.
Wed³ug memetyków, natomiast, w efekcie rewolucji memetycz-
nej role siê wrêcz odwróci³y i teraz smycz dzier¿¹ memy, podpo-
rz¹dkowuj¹ce sobie replikator generatywny. Z tak¹ opini¹ spoty-
kamy siê przynajmniej w ksi¹¿ce Susan Blackmore, wielkiej entu-
zjastki darwinizmu kosmicznego i memetyki, której stanowisko, jak
wynika z przytoczonej na wstêpie rozdzia³u wypowiedzi Dawkin-
sa, jest zgodne z jego intencj¹, choæ w czasie doprecyzowywa-
nia koncepcji memu, a wiêc w latach siedemdziesi¹tych i pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych XX wieku, silniejszy akcent k³ad³ on jesz-
cze na inn¹, wielce dra¿liw¹ kwestiê odró¿nienia jednostek dzie-
dziczno�ci kulturowej (memów), posiadaj¹cych sw¹ reprezentacjê
w mózgu od ich �efektów fenotypowych� � produktu memów. Odró¿-
nienie to przeprowadzi³ per analogiam do wzorcowego replikato-
ra generatywnego � genu, wskazuj¹c na rozró¿nienia �i-kultury�
oraz �m-kultury� dokonane w 1975 roku przez antropologa Fran-
cisa Cloaka.

Jak powiedziano wcze�niej, ów wzorcowy replikator dzia³a na
dwa sposoby: wytwarza w³asne kopie, posi³kuj¹c siê strukturami
bia³kowymi, i wzmacnia szanse prze¿ycia tych kopii, tworz¹c fe-
notypy � swoje wehiku³y. W przypadku memu, pierwszemu z tych
sposobów odpowiada � zdaniem Dawkinsa � �wykorzystanie apa-
ratu komunikacji miêdzyosobniczej i na�ladownictwa�, drugiemu
natomiast � wytwarzanie fenotypowych efektów w formie umiejêt-
no�ci, gestów, obrazów, muzyki, s³ów, fasonów ubrañ, a wiêc wszel-
kich widocznych i zewnêtrznych przejawów, które

46 �Biologiczna smycz� to znana metafora, zastosowana przez Edwarda
Wilsona � twórcê socjobiologii � w rozprawie O naturze ludzkiej. Jest ona kwin-
tesencj¹ stanowiska socjobiologii w ogóle, a w odniesieniu do kultury � w szcze-
gólno�ci, i przyjmuje, ¿e �Geny trzymaj¹ kulturê cz³owieka na elastycznej,
choæ niemo¿liwej do zerwania smyczy�. E. W i l s o n: O naturze ludzkiej. Prze³.
B. S z a c k a. Poznañ: Zysk i S-ka, 1998, s. 181.
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Mog¹ byæ dostrze¿one przez narz¹dy zmys³ów innych osob-
ników i mog¹ wdrukowaæ siê w ich umys³y � w ten sposób
kopia (niekoniecznie dok³adna) oryginalnego memu zosta-
je wyryta w mózgu innego osobnika. Nowa kopia memu
mo¿e nastêpnie wytworzyæ swoje efekty fenotypowe, które
wytworz¹ dalsze jej kopie w kolejnych mózgach47.

Zastanawiaj¹ce, ale podjête przez Dawkinsa w Fenotypie rozsze-
rzonym rozumowanie nie doprowadzi³o go do narzucaj¹cego siê tu
(choæby przez analogiê w³a�nie) wniosku, i¿ fenotypow¹ ekspresj¹
memów, ich wehiku³em jest po prostu ludzki umys³, wszystko inne
za� � jêzyk, muzyka, literatura, nauka... etc., s³owem � kultura,
to fenotyp rozszerzony, produkt umys³u w takim samym stopniu,
jak gniazdo jest produktem ptaka. Wydaje siê, ¿e gdyby w tej wcze-
snej fazie tworzenia siê zrêbów memetyki przyjêto tak¹ w³a�nie
koncepcjê, wspó³czesna memetyka uniknê³aby burzliwych dysku-
sji, co jeszcze jest memem, a co ju¿ tylko jego no�nikiem. Tym bar-
dziej, ¿e � jak dowodzi³ Dawkins � efekty fenotypowe memów wy-
twarzaj¹ swe kolejne kopie w kolejnych mózgach, a wiêc ca³a kwe-
stia rozró¿nieñ zaczyna siê wielce komplikowaæ.

W rozwa¿aniach nad tym zagadnieniem najbli¿szy zapropono-
wanemu widzeniu tego problemu okaza³ siê ukochany filozof me-
metyków � Daniel Dennet, który w 1991 roku w rozprawie Con-
sciousness Explained (R. Little, Brown and Co. Boston, Ma.) pod-
j¹wszy próbê wyja�nienia �wiadomo�ci, stwierdzi³:

[...] ludzki umys³ sam w sobie jest artefaktem powsta³ym
dziêki memom, modyfikuj¹cym ludzki mózg tak, by uczy-
niæ go bardziej odpowiednim dla siebie siedliskiem48.

Jego opiniê w sze�æ lat pó�niej powtórzy³ tak¿e Richard Brodie,
gor¹co zaanga¿owany w walkê ze szkodliw¹ postaci¹ memów � wi-
rusami umys³ów. Rozpatruj¹c wnioski p³yn¹ce z mimowolnie po-

47 Ibidem, s. 146.
48 Za: S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 311.
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wo³anej do ¿ycia przez Dawkinsa memetyki, ten b³yskotliwy wspó³-
pracownik Billa Gatesa (Microsoft Inc.!!), pisze:

Najbardziej interesuj¹ce w memach jest nie to, czy s¹ praw-
dziwe czy fa³szywe, ale to, ¿e z nich w³a�nie sk³ada siê
umys³49.

Sprowokowane w znacznym stopniu koncepcj¹ drugiego replika-
tora zainteresowanie umys³em w minionym dwudziestoleciu widocz-
nie wzros³o i zaowocowa³o frapuj¹cymi osi¹gniêciami na polu neuro-
biologii, psychologii ewolucyjnej, kognitywistyki, a nawet fizyki kwan-
towej, nie mówi¹c o badaniach nad sztuczn¹ inteligencj¹. Daniel
Dennett nie jest dzi� jedynym, który buduje swoj¹ teoriê ludzkiej
�wiadomo�ci na biologicznych za³o¿eniach darwinizmu kosmicznego
i idei �g³odu epistemicznego� � w³a�ciwej wszystkim ¿ywym orga-
nizmom �informacjo¿erno�ci�, jak obrazowo uj¹³ to George Miller50.

Od tego czasu epistemologiczny i ontologiczny b³¹d Kartezjusza
jednoznacznie oddzielaj¹cego umys³ i cia³o sta³ siê przedmiotem
badañ empirycznych i dociekañ ewolucjonistycznych, po�ród któ-
rych wa¿ne miejsce przypada te¿ nauce o drugim replikatorze. Ak-
tualnie reprezentanci wskazanych nauk w pe³ni zdaj¹ sobie spra-
wê z niemo¿no�ci obej�cia siê bez biologicznej (a nie tylko filozo-
ficznej czy psychologicznej) teorii umys³u, pozwalaj¹cej � w za³o-
¿eniu � zidentyfikowaæ kod mózgowy reprezentuj¹cy jaki� przed-
miot lub ideê, podobnie jak za spraw¹ genetyki zidentyfikowano
(zmapowano) ju¿ ludzki genom.

Dawkins jednak, jak powiedziano, problemu umys³u nie stawia,
chocia¿ charakteryzuj¹c swój drugi replikator, zaznacza, ¿e spotkaæ
go mo¿na jedynie w ��rodowisku z³o¿onych, porozumiewaj¹cych siê
ze sob¹ umys³ów�51. Dla niego istotniejsze s¹ takie zagadnienia, jak

49 R. B r o d i e: Wirus umys³u. Prze³. P. Tu r s k i. £ód�: TeTa Publishing, 1997,
s. 33.

50 Zob. D. D e n n e t t: Natura umys³ów. Prze³. W. Tu r o p o l s k i. Warszawa:
CiS, 1997, s. 100.

51 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 146.
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oddzia³ywanie memu na wehiku³y, dobór i dostosowanie, mutacje
oraz zasady dziedziczenia, a wiêc, konsekwentnie, wszystko to, co
pozwala ods³oniæ darwinowski wymiar niegenetycznego replikato-
ra. W pó�niejszych swych pracach rozwa¿a tak¿e epidemiczny cha-
rakter rozprzestrzenienia siê memów, otwieraj¹c zreszt¹ tym sa-
mym kolejny rozdzia³ zaciek³ej i wci¹¿ tocz¹cej siê dyskusji nad wi-
rusowym charakterem memów.

Oddzia³ywanie memu na wehiku³y to zagadnienie niezwykle
wa¿kie. Z jednej strony wi¹¿e siê ze stanowi¹c¹ przedmiot sporów,
sygnalizowan¹ ju¿, kwesti¹ zale¿no�ci replikatorów od sukcesu ge-
netycznego ich nosicieli, z drugiej, dotyczy tak¿e spornego zagad-
nienia jednostki doboru naturalnego. Jak bowiem twierdzi nadal
znaczna czê�æ zwolenników ewolucjonizmu, miêdzy innymi Ste-
phen Jay Gould, �dobór dostrzega cia³a�, a nie geny-replikatory.
Jeszcze inni dowodz¹, ¿e dobór jest gatunkowy (Edward Wilson).
W przypadku replikatora kulturowego zagadnieniem tej samej wagi
sta³a siê kwestia doboru memetycznego i pytanie, czy podlegaj¹ mu
pojedyncze memy, czy raczej memy stowarzyszone, tak zwane
mempleksy � jaki� odpowiednik �trochê samolubnego wiêkszego
fragmentu chromosomu�..., czy wreszcie ich no�niki. Przedmiot spo-
ru stanowi równie¿ kwestia, czym jest ów �pojedynczy� mem.

W rozwa¿aniach nad drugim replikatorem Dawkins podkre�la
istotn¹ rolê no�ników dla przetrwania i dalszej replikacji. Zgodnie
z teori¹ replikatora generatywnego uznaje, ¿e oddzia³ywanie me-
mów na no�niki ma olbrzymi wp³yw na szanse przetrwania tych
memów, dlatego, najprawdopodobniej, na przyk³ad mem popycha-
j¹cy swój no�nik do samobójczej �mierci bêdzie raczej eliminowany
z puli memów. Jasne jest wiêc dla niego, ¿e selekcja bêdzie fawo-
ryzowa³a te memy, które przyczyniaj¹ siê do znacznej odporno�ci
swoich no�ników na zniszczenie, ale tak¿e te, które wzmacniaj¹ re-
produkcjê swoich kolejnych no�ników, co na poziomie grupy pozo-
staje w zwi¹zku z pojawianiem siê nowych osobników w okre�lo-
nym czasie zdolnych do propagacji replikatora kulturowego. Zak³a-
da równie¿ istnienie mo¿liwo�ci selekcji wy¿szego rzêdu, fawory-
zuj¹cej no�niki maj¹ce predyspozycje do szybszego ewoluowania,
³atwiej poddaj¹ce siê ewolucyjnym przemianom. Zjawisko to okre-



65Stare geny i domino Dawkinsa

�la mianem �ewolucji podatno�ci na ewoluowanie�52, upatruj¹c
w nim sukces niektórych gatunków wehiku³ów w wy�cigu ku nie-
zajêtym jeszcze niszom, ku obejmowaniu jak najwiêkszej liczby
�etatów�. I odwrotnie; uwa¿a, ¿e no�niki nieobjawiaj¹ce takiej pre-
dyspozycji, niewykazuj¹ce zdolno�ci do radiacji ewolucyjnej, bêd¹
eliminowane.

Wszystko to oznacza � jak siê wydaje � ¿e zasadniczym pozio-
mem selekcji jest jednak poziom wehiku³ów i grup wehiku³ów, ale
nie zmienia faktu, ¿e u jej podstaw le¿y skuteczno�æ replikatora
w relacji z innymi replikatorami. To tu w³a�nie mo¿e zaistnieæ klu-
czowe dla ewolucyjnego procesu sprzê¿enie zwrotne (pêtla Calvi-
na), rywalizacja o przestrzeñ oraz mutacje, jedyne wed³ug Daw-
kinsa ewolucyjne �ród³o nowo�ci i zmiany, doprowadzaj¹ce do bar-
dzo z³o¿onych przekszta³ceñ na �poziomie manifestacji�, jakby po-
wiedzieli semiolodzy-strukturali�ci. Dawkins okre�la to mianem
�efektu kalejdoskopowego�, za pomoc¹ którego mo¿na wyja�niæ po-
jawianie siê nieoczekiwanie oryginalnych no�ników.

Na tym poziomie mamy te¿ do czynienia z koadaptacj¹, suk-
cesem odnoszonym dziêki funkcjonowaniu w zestawach, memy bo-
wiem, tak jak geny, nie s¹ samotne, ale gromadne, stowarzy-
szone, koadaptatywne. Koadaptatywne zespo³y memów, twierdzi
Dawkins, ewoluuj¹ w sposób bardzo zbli¿ony do podobnych im ge-
nów, a

Dobór preferuje te memy, które wykorzystuj¹ dla w³asnych
korzy�ci �rodowisko kulturowe. Natomiast �rodowisko to sta-
nowi¹ inne memy, które równie¿ podlegaj¹ doborowi. Pula
memów zaczyna wiêc nabieraæ w³asno�ci zespo³u ewolucyj-
nie stabilnego, do którego trudno jest wtargn¹æ nowym
memom53.

Te dociekania nad z³o¿ono�ci¹ memetycznego i grupowego do-
boru replikatorów kulturowych przysporzy³y Dawkinsowi tyle¿ kry-

52 R. D a w k i n s: Wehiku³ prze¿ycia..., s. 110.
53  I d e m: Samolubny gen..., s. 275.

5 Moc narrativum...



66 Rozdzia³ I

tycznych i cierpkich uwag ze strony przeciwników, ile komplemen-
tów ze strony zadeklarowanych zwolenników memetyki. Noblista
Marvin Minsky, na przyk³ad, prawdziwa gwiazda w dziedzinie
sztucznej inteligencji, z uznaniem podnosi walory teorii drugiego
replikatora, argumentuj¹c, ¿e pozwala ona na uchwycenie i wyja-
�nienie zmiany natury procesu ewolucyjnego, jaka dokona³a siê za
spraw¹ kumulacji wiedzy ca³ych spo³eczeñstw, umo¿liwionej przez
selektywne doskonalenie procesów my�lowych54.

Dawkins jest jednak o wiele bardziej sceptyczny i zdystansowa-
ny wobec swojej teorii, ni¿ mogliby�my siê spodziewaæ. Podkre�la
istnienie ró¿nic miêdzy procesami doboru genów i doboru memów
oraz istnienie ca³ego szeregu niewiadomych. Dokonana przez nas
analiza jego rozwa¿añ pozwala stwierdziæ, ¿e:

� proces kopiowania memów nie jest doskona³y (wierny),
� memy podlegaj¹ nieustannemu mieszaniu i mutacjom,
� memy mog¹ siê zlewaæ z sob¹, co nie zdarza siê genom,
� memy niekoniecznie musz¹ zajmowaæ jakie� loci w móz-

gu, o które musia³yby konkurowaæ,
� w �wiecie memów nie istnieje nic porównywalnego z chro-

mosomami ani nic równowa¿nego allelom,
� dziedziczenie memów mo¿e byæ bardziej lamarckowskie,

kierunkowe ni¿ darwinowskie, i to nawet w strywializo-
wanym pojmowaniu lamarckizmu jako dziedziczenia cech
nabytych,

a w koñcu, ¿e

� pozytywne sprzê¿enia zwrotne mog¹ wytworzyæ si³ê, która
poprowadzi ewolucjê memow¹ w kierunku zupe³nie nie-
zale¿nym, a mo¿e nawet niezgodnym z kierunkiem fa-
woryzowanym przez ewolucjê genetyczn¹55.

54 M. M i n s k y: My�l¹ce maszyny. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e. W: Trze-
cia kultura...

55 R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony..., s. 149.
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Rozwa¿aj¹c szczegó³owo specyfikê najmniejszej niepodzielnej jed-
nostki dziedziczenia kulturowego (i kulturowego dorobku?), docho-
dzi on te¿ do wniosku, ¿e w sk³ad memu, z definicji, nie mog¹ wcho-
dziæ ró¿nice w osobniczych sposobach (formach) jego ekspresji. Mem
musi byæ jak¹� �esencj¹ idei� kopiuj¹c¹ siê bez zmiany � tym, co
pozwala mu siê wyró¿niæ spo�ród innych, co jest w nim wspólne
dla wszystkich kopiuj¹cych go umys³ów. Jednocze�nie stwierdza jed-
nak, ¿e obecno�æ b¹d� nieobecno�æ jakiego� memu w mózgu mo¿e-
my rozpoznawaæ tylko jako ró¿nice w zachowaniach jego wehiku-
³ów.

Tymczasem pytania o to, ile musi byæ �memowo�ci� w memie, aby
uznaæ go za replikowalny mem, zawiod³y Dawkinsa w rejony mocno
ju¿ spekulatywnych dociekañ. I widaæ to nie tylko w dywagacjach
na temat, czy melodia to pojedynczy mem i ile memów, w takim
razie, zawiera symfonia?

Niedopracowanie teorii drugiego replikatora przez Dawkinsa
objawia siê tak¿e w dociekaniach nad analogicznymi z genem w³a-
�ciwo�ciami memu, a wiêc d³ugowieczno�ci¹, p³odno�ci¹ i wierno-
�ci¹ kopiowania. Tu, uznawszy, ¿e memy na pierwszy rzut oka
w ogóle nie maj¹ wierno�ci kopiowania, a w ka¿dym razie w ni-
czym nie przypomina ona charakterystycznej dla genów transmi-
sji typu: wszystko albo nic, Dawkins dowodzi, ¿e tak¿e d³ugowiecz-
no�æ w ich przypadku nie jest tak istotna, bo na przyk³ad trwa³o�æ
memu pie�ni Auld Long Syne sprowadza siê do d³ugo�ci ¿ycia kon-
kretnego jej nosiciela, jest wiêc stosunkowo niewielka. Zaraz po-
tem pokazuje jednak, ¿e dziêki p³odno�ci przetrwa on w ludzkich
umys³ach przez stulecia. Czym wiêc jest d³ugowieczno�æ memu? Po-
wo³uj¹c siê na wywody G.C. Williamsa, powiada te¿, ¿e do dzisiaj
na �wiecie nie osta³ siê zapewne ani jeden z genów Sokratesa, ale
nie przeszkadza to trwaniu zestawu jego memów. Gdyby wiêc nie
wierno�æ kopiowania, jak mogliby�my odró¿niæ memy Sokratesa od
memów nie Sokratesa?

Kwestii tych nie rozwik³a³ ani jego Fenotyp rozszerzony, ani �lepy
zegarmistrz, ale Dawkins powraca do niej po latach na kartach
Przedmowy do The Meme Machine i rozstrzyga j¹ chyba w satysfak-
cjonuj¹cy sposób. Zauwa¿a bowiem, ¿e dziedziczenie mo¿e byæ la-

5*
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marckowskie i polegaæ na dok³adnym kopiowaniu produktu (z wszyst-
kimi mo¿liwo�ciami i zasz³ymi po drodze mutacjami) oraz weisman-
nowskie, a wiêc oparte na kopiowaniu instrukcji. Lamarckowskie
kopiowanie produktu (fenotypowego efektu), zw³aszcza w d³ugo-
trwa³ym procesie z udzia³em wielu kopiuj¹cych, znacznie zmniej-
sza wierno�æ kopii wobec orygina³u. Natomiast kopiowanie instruk-
cji, które z zasady zawieraj¹ mechanizm samonormalizuj¹cy (ko-
ryguj¹cy b³êdy), jest postêpowaniem wed³ug przepisu, co umo¿liwia
uzyskanie wiernego efektu fenotypowego.

Odrêbno�æ dróg replikacji memów, pytanie, czym fizycznie jest
mem i jak du¿a jednostka zas³uguje na to miano, to nie jedyne
Dawkinsonowskie w¹tpliwo�ci skupiaj¹ce dzi� uwagê memetyków.
Nale¿¹ tu, równie¿ sprowokowane przez odkrywcê memów, zagad-
nienia autonomiczno�ci i asymetryczno�ci ewolucji memetycznej
wobec ewolucji biologicznej, pytania o unikatowo�æ cz³owieka jako
gatunku przewiduj¹cego przysz³o�æ i altruistycznego, mog¹cego
zbuntowaæ siê przeciw tyranii samolubnych replikatorów, a wreszcie
pytanie o istotê kultury.

Jak wspomniano na wstêpie, Dawkins nie zamierza³ rozbudo-
wywaæ teorii drugiego replikatora. Warto�æ jego memetycznej pro-
pozycji mia³a polegaæ g³ównie na pog³êbionym rozumieniu doboru
naturalnego na poziomie innym ni¿ osobniczy, na poziomie repli-
katora generatywnego. S³owo siê jednak rzek³o, a mem Dawkinsa
okaza³ siê wyj¹tkowo skutecznym memem, t¹ �kostk¹ naukowego
domina�, która pchnê³a dotychczasow¹ genetyczno-ewolucyjn¹
�uk³adankê� w zupe³nie nieoczekiwanym kierunku.
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Memetyczna gra

Do pierwszych badaczy powa¿nie zainteresowanych teori¹ dru-
giego replikatora nale¿a³ John Bonner, podobnie jak Dawkins � eto-
log, od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku badaj¹cy spo³eczne za-
chowania zwierz¹t. Jego opinie na temat kulturowych zdolno�ci
ssaków, a tak¿e obserwacje ca³ej, aktywnie rozwijaj¹cej siê dzi� eto-
logii poznawczej (badaj¹cej umys³y zwierz¹t), w znacz¹cy sposób
zawa¿y³y na aktualnych koncepcjach memetyków, stanowi¹c przed-
miot o¿ywionych sporów i swoist¹ kartê przetargow¹ ró¿nych me-
metycznych opcji1.

W 1980 roku, cztery lata po Samolubnym genie, opublikowa³ on
pracê, w której podj¹³ dialog z Dawkinsem oraz zdecydowanie pod-
kre�li³ i wyeksponowa³ ewolucyjn¹ asymetryczno�æ genów i memów2

(The Evolution of Culture in Animals, Princeton NJ: Princeton
University Press). W jego przekonaniu, memy zale¿¹ od genów i ca-
³ej mózgowej maszynerii, bez której nie mog³yby w ogóle zaistnieæ,
ale memetyczna ewolucja nie przebiega dok³adnie pod³ug darwi-
nowskich praw ewolucji biologicznej. Wynika to przede wszystkim
z ró¿nicy w tempie i odmienno�ci szlaku przekazu informacji ge-
netycznej i pozagenetycznej. W przypadku genów jest to transfer
pokoleniowy i z tego wzglêdu zachodzi wolno � od pokolenia do

1 Zob. zw³aszcza: L. G a b o r a: The Origin and Evolution of Culture and Cre-
ativity. �Journal of Memetic-Evolutionary Models of Information Transmis-
sion� 1971, Nr 1; [http://jom-emit.cfpm.org/vol1/gabora_1.html_].

2 J. B o n n e r: The Evolution of Culture in Animals. Princeton, NJ: Prince-
ton University Press, 1980.
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pokolenia, podczas gdy w wypadku informacji pozagenowej szlak
ten nie obowi¹zuje. Przekaz zachodzi tu pomiêdzy dowolnymi, czê-
stokroæ niespokrewnionymi osobnikami, w b³yskawicznym, niemo¿-
liwym do osi¹gniêcia przez geny tempie. Jedynie (rzadkie ju¿ dzi�)
pokoleniowe nabywanie kultury, charakterystyczne dla spo³eczno-
�ci tradycyjnych (m³odzi ucz¹ siê od starych, dzieci od rodziców)
mo¿e byæ porównywane z genetycznym przekazem informacji. Jest
to wszak¿e tylko jedna z mo¿liwych dróg replikacji memów, na do-
datek dawno ju¿ zarzucona3; dla genów to droga jedyna.

Bonner sprecyzowa³ te¿ na w³asny u¿ytek definicjê memu jako
�jednostki informacji przekazywanej miêdzy osobnikami za pomoc¹
specyficznych zachowañ�4, w której wyeksponowa³ interosobniczy
aspekt replikacji, k³ad¹c nacisk na formy transmisji, pomijaj¹c nato-
miast analogiê genetyczn¹. Tej w³a�nie definicji bliska jest te¿ zamie-
szczona w Oxford English Dictionary w 1992 roku, gdzie mem to:

Element kultury, który mo¿na uwa¿aæ za przekazywany
drog¹ niegenetyczn¹, szczególnie przez na�ladownictwo5.

Jak widaæ, w s³owniku uszczegó³owiono zachowania replikacyj-
ne, wskazuj¹c na na�ladownictwo i wracaj¹c tym samym do wcze-
snych rozstrzygniêæ Richarda Dawkinsa, który ustala³:

3 Warto zauwa¿yæ w tym miejscu, i¿ problem transmisji tre�ci kulturowych,
choæ bez odniesieñ do zagadnieñ dziedziczenia genetycznego dobrze zobrazo-
wa³a ju¿ i przeanalizowa³a antropolog Margaret M e a d  w  ksi¹¿ce Kultura
i to¿samo�æ. Studium dystansu miêdzypokoleniowego. Prze³. J. H o ³ ó w k a. War-
szawa: PWN, 1978, gdzie dokona³a tak¿e typologii kultur, uwzglêdniaj¹c w³a-
�nie typy transferu kulturowego. Pierwsze oryginalne wydanie ksi¹¿ki Mead
mia³o miejsce w 1970 roku, dziesiêæ lat przed ukazaniem siê pracy Bonnera.

4 J. B o n n e r: The Evolution of Culture..., s. 32.
5 W tym samym s³owniku w pó�niejszej wersji internetowej zdefiniowa-

no mem nastêpuj¹co: �meme/meem/ � noun Biology an element of behaviour
or culture passed on by imitation or other non-genetic means. � DERIVATI-
VES memetic adjective. � ORIGIN Greek mimema �that which is imitated�,
on the pattern of gene�, a wiêc równie¿ z uwzglêdnieniem na�ladownictwa jako
g³ównej formy przekazu � replikacji [http://www.askoxford.com/concise_oed/
meme?].
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Dla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, która zawie-
ra³aby pojêcie jednostki przekazu kulturowego czy te¿ jed-
nostki na�ladownictwa. Pasowa³oby tu s³owo �mimem�,
gdy¿ wywodzi siê z odpowiedniego greckiego rdzenia. Mnie
jednak potrzebne jest s³owo jednosylabowe, które choæ tro-
chê przypomina³oby s³owo �gen� [...] s³owo �mimem� skró-
cê do s³owa �mem�. [...] Przyk³adami memów s¹ melodie,
idee, obiegowe zwroty, fasony ubrañ, sposoby lepienia garn-
ków lub budowania ³uków6.

Te dwie definicje dzieli nie tylko czas, ale równie¿ rozleg³a strefa
wytê¿onych dociekañ, ¿mudnych analiz i b³yskotliwych rozstrzygniêæ
sporej grupy biologów, genetyków, etologów, psychologów ewolucyj-
nych, filozofów, jêzykoznawców i antropologów. W latach dziewiêæ-
dziesi¹tych XX wieku do³¹czy³a do nich znacz¹ca grupa socjotechni-
ków, specjalistów od reklamy i public relation�s, a tak¿e coraz liczniej-
szych dyskutantów zgromadzonych wokó³ internetowej listy dysku-
syjnej grupy �alt. Memetics�, od 1997 roku stowarzyszonej z publiko-
wanym w Internecie czasopismem �Journal of Memetics Evolutio-
nary Models of Information Transmission�. Nie sposób przedstawiæ
w tym miejscu wszystkich stanowisk memetycznych; dobrego ich prze-
gl¹du dokonuj¹ zreszt¹ zarówno przywo³ywany tu ju¿ Mariusz Bie-
drzycki7, jak i Susan Blackmore w swojej Maszynie Memowej8, o której
przyjdzie nam jeszcze mówiæ. Konieczne wydaje siê jednak wyakcen-
towanie g³ównych tendencji i koncepcji wa¿¹cych na obecnym kszta³-
cie memetyki, o której Biedrzycki, za autorem popularnego Wirusa
umys³u, Richardem Brodie, nie waha siê powiedzieæ, i¿ jest to

model rzeczywisto�ci, usi³uj¹cy w jednoznaczny sposób opi-
saæ ewoluuj¹c¹ ideosferê � scenê kulturowej ekologii9.

6 R. D a w k i n s: Samolubny gen..., s. 266.
7 M. B i e d r z y c k i: Genetyka kultury. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 1998.
8 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa. Prze³. N. R a d o m s k i. Poznañ: Re-

bis, 2002.
9 M. B i e d r z y c k i: Genetyka..., s. 40.
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Warto jednak zaznaczyæ, ¿e rok przed Dawkinsem, a wiêc w roku
1975, antropolog Francis Cloak, posi³kuj¹c siê genetyczn¹ paralel¹
w wyja�nianiu zjawisk kulturowych, równie¿ dokona³ rozró¿nie-
nia miêdzy zawartymi w umys³ach ludzkich instrukcjami kulturo-
wymi (i-kultura) a elementami zachowañ, organizacji spo³ecznych
i technologii (m-kultura), u¿ywaj¹c porównania ich do genotypu
i fenotypu. Po³o¿y³ on silny nacisk na konieczno�æ rozró¿nienia miê-
dzy instrukcjami kulturowymi � �cz¹steczkami kultury� (nie u¿y-
wa³ bowiem terminu �replikator�) a efektami ich dzia³ania, dowo-
dz¹c, ¿e funkcjê nadrzêdn¹, sprawcz¹, pe³ni¹ instrukcje. Porów-
na³ je nawet do paso¿ytów rozprzestrzeniaj¹cych siê kosztem swo-
ich nosicieli, czym usi³owa³ wyt³umaczyæ niejednokrotn¹ szkodliwo�æ
i-kultury dla jej �wykonawców�. Dla Cloaka by³o jasne, ¿e i-kultu-
ra nie musi funkcjonowaæ z korzy�ci¹ dla swych nosicieli i choæ mówi
on tak¿e o zale¿no�ciach symbiotycznych, przyjmuje, ¿e to my pra-
cujemy na rzecz jej rozprzestrzeniania siê.

W najlepszym razie ¿yjemy z nimi w symbiozie, jak dzieje
siê w przypadku genów. W najgorszym, jeste�my ich nie-
wolnikami � twierdzi³10.

Odkrywanie metabiologicznej systemowo�ci kultury, przynajmniej
na gruncie amerykañskim, przebiega³o wiêc równolegle w biologii
ewolucyjnej i antropologii kulturowej, ale biologia poczyni³a w tym
wzglêdzie daleko wiêksze postêpy.

W 1981 roku Luigi Cavalli-Sforza i Marcus Feldman � gene-
tycy ze Stanfordu tak¿e skierowali swoj¹ uwagê na przekaz kul-
turowy, czyni¹c go przedmiotem swoich dociekañ11. Ich wk³ad
w zrozumienie jego mechanizmów nie sprowadza siê wy³¹cznie
do powszechnie przyjêtego dzi� rozró¿nienia miêdzy transferem
pionowym (przekaz informacji od rodziców ku potomstwu), a trans-

10 Za: S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 64.
11 L. C a v a l l i - S f o r z a, M. F e l d m a n: Cultural Transmission and Evo-

lution: A Quantitative Approach. Princeton, NJ: Princeton University Press,
1981.
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ferem poziomym (przekaz informacji miêdzy osobnikami niespo-
krewnionymi), choæ dla memetyki by³o to spostrze¿enie niezwykle
istotne. Cavalli-Sforza ju¿ wcze�niej, bo w 1971 roku, przeprowa-
dzi³ próbê porównania ewolucji biologicznej z ewolucj¹ socjokultu-
row¹ (w oryginale: sociocultural), na co powo³ywa³ siê i Dawkins.
Wraz z Feldmanem natomiast opracowa³ on model przekazu kul-
turowego, opieraj¹c siê na jednostce, któr¹ nazwa³ �cech¹ kulturow¹�,
spe³niaj¹cej wymagania zmienno�ci i przekazu na drodze na�ladow-
nictwa. Za cechê tak¹ uznali oni jêzyk, dowodz¹c analogiczno�ci
mechanizmów zró¿nicowania jêzykowego i genetycznego. Stwier-
dzili tak¿e, ¿e w³a�nie jêzyk jest dobrym przyk³adem transferu pio-
nowego w kulturze (dzieci ucz¹ siê go od rodziców), aczkolwiek roz-
szerzenie teorii na inne cechy kulturowe, jak uczynili to w The Hi-
story and Geography of Human Genes12, wzbudzi³o ju¿ spore kon-
trowersje.

W odbiorze wspó³czesnych memetyków, wa¿nym elementem ich
teorii jest tak¿e koncepcja d o s t o s o w a n i a  k u l t u r o w e g o, wy-
wiedzionego z analogii z doborem naturalnym, chocia¿ dostosowaw-
cze mechanizmy przetrwania i przekazu cech kulturowych bada-
cze ci odró¿niaj¹ od tych zachodz¹cych na poziomie biologicznym.
W dyskusji nad �cie¿kami hominizacji i ewolucji kulturowej Cavalli-
-Sforza i Feldman stoj¹ po stronie emergencji, a wiêc przypadko-
wego pojawiania siê pewnych nieoczekiwanych mo¿liwo�ci daj¹cych
podstawê nowo�ciom, których przydatno�æ � raz fortunnie ujaw-
niona � staje siê �ród³em zachowañ przystosowawczych gatunku,
zapewniaj¹c mu przewagê w wy�cigu do nisz ekologicznych. W swym
wnioskowaniu za� o adaptacyjnych funkcjach zachowañ (tak¿e jê-
zykowych), ale zw³aszcza w dowodzeniu przemo¿nej si³y genetycz-
nego przymusu i korelacji cech genetycznych z kulturowymi (The
Great Human Diasporas, Addison Wesley, 1995) badacze ci zbli¿aj¹
siê nieco do stanowiska socjobiologicznego, wyrazi�cie artyku³owa-
nego przez Edwarda O. Wilsona. I chocia¿ w wydanej w 1998 roku
Consilience. The Unity of Knowledge (wyd. polskie: E.O. Wi l s o n:

12  I i d e m: The History and Geography of Human Genes. Princeton, NJ:  Prin-
ceton University Press, 1996.
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Konsiliencja. Jedno�æ wiedzy. Poznañ: Zysk i S-ka, 2002) uznawany
za ojca socjobiologii Wilson zastrzega, ¿e nigdy nie twierdzi³, wbrew
temu, co mu siê powszechnie imputuje, jakoby geny determino-
wa³y kulturê, to w napisanej wspólnie z Charles�em Lumsdenem
Genes, Mind and Culture: The Coevolutionary Process (Harvard:
Harvard University Press, 1981), gdzie po raz pierwszy sformu³o-
wali oni koncepcjê koewolucji genów i kultury, jest jednak mowa
o przystosowawczej funkcji k u l t u r g e n u  �  jednostki dziedzicz-
no�ci kulturowej.

Co interesuj¹ce dla memetyki, we wspomnianej Konsiliencji...
jednostkê tê uto¿samian¹ z �wêz³em pamiêci semantycznej i jego
korelatami na poziomie aktywno�ci mózgowej�13 Wilson nazywa ju¿
tylko memem, zaniechawszy wcze�niejszych propozycji terminolo-
gicznych (idea, idene, pojêcie, kulturgen). Rozwa¿aj¹c za� biologicz-
ne uwik³ania memu, podkre�la:

Dziedziczymy jedynie pewne neurobiologiczne w³a�ciwo�ci
naszego organizmu, które sprawiaj¹, ¿e postrzegamy �wiat
w okre�lony sposób i chêtniej uczymy siê pewnych zacho-
wañ ni¿ innych. Tymi genetycznie dziedziczonymi cecha-
mi nie s¹ wiêc same memy, podstawowe elementy kultury,
ale raczej sk³onno�æ do tworzenia i przekazywania okre-
�lonych typów memów14.

13 E.O. Wi l s o n: Konsiliencja. Jedno�æ wiedzy. Prze³. J. M i k o s. Poznañ:
Zysk i S-ka, 2002, s. 206.

14 Ibidem, s. 227. Istnieje wyra�na zbie¿no�æ koncepcji wrodzonych regu³
epigenetycznych Wilsona z ide¹ wrodzonej gramatyki uniwersalnej, czy tak zwa-
nej deep structure lingwisty Noama Chomsky�ego. Chomsky przyjmowa³ jed-
nak, ¿e mowa jest efektem ubocznym, przypadkow¹ zdolno�ci¹ wynik³¹ z roz-
woju mózgu i inteligencji, aczkolwiek jej rola w ewolucji kulturowej cz³owieka
okaza³a siê kardynalna. Optowanie za przypadkowo�ci¹, by nie rzec � przy-
godno�ci¹ mowy sytuuje z kolei Chomsky�ego w pobli¿u takich teoretyków ewo-
lucji, jak Stephen J. Gould z jego koncepcj¹ egzaptacji, a wiêc przypadkowego
zastosowania pewnych struktur, jakie pojawi³y siê w organizmie na margine-
sie nacisków selekcyjnych i adaptacyjnych, czy w pobli¿u teorii dynamicznych
uk³adów z³o¿onych (Dyson, Bateson, Jacob i in.). Zarówno Gould, jak i Chom-
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Zdaniem Wilsona, a tak¿e i Bonnera, zarówno ludzie, jak i zwie-
rzêta dysponuj¹ wrodzon¹ sk³onno�ci¹ do uczenia siê, z czym zga-
dzaj¹ siê i inni badacze (Martin Seligman, Leda Cosmides, John
Tooby) mówi¹cy o przystosowawczym uczeniu siê. Za t¹ dyspozycj¹
(gotowo�ci¹) stoj¹, wed³ug Wilsona, jeszcze szersze regu³y epige-
netyczne, czyli wrodzone procesy przetwarzania danych informa-
cji, dochodz¹cych z organów zmys³owych (filtrowanie i kodowanie
bod�ców). Towarzysz¹ im prawa integracji du¿ych zespo³ów infor-
macji, niezwykle wa¿kie dla ¿ycia memów.

Odwo³uj¹c siê do wybranych fragmentów spostrze¿eñ, da-
nych pamiêci i uczuciowego zabarwienia, sk³aniaj¹ [one �
D.W.-Z.] umys³ do podejmowania decyzji za pomoc¹ wybo-
ru pewnych memów oraz okre�lonych reakcji organizmu15.

Zarówno wiêc Wilson, jak i Bonner oraz Dawkins s¹ zwolennika-
mi neurobiologicznej, mózgowej lokalizacji memów16. Podobnie wi-
dzi je neurobiolog Juan Delius, dowodz¹c, ¿e s¹ to:

sky przecz¹ znaczeniu gradualnego selekcjonizmu, prowokuj¹c tym olbrzymie
grono przeciwników, obstaj¹cych przy klasyce darwinizmu. Dyskusja z Goul-
dem trwa od momentu ukazania siê jego pierwszych tekstów na temat teorii
katastrof, a wiêc od 1977 roku; polemikê z Chomskim po latach latencji roz-
budzi³ na nowo Steven Pinker opublikowan¹ w 1994 roku ksi¹¿k¹ The Lan-
guage Instinct oraz How the Mind Works (1997).

15 Ibidem, s. 229.
16 Znamienne, ¿e analizuj¹c te prawa, Wilson dochodzi do wniosków ana-

logicznych z tymi, jakie w zwi¹zku z regu³ami tworzenia kultury na podsta-
wie o podstawowych dla umys³u ludzkiego operacji my�lowych sformu³owa³
Claude Lévi-Strauss. Mówi¹c o z³o¿onych regu³ach epigenetycznych (nazywa-
nych wtórnymi), Wilson dowodzi na przyk³ad istnienia �instynktu diadyczne-
go� rozumianego jako �sk³onno�æ do wprowadzania dychotomicznych podzia-
³ów zjawisk spo³ecznie wa¿nych�, a wiêc potwierdza Straussowsk¹ binarno�æ
jako cechê poznaj¹cego umys³u. Za typowy mechanizm dzia³ania struktur men-
talnych i procesu uczenia siê uznaje te¿ �sprowadzanie z³o¿onych pojêæ i zja-
wisk do prostych pojêæ, które nastêpnie porównuje siê ze znanymi przedmio-
tami i typami aktywno�ci�, co równie¿ odnie�æ mo¿na do uchwyconej ju¿ przez
�papie¿a strukturalizmu� zasady funkcjonowania struktur poznawczych cz³o-
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konstelacje pobudzonych i niepobudzonych synaps w ob-
rêbie neuronowych sieci pamiêci17.

Tego zdania s¹ tak¿e najwybitniejsi przedstawiciele nauk przyrod-
niczych: George Williams, William Calvin, Marvin Minsky, Fran-
cis Crick oraz jeden ze znakomitych neurobiologów Antonio Dama-
sio, odkrywaj¹cy � ka¿dy na swój sposób � tajemnice ludzkiego
umys³u.

Po�ród nich nie powinno równie¿ zabrakn¹æ w tej prezentacji
Kima Erica Drexlera, pierwszego w dziejach nauk posiadacza dy-
plomu doktora nanotechnologii molekularnej, nawiasem mówi¹c,
ca³kowicie pomijanego w memetycznych rozwa¿aniach nad replika-
cj¹18. Niemal bez zastrze¿eñ zaakceptowa³ on i przyj¹³ ideê samo-
lubnych replikatorów, potwierdzaj¹c¹ jego w³asn¹ koncepcjê mole-
kularnych maszyn przysz³o�ci, i ju¿ w 1986 roku, we frapuj¹cej
wizji Rzeczywisto�ci po Prze³omie zawartej w Engines of Creation,
opisa³ memy jako byt tak samo realny i niebudz¹cy w¹tpliwo�ci jak
geny, aczkolwiek stanowi¹cy niematerialn¹ formê ewolucji.

Zdaniem Drexlera, memy nie s¹ mniej materialne ni¿ litery na
stronach powie�ci i podobnie jak one uzyskuj¹ materialne uciele-
�nienie. Przypadki powrotu do �wiadomo�ci ofiar tak zwanej �mierci
klinicznej, bez konsekwencji utraty pamiêci d³ugotrwa³ej i poczu-
cia to¿samo�ci (�ja�), mimo chwilowego ustania funkcji ¿yciowych
organizmu, s¹ w jego przekonaniu najlepszym dowodem na to, ¿e

wieka z wykorzystaniem odkrywania i ustalania podobieñstwa (metafora)
i styczno�ci (metonimia). Zob. zw³aszcza Claude L é v i - S t r a u s s: My�l nie-
oswojona. Prze³. A. Z a j ¹ c z k o w s k i. Warszawa: PIW, 1969.

17 J. D e l i u s: Of Mind Memes and Brain Bugs, a Natural History of Cultu-
re. In: The Nature of Culture. Ed. W.A. K o c h. Bochum: Bochum Publication,
1989, s. 70.

18 Prace Drexlera nie doczeka³y siê jeszcze polskich przek³adów, mimo praw-
dziwie fundamentalnej roli jego koncepcji w rozwoju technologii przysz³o�ci.
Sylwetkê tego oryginalnego badacza oraz stworzon¹ przez niego naukê � nano-
technologiê prezentuje natomiast E. R e g i s: Nanotechnologia. Narodziny no-
wej nauki, czyli �wiat cz¹steczka po cz¹steczce. Prze³. M. P r y w a t a. Warsza-
wa: Prószyñski i S-ka, 2001.
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memy maj¹ swój neuronalny zapis w mózgu, w jego strukturach
bia³kowych, i nie �wylatuj¹� z g³owy, dopóki jaki� proces nie doko-
na uszkodzeñ mózgu. Idee, pamiêæ, osobowo�æ i nasze �ja� pozo-
staj¹ tam w postaci trwa³ego neuronalnego zapisu. Zmienna za-
chowañ komórek nerwowych, wynikaj¹ca miêdzy innymi z prze-
kazu impulsów (synapsa po synapsie), wywo³uje zreszt¹ zmianê
struktur bia³kowych widoczn¹ ju¿ dzi� dla neurologa. Fakt, i¿ do-
t¹d nie uda³o siê jeszcze nikomu zobaczyæ pod mikroskopem neu-
ronalnych struktur uciele�niaj¹cych konkretne idee w mózgu,
twierdzi Drexler, nie powinien byæ powodem rezygnacji z badañ
nad replikatorami mentalnymi. Jak wiadomo, genetycy wiedzieli
ju¿ sporo o dziedziczno�ci, zanim Watson i Crick odkryli struktu-
rê DNA.

Ludzki umys³ to niezwykle subtelna maszyna replikacyjna, da-
leko subtelniejsza ni¿ proste organiczne maszyny kopiowania bia-
³ek DNA, ale w przekonaniu Drexlera (a nie jest tu odosobniony)
nauka jest ju¿ blisko rozwi¹zania jego zagadki. Na razie przyj¹æ
musimy, ¿e replikatory my�lowe s¹ jeszcze bardziej abstrakcyjne
ani¿eli aparat, którym siê pos³uguj¹, ale podobnie jak geny, idee
dziel¹ siê, kombinuj¹ i przyjmuj¹ ró¿norakie formy; mog¹ byæ prze-
k³adane z jêzyka na jêzyk, tak jak geny mog¹ byæ transkrybowa-
ne z DNA na RNA i ponownie wykorzystywane. Drexler stwierdza:

Nauka nie mo¿e jeszcze opisaæ neuronalnych wzorców,
wcielaj¹cych idee w mózg, dla ka¿dego jednak jest widocz-
ne, i¿ idee podlegaj¹ mutacji, replikacji i konkurencji. Idee
ewoluuj¹19.

Dobór, kombinacja, selekcja i wspó³zawodnictwo � prawa ewo-
lucji � obejmuj¹ wiêc, jego zdaniem, zarówno geny, jak i memy, któ-
rych celem jest przetrwaæ i rozprzestrzeniaæ siê. Po to w³a�nie zbu-
dowa³y one nasze mózgi i konkuruj¹ z sob¹ o umys³owe zasoby
cz³owieka, aczkolwiek interes przetrwania ich posiadaczy jest me-

19 E.K. D r e x l e r: Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology.
New York: Doubleday, 1986, s. 46.
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mom, w zasadzie, obojêtny. W rzeczywisto�ci, dowodzi Drexler, na
przyk³ad idea �ofiary w imiê czego�� najlepiej rozprzestrzenia siê
przecie¿ przez fakt zabicia swego nosiciela, sk³onienia go do z³o¿e-
nia tej ofiary. Ignorowanie mocy replikatorów (zarówno genów, jak
i memów), jest niebezpieczne i usypia nasz¹ czujno�æ.

W Engines of Creation tê w³a�nie iluzjê ich �bezkarno�ci� Drex-
ler stara siê rozwiaæ, podejmuj¹c wszystkie zasadnicze w¹tki me-
metyki � pochodzenie memów, mechanizmy ich ewolucji, strategie
przetrwania, ich biologiczn¹ i kulturow¹ funkcjê � choæ bynajmniej
nie deklaruje siê przecie¿ jako memetyk. Zainteresowanie Drexle-
ra Dawkinsowskimi replikatorami siêga g³êbiej ni¿ pytania o ewo-
lucjê kultury; siêga do podstaw prawide³ rz¹dz¹cych maszyneri¹
tworzenia w ogóle, wiedzie na poziom molekularnej aparatury
¿ycia, której istotê stanowi autoreplikacja. W tym ujêciu memy to
oczywisty i tylko jeden z wielu typowych przejawów dzia³ania tej
maszynerii.

Dla Drexlera bezdyskusyjna jest te¿ sprawa replikatorowego cha-
rakteru memów, przy czym podkre�la on specyficzn¹ autonomicz-
no�æ ich �wiata, wskazuj¹c jednocze�nie na koncepcjê umys³u sfor-
mu³owan¹ przez twórcê systemów sztucznej inteligencji � Marvi-
na Minsky�ego. Zgodnie z ni¹, ludzki umys³ mo¿e byæ postrzegany
jako swego rodzaju spo³eczno�æ, ewoluuj¹cy system komunikuj¹-
cych siê, kooperuj¹cych i wspó³zawodnicz¹cych agentów, z³o¿ony
z jeszcze prostszych agentów (�[...] the mind as a sort of society, on
evolving system of communicating, cooperating, competing agen-
cies, each made up of yet simpler agents�20). Sprawcza funkcja jed-
nych mo¿e ograniczaæ siê do kierowania prostymi czynno�ciami
(typu: podnie� fili¿ankê); inne, o znacznie wiêkszej zapewne z³o-
¿ono�ci, kieruj¹ na przyk³ad czynno�ciami mowy. Nie dostrzegamy
ich aktywno�ci, dopóki nie nast¹pi¹ czynno�ci omy³kowe czy prze-
jêzyczenia, u�wiadamiaj¹ce nam zaistnienie jakiego� wewnêtrzne-
go konfliktu gdzie� w naszym �centrum dyspozycyjnym�. Mo¿emy
rozpatrywaæ memy jako agentów umys³u konstytuuj¹cych siê przez
uczenie siê i na�ladownictwo (�Memes may be seen as agents in

20 Ibidem, s. 84.
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the mind that are formed by teaching and imitation�21) � dowodzi
Drexler, zauwa¿aj¹c, i¿ niejednokrotnie zastanawiamy siê nad tym,
sk¹d i kiedy zagnie�dzi³a siê w naszej g³owie jaka� idea, prowoku-
j¹ca powstanie mentalnie uci¹¿liwego konfliktu (dysonansu po-
znawczego). Podobnie jak czynili to staro¿ytni, wierz¹cy w istnie-
nie geniusza, nawiedzaj¹cego (opanowuj¹cego) nasze umys³y, mamy
czêstokroæ odczucie, ¿e idee zajmuj¹ce nasze umys³y przychodz¹
z zewn¹trz, kiedy chc¹ i jak chc¹, czyni¹c sobie z tych umys³ów
siedlisko i prawdziwe pole walki.

Aczkolwiek proponowane przez Minsky�ego opisywanie my�le-
nia w terminach aktywno�ci agentów bardziej przypomina �wiat
Matrixa ni¿ powa¿ne teorie naukowe, to jednak z j¹drem tej kon-
cepcji � za³o¿eniem istnienia �wiata autonomicznych i wywieraj¹-
cych swój wp³yw na cz³owieka replikatorów mentalnych � zgadzaj¹
siê nie tylko wizjoner Eric Drexler, ale równie¿ Daniel Dennett, Ri-
chard Dawkins, Susan Blackmore i znakomita wiêkszo�æ memety-
ków. W Darwin�s Dangerous Idea22 na przyk³ad Dennett opowia-
da o natrêtnej (podstêpnej!) melodii tanga, która zaanektowa³a jego
umys³, powracaj¹c ci¹gle, mimo wysi³ków wyrzucenia jej z pamiê-
ci, w Unweaving the Rainbow... o takim samym zjawisku wtargniê-
cia i aktywno�ci jakich� fraz czy melodii, od których trudno siê uwol-
niæ, pisze Dawkins.

W tym przypadku nie trzeba chyba nawet szukaæ oparcia w nau-
kowych autorytetach, ka¿dy zna bowiem ten stan niespodziewa-
nego zaanektowania przez jakie� powiedzonko, uparty refren, zbit-
kê s³ów, których pozbyæ siê nie sposób, wobec których jest siê bez-
radnym, zupe³nie jak nieszczêsne ofiary demonicznego specjalisty
� chórmistrza z powie�ci Micha³a Bu³hakowa Mistrz i Ma³gorzata,
wy�piewuj¹ce S³awnoje morje jeszcze w bramie kliniki psychiatrycz-
nej profesora Strawiñskiego23.

21 Ibidem.
22 D. D e n n e t t: Darwin�s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of

Life. New York: Simon and Schuster, 1995.
23 Por. np.: M. B u ³ h a k o w: Mistrz i Ma³gorzata. Prze³. I. L e w a n d o w -

s k a, W. D ¹ b r o w s k i. Warszawa: Czytelnik, 1987 [lub jakiekolwiek inne wy-
danie].
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Znamienne jest te¿, ¿e to w³a�nie po raz pierwszy u Drexlera,
nie przywo³ywanego ani przez Dawkinsa, ani Lyncha, Granta, Bro-
diego czy Blackmore, pojawia siê analogia mem � wirus, tak sze-
roko pó�niej omawiana i powszechnie przyjêta przez wspó³czesnych
memetyków.

Jest oczywiste, ¿e bez wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, a zw³asz-
cza umys³u (!), w teorii drugiego replikatora niewiele da siê osi¹-
gn¹æ. Spora liczba badaczy dowodzi tak¿e, i¿ to memom zawdziê-
czamy powstanie i istnienie umys³u, modyfikowanego przez nie tak,
by uczyniæ go bardziej odpowiednim dla siebie siedliskiem. Dowo-
dzi tego na przyk³ad Daniel Dennett, a analogiczn¹ tezê stawia
równie¿ Eric Drexler.

Wraz z przekonaniem, ¿e informacja, jak materia i energia, sta-
nowi podstawow¹ w³asno�æ ¿ycia, umys³ i jego wytwory przesta³y
byæ wy³¹czn¹ zagadk¹ filozofów i psychologów. Ich wyja�nianie
w ramach paradygmatu materialistycznego nabra³o rozmachu, co-
raz jawniej wypieraj¹c stanowiska metafizyczne, i jest to bez w¹t-
pienia jeden z istotniejszych w¹tków, na jaki warto zwróciæ uwagê
w dociekaniach memetyków. Jednak obszar niewiadomego, jaki
otwiera proste z pozoru stwierdzenie, ¿e mem to zawarta w umy-
�le jednostka informacji, jest zaiste tak ogromny, i¿ mimo wszyst-
kich osi¹gniêæ wspó³czesnych tak zwanych neurosciences tylko nie-
liczni memetycy podejmuj¹ siê wnikliwszego rozwa¿enia tego za-
gadnienia, kwestiê tê rozwa¿nie pozostawiaj¹c neurobiologom24.

24 Ci ostatni, zreszt¹, czyni¹ b³yskawiczne postêpy w rozszyfrowywaniu ta-
jemnic mózgu zwi¹zanych z przyswajaniem i gromadzeniem informacji. Ostat-
nio skierowali swoj¹ uwagê na s³abo znany dot¹d proces odwrotny � zapomi-
nania. Grupa naukowców z Federalnej Politechniki w Zurichu pod kierunkiem
Isabelle Mansuy stworzy³a molekularn¹ teoriê aktywnego mechanizmu zapo-
minania, opart¹ na badaniach bia³ka fosfatazy 1 (PP1). Odkryli oni mecha-
nizm usuwania informacji z pamiêci, przebiegaj¹cy za spraw¹ PP 1 � mole-
kularnego hamulca zapamiêtywania. Proces ten polega na blokowaniu (wyga-
szaniu) kinazy, enzymu CaMKII, wspomagaj¹cego budowanie nowej synapsy,
czyli po³¹czenia miêdzy neuronami. Utrwalanie takiego po³¹czenia to forma
zapisu informacji w mózgu, co oznacza, ¿e kinaza odgrywa niezbêdn¹ rolê no-
�nika informacji. Zapamiêtywanie nowych informacji ka¿dorazowo przebudo-



81Memetyczna gra

Po�ród tych nielicznych jednym z bardziej dociekliwych jest zo-
rientowany memetycznie fizyk Aaron Lynch, autor Thought Con-
tagion: How Belief Spreads Through Society: The New Science of
Memes, wydanej w 1996 roku. Proponuje on nawet bezpo�rednie
wi¹zanie replikatorów mentalnych z okre�lon¹ stref¹ (?) funkcjo-
nowania mózgu, mianowicie z tak zwan¹ pamiêci¹ neuronaln¹,
i wprowadzenie dodatkowego terminu �mnemon� w celu wyra�niej-
szego wskazania na zwi¹zek drugiego replikatora z pamiêci¹ (i za-
pamiêtywaniem). Mnemon mia³by siê odnosiæ do �czystej abstrak-
cji systemu pamiêciowego� i stanowiæ faktycznie podlegaj¹c¹ ewo-
lucji jednostkê abstrakcyjnej pamiêci, ró¿n¹ od artefaktów, typu ³añ-
cuszka �w. Antoniego czy Biblii jako form pamiêciowej ekspresji.
W Units, Events and Dynamics in Memetic Evolution25 Lynch do-
konuje krytyki stanowisk, zgodnie z którymi memetykê uznaje siê
za naukê o transmisji informacji we wszystkich mo¿liwych sferach
¿ycia, zw³aszcza za� tych, które wskazuj¹ na pojawienie siê �pro-
to-memów� ju¿ w chwili Wielkiego Wybuchu. Le¿¹ce w polu ko³o
� dowodzi � nie zreplikuje siê samo, bez aktywnej obecno�ci rozum-
nego obserwatora, aktywuj¹cego ideê ko³a przez odniesienie jej do
systemu abstrakcji pamiêciowych przechowywanych w mózgu. Su-
geruje zatem zawê¿enie definicji memu do przechowywanej w neu-
ronalnej strukturze mózgu jednostki pamiêci � porcji informacji.
Artefakty w rodzaju ko³a uaktywniaj¹ zasoby pamiêci w mózgu,
ale nale¿y mieæ �wiadomo�æ � podkre�la � i¿ to, co jest no�nikiem,
nie jest tym samym, co przenoszona idea. Ko³odziej wykonuj¹cy
ko³o nie potrzebuje do tego celu sta³ego kontaktu z realnie istnie-
j¹cym przedmiotem, wie bowiem, co to jest ko³o; potrzebuje nato-
miast genetycznego wyposa¿enia w system samoreplikuj¹cej siê pa-
miêci, wype³nianej w ci¹gu ¿ycia ideami � memami, do których
mo¿e siê odnie�æ.

wuje sieæ neuronow¹. W tym celu tworzone s¹ nowe synapsy. Zak³ócenie tego
procesu prawdopodobnie przyczynia siê do zanikania istniej¹cych ju¿ po³¹-
czeñ, powoduj¹c utratê wspomnieñ.

25 A. Ly n c h: Units, Events and Dynamics in Memetic Evolution, 1998 [http://
www.thoughtcontagion.com/UED.htm].

6 Moc narrativum...
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Idee nie kopiuj¹ siê zreszt¹ jako identyczne i szokuj¹ce by³oby
raczej odkrycie, ¿e struktura neuronalna przechowuj¹ca jak¹� my�l
w pamiêci jednej osoby wygl¹da identycznie tak¿e u drugiej. Zda-
niem Aarona Lyncha, wzorzec neuronalny drugiego replikatora (re-
plikatorów mentalnych) nie opiera siê na mechanizmie analogicz-
nym do kopiowania siê DNA. Z tego te¿ powodu jedna osobnicza
wersja jakiej� idei mo¿e nawet byæ uznawana za odmienn¹ od in-
nej osobniczej wersji tej idei. Kiedy mówimy, ¿e dwoje ludzi zna tê
sam¹ ideê, to w gruncie rzeczy bardziej odwo³ujemy siê do abstrakcji
tej idei, jak¹ te dwie osoby mog¹ wywo³aæ ze swoich jednostkowych
pamiêci, ni¿ do to¿samo�ci zapisu tej idei w mózgach owych ludzi.
Wierno�æ kopiowania siê memów jest na pewno daleko ni¿sza ni¿
wierno�æ kopiowania siê genów. Podkre�la to tak¿e Francis Heyli-
ghen, dowodz¹c, ¿e opowie�æ p³yn¹ca z ust do ust, od osoby do oso-
by, w wersji koñcowej czêsto ró¿ni siê znacznie od swego pocz¹tko-
wego kszta³tu, podczas gdy kopiowanie DNA jest wierne. W zwi¹z-
ku z tym równie¿ zagadnienie delimitacji memów jawi siê jako
o wiele bardziej z³o¿one, ni¿ by�my pierwotnie zak³adali. Ró¿ne wa-
rianty memu X wspó³zawodnicz¹ miêdzy sob¹ nawet w pamiêci jed-
nego osobnika oraz w zasobach pamiêciowych wielu innych osob-
ników. Z tego te¿ wzglêdu, mimo i¿ zmienno�æ, replikacja i selek-
cja stanowi¹ bazê memetycznego dostosowania (meme fitness), nie
powinni�my uznawaæ ewolucji memetycznej za tak¹ sam¹ jak ewo-
lucja biologiczna, ale jedynie za analogiczn¹.

W opinii Lyncha, memetycy winni pracowaæ nad bardziej restryk-
cyjnymi definicjami przedmiotu swych badañ, odró¿niaj¹cymi
wehiku³y (artefakty) od abstrakcyjnych jednostek pamiêci � fak-
tycznego przedmiotu ich dociekañ. Genetycy nie próbuj¹ przecie¿
w³¹czaæ w obszar swych zainteresowañ wszelkich fenotypowych
przejawów replikacji genetycznej, ale koncentruj¹ siê na kodzie; me-
metyka, je�li chce byæ powa¿n¹ nauk¹ o mechanizmach replikacji
memów, musi postêpowaæ podobnie. Artefakty � ekspresje memów
mog¹ wiêc byæ dla niej interesuj¹ce o tyle, o ile zajmuj¹ce dla Men-
dla by³o zabarwienie kwiatów groszku w kolejnym pokoleniu ba-
danej ro�liny � jako przejaw regu³ mutacji zachodz¹cych w kodo-
waniu DNA.
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W badaniach nad ewolucj¹ replikatorów kulturowych nie wy-
starcza te¿, wed³ug Lyncha, posi³kowanie siê wy³¹cznie szerok¹,
Dawkinsowsk¹ koncepcj¹ replikatora jako czegokolwiek we wszech-
�wiecie, co jest kopiowane. To, zbyt ogólne, ujêcie pozwalaj¹ce za-
liczaæ do klasy replikatorów nawet zjawiska i procesy fizyczne, ta-
kie jak p³omieñ �wiecy zapalaj¹cy kolejn¹ �wiecê, nie odpowiada
potrzebom memetyki. Próbê jego doprecyzowania podejmuje w swo-
im najnowszym tek�cie z 2003 roku, gdzie replikator rozumiany
jest jako

Rzecz (obiekt), której krytycznym warunkiem (wywo³ania)
jest uprzednie wywo³anie tej samej rzeczy26

z zastrze¿eniem jednak, ¿e �obiekt� (�jednostka�) ten zostanie ziden-
tyfikowany przy u¿yciu systemu abstrakcji jakiej� ludzkiej istoty
(obserwatora czy badacza). Identyfikacja rzeczy jako �tej samej�
zak³ada swoist¹ wspólnotê rzeczonego systemu abstrakcji lub wspól-
no�æ kryteriów nadawcy i odbiorcy, co w ostateczno�ci wiedzie auto-
ra do stwierdzenia, i¿ istotn¹ dla memetyki replikacjê mo¿emy poj-
mowaæ jako

wywo³anie abstrakcji warunkowane przez poprzednie wy-
wo³anie tej samej abstrakcji27.

Tak pojmowana replikacja nie zale¿y wiêc wy³¹cznie od zaistnie-
nia samego �obiektu�, ale tak¿e od d³ugiej listy wcze�niejszych wy-
wo³añ abstrakcji w umy�le ludzkim, czyli � inaczej mówi¹c � od
�rodowiskowych uwarunkowañ mentalnych, ³añcuchów reakcji sko-
jarzeniowych wywo³ywanych zachodz¹cymi wcze�niej zdarzenia-
mi replikacyjnymi. Nakazuje to my�leæ o �kopiowaniu� w nieco in-

26 REPLICATOR: An thing whose instantiation dependent critically on cau-
sation by prior instantiation of the �same thing�. A. Ly n c h: Units, Events,
and Dynamics in the Evolutionary Epidemiology of Ideas. 2003, s. 10 [http://
www.thoughtcontagion.com/UED.June2003.htm].

27 Ibidem.

6*
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nych ni¿ czysto mechaniczne kategoriach. Robienie kopii, w me-
metycznym ujêciu Lyncha, to jej mentalne zobrazowanie (wywo-
³anie) z pomoc¹ uprzednich zobrazowañ zaistnia³ych w systemie
abstrakcji pamiêciowych obserwatora. Nowy mem nigdy nie inicjuje
swej autoreplikacji w pró¿ni.

Z rozwa¿añ Lyncha wynika, i¿ powielenie na kopiarce zadru-
kowanej kartki papieru czy te¿ inne mechaniczne postaci tworze-
nia repliki czego� nie powinny wchodziæ w obszar zainteresowañ
memetyki, o ile nie uruchamiaj¹ one systemu operacji my�lowych
cz³owieka odczytuj¹cego lub choæby tylko postrzegaj¹cego owe kart-
ki. Jako artefakty, zapisane kartki papieru s¹ dla badacza ¿ycia
memów i ich ewolucji bezu¿yteczne, dopóki nie sprowokuj¹ katali-
tycznego procesu my�lowego.

Ustalenia Lyncha, usilnie i konsekwentnie zmierzaj¹cego do za-
kre�lenia pola badawczego memetyki jako empirycznej nauki o pra-
wach naturalnych ¿ycia idei, to niew¹tpliwie ortodoksyjna jej wer-
sja. Jednak proponowane przez Lyncha, a tak¿e Heylighena, ro-
zumienie memu jako

Meme: an information pattern, held in an individual�s me-
mory, wchich is capable of being copied to another indivi-
dual�s memory28

(Wzorzec informacji zawarty w pamiêci jednostkowej (in-
dywidualnej), zdolny do kopiowania siê do innej pamiêci
jednostkowej)

oraz wi¹zanie replikatorów mentalnych z pamiêci¹, a nie umys³em
�w ogóle�, zawê¿aj¹c olbrzymi obszar dociekañ, mog³oby te¿ zmie-
niæ nieco sytuacjê uzale¿nienia memetyki od neurobiologicznych
rozstrzygniêæ o tyle, o ile skierowa³oby j¹ ku formom i postaciom
pamiêci niekoniecznie �zamkniêtych� wy³¹cznie w no�nikach bio-
logicznych. Tym samym ustali³oby zakres jej penetracji do tej

28 F. H e y l i g h e n: Memetics. 2001, s. 1 [http://pespmc1.veb.ac.be/ME-
MES.html].
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z form ludzkiej aktywno�ci, na któr¹ niemal od zawsze zwracali
uwagê humani�ci, mówi¹c o tradycji, pamiêci pokoleñ b¹d� defi-
niuj¹c j¹ wprost jako niedziedziczn¹ pamiêæ spo³eczn¹29.

Heylighen, stwierdzaj¹c dodatkowo, ¿e �wyprodukowana� w pa-
miêci jakiego� osobnika kopia memu czyni z niego nosiciela memów,
okre�lanego jako carrier of the meme, wyra�nie akcentuje te¿ ak-
tywno�æ cz³owieka wyposa¿onego w zdolno�æ zapamiêtywania i od-
twarzania, co niweluje w pewnym stopniu kategoryczno�æ �imita-
cji� i �na�ladownictwa�, tak charakterystyczn¹ dla innych stano-
wisk.

Wielu memetyków czy memetycznie zorientowanych badaczy
obstaje jednak przy stanowisku, i¿ memy nale¿y lokalizowaæ tylko
w mózgach (w zespo³ach neuronów), a socjotypy (artefakty) nie
zawieraj¹ no�ników replikatorów kulturowych.

Czym wiêc s¹ ta�my magnetofonowe, ksi¹¿ki, dyskietki, ulotki,
gliniane tabliczki Sumerów? Mariusz Biedrzycki proponuje trakto-
waæ je jako formy przetrwalnikowe, na wzór wytwarzanych w na-
turze przez ró¿nego typu patogeny (czynniki chorobotwórcze w ro-

29 Mamy tu na my�li zw³aszcza prace semiotyków z krêgu Tartuskiego �
Jurija £otmana i Borysa Uspienskiego, jednoznacznie definiuj¹cych kulturê
w taki w³a�nie sposób. Pojmowanie kultury jako programu, a jêzyka jako
�urz¹dzenia do matrycowania� oraz uznanie, ¿e �Kultura jest generatorem
strukturalno�ci i dlatego wytwarza wokó³ cz³owieka sferê spo³eczn¹, która,
na podobieñstwo biosfery, czyni mo¿liwym ¿ycie�, co prawda � nie organiczne,
lecz spo³eczne bardzo zbli¿a ich stanowisko do postrzeganych jako wielce no-
watorskie ustaleñ o softwarowym charakterze kultury i hardwarowym wypo-
sa¿eniu mózgu. Je�li dodamy do tego kolejne tezy tych autorów o ograni-
czeniach pojemno�ci pamiêci zbiorowej i uwagi, ¿e �Szczególnym zagadnie-
niem kultury jako mechanizmu organizuj¹cego i przechowuj¹cego informa-
cjê w �wiadomo�ci zbiorowej jest zagadnienie d³ugo�ci jej trwania� wynikaj¹-
ce z trwa³o�ci tekstów pamiêci zbiorowej i trwa³o�ci kodu pamiêci zbiorowej,
to prekursorskie (jak zwykle nie dostrze¿one!) znaczenie prac £otmana
i Uspienskiego dla nowej nauki o ideach i ideosferze wydaje siê bezsporne.
Zob.: J. £ o t m a n, B. U s p i e n s k i: O siemioticzeskom miechanizmie kultury.
W: Semiotika. T. 5: Trudy po znakowym systiemam. Tartu 1971 (przek³ad pol-
ski: O semiotycznym mechanizmie kultury. W: Semiotyka kultury. Wybór i opra-
cowanie E. J a n u s  i  M.R. M a y e n o w a. Warszawa: PIW, 1977).
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dzaju wirusów, grzybów, pierwotniaków). Mimo urody tej analo-
gii, a tak¿e jej rozwiniêcia w koncepcjê dodatkowych �no�ników
ulotnych� (typu gestów tañca macarena), które wymagaj¹ �ka¿do-
razowo odtworzenia z zasobów pamiêci d³ugotrwa³ej wehiku³u me-
mów [...] cz³owieka�30, odnosi siê wra¿enie, ¿e zarówno on, jak inni
�neurofani�, za wszelk¹ cenê usi³uj¹ oddzieliæ u�miech od kota, co
� w gruncie rzeczy � stoi w opozycji wobec aktualnego stanowiska
nauk przyrodniczych, trafnie doprecyzowanego w Genomie przez
Matta Ridleya:

Bia³ko reprezentuje chemiê, ¿ycie, oddychanie, metabolizm
i zachowanie � to, co biolodzy nazywaj¹ fenotypem.
DNA reprezentuje informacjê, replikacjê, rozmna¿anie, p³eæ
� to co biolodzy nazywaj¹ genotypem.
Jedno nie mo¿e istnieæ bez drugiego31.

Aczkolwiek przedstawione dociekania mog¹ sprawiaæ wra¿enie
dzielenia w³osa na czworo, dla memetyki s¹ jednak bardzo istotne.
Jakie mog¹ byæ bowiem konsekwencje odró¿niania no�nika od in-
formacji, tego �bezradnego strzêpka matematyki�, jak okre�la j¹ Ri-
dley? I dalej, jakie s¹ konsekwencje rozró¿niania miêdzy organicz-
nym no�nikiem memów a no�nikiem nieorganicznym, wehiku³em
a socjotypem? Oczywi�cie, znaczne. Obstawanie przy wy³¹czno�ci
neuronalnego nosicielstwa ani na jotê nie zmniejsza rozziewu miê-
dzy naukami przyrodniczymi a humanistyk¹. Pozostanie nam na-
dal, z jednej strony, specjalistyczne, neurologiczne badanie mózgu
(tam memy!) oraz, z drugiej, dociekania nad socjotypami, czyli de
facto � artefaktami jako ich manifestacj¹, tyle ¿e z ewentualnym
zastosowaniem ewolucjonistycznej metodologii wspartej na tezach
darwinizmu kosmicznego. Skoro jednak, zgodnie z Dawkinsem,
dobór widzi geny (memy), a na fenotypy (socjotypy) jest ��lepy�, to
przyk³adanie do tych ostatnich ewolucjonistycznych narzêdzi jest
metodologiczn¹ pomy³k¹! O ile te¿ postrzeganie replikatorów kul-

30 M. B i e d r z y c k i: Genetyka..., s. 109.
31 M. R i d l e y: Genom..., s. 27.
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turowych jako ewoluuj¹cej ideosfery, kolejnej, tym razem metabio-
logicznej formy ¿ycia mo¿e wydawaæ siê odkrywczym i nawet re-
wolucyjnym prze³amaniem obowi¹zuj¹cych paradygmatów w przy-
rodoznawstwie, o tyle ewolucjonistyczne podej�cie do kultury, gdy-
by ju¿ przyj¹æ jego zasadno�æ, dla humanistyki zaznajomionej
z teoriami Edwarda B. Tylora, Herberta Spencera, Lewisa H. Mor-
gana, Leslie A. White�a czy Juliana H. Stewarda nie musi byæ ni-
czym szczególnie zmieniaj¹cym mo¿liwy horyzont eksplikacyjny.
Naukowy dualizm nadal utrzyma sw¹ wa¿no�æ.

Je�li jednak sk³onimy siê ku koncepcji jasno wyartyku³owanej
przez George�a Williamsa, ¿e

Memy tym siê ró¿ni¹ od genów, ¿e nie posiadaj¹ jednego,
z góry ustalonego no�nika i sposobu archiwizacji32

� przyjdzie nam wyci¹gn¹æ nieco inne wnioski. Pierwszy, ¿e cz³o-
wiek jest specyficznym zwierzêciem, które potrafi przechowywaæ
i gromadziæ informacje tak¿e poza swoim organizmem. Drugi, ¿e ta
zgromadzona poza organizmem informacja podlega prawom ewolu-
cji, tworz¹c dostêpn¹ empirii sferê idei (ideosferê), któr¹ mo¿emy
badaæ z u¿yciem biologicznego instrumentarium i w odniesieniu do
teorii przeobra¿onego darwinizmu. Trzeci, ¿e skutkiem istnienia ideo-
sfery jest tak¿e istnienie pewnej metabiologicznej rzeczywisto�ci,
�manipuluj¹cej� naszymi umys³ami (i zachowaniami) dla w³asnych
celów, jak geny �manipuluj¹� tworzonymi przez siebie wehiku³ami,
aby osi¹gaæ swój biologiczny cel � replikacjê. Czwarty wreszcie, ¿e
d¹¿¹cy do przetrwania, samolubny replikator kulturowy, u¿ywa-
j¹cy ludzkiego umys³u jako maszyny replikuj¹co-dekoduj¹cej33 na

32 G. W i l l i a m s: Pakiet informacji. Prze³. J., M. J a n n a s z o w i e. W: Trze-
cia kultura..., s. 55.

33 G³êbszy namys³ nakazuje uznaæ jednak, ¿e nie tylko ludzki umys³ spe³-
nia te wymagania. Nasze zwierzêta domowe, powiedzmy psy, tak¿e sprawnie
dekoduj¹ idee, na przyk³ad �ideê spacer�, której no�nikiem jest nie tylko ro-
zumiane przez nie s³owo �spacer�, �idziemy�, �wyj�æ�, �wyprowadziæ�, ale rów-
nie¿ przedmioty, jak smycz i obro¿a. Czy równie¿ dzia³aj¹ na rzecz replikacji
memów? Kiedy pies wyci¹ga z kosza swoj¹ obro¿ê i wpycha j¹ swemu panu
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drodze nierozeznanych jeszcze do koñca procesów (adaptacji, emer-
gencji, koewolucji) poszerza sw¹ niszê, �my�li o przysz³o�ci� (Jacob),
prowokuj¹c metod¹ prób i b³êdów istnienie coraz to skuteczniej-
szych swych no�ników � mediów.

Williams dowodzi, ¿e z punktu widzenia memu no�nik nie ma
specjalnego znaczenia. Czy bêdzie mieæ fizyczn¹ postaæ papiruso-
wego zwoju, ksi¹¿ki, CD-ROM-u czy ta�my magnetofonowej, pozo-
stanie analogicznym pakietem informacji. �Ci¹g³o�æ istnienia form
to rezultat trwa³o�ci informacji� � uwa¿a34.

No�niki s¹ nietrwa³e, zmienne, warunkowane �rodowiskowo; in-
formacja trwa i podlega ewolucji, chocia¿ � oczywi�cie � tylko dziêki
fizycznym przejawom dzia³ania informacji (jej �fenotypowym� eks-
presjom) wiemy o jej istnieniu. Interpretuj¹c stanowisko William-
sa, rzec by wiêc mo¿na, ¿e no�niki siê zmieniaj¹, a informacyjna
karawana idzie dalej. Ustalenia, czym jest no�nik, a co no�nikiem
ju¿ nie jest, trwaj¹. Gra toczy siê dalej.

Wielu biologów, jak wspominano, zarzuca Dawkinsowi b³êdne
uto¿samianie pierwszego replikatora z genem i mówienie o no�ni-
kach replikatorów � wehiku³ach, jak gdyby DNA nie spe³nia³o tej
w³a�nie funkcji. Wymienne u¿ywanie przez niego terminów no�nik/
wehiku³ dodatkowo zaciemnia obraz i tak ju¿ z³o¿onej �uk³adan-
ki�. Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku drugie-
go replikatora � memu.

Polski zwolennik memetyki Mariusz Biedrzycki radzi rozdzielaæ
no�nik i wehiku³, uznaj¹c, ¿e replikator biologiczny to gen pojmo-
wany jako organiczny no�nik informacji, natomiast fenotypowe
efekty dzia³añ tych replikatorów � osobniki, to w³a�nie wehiku³y.
W odniesieniu do replikatorów kulturowych przyjmuje za�, ¿e s¹
to memy pojmowane jako informacja sprzê¿ona z neuronalnym
no�nikiem mózgowym, która jak replikatory biologiczne ma w³a-

w rêce, informacja bez w¹tpienia podlega transmisji, przetworzona w jego
i ludzkim mózgu. Gdyby chcia³ przekazaæ inn¹ informacjê (co te¿ niejedno-
krotnie czyni), tr¹ca³by na przyk³ad nosem miskê na jedzenie, która jest dla
niego (oraz wiêkszo�ci udomowionych ssaków, w tym i nas) no�nikiem idei
nutrytywnych od neolitu ceramicznego w³¹cznie po dzi� dzieñ.

34 G. W i l l i a m s: Pakiet informacji..., s. 55.
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�ciwo�æ tworzenia swoich ekspresji w postaci socjotypów, bytów ana-
logicznych do fenotypu, ale nie biologicznych. W zgodzie te¿ z au-
torem Memetic Lexicon Glennem Grantem rozumie socjotyp jako
spo³eczny przejaw memotypu (analogicznego do genotypu). Socjo-
typ za�, jak podaje Grant, to:

1. The social expression of a memotyp, as the body of an
organism is the physical expression (phenotype) of the gene
(genotype). Hence, the Protestant Church is one sociotype
of the Bible�s memotype.
2. A class of similar social organisations35

natomiast memotypem, w jego rozró¿nieniu jest:

1. The actual information � content of a meme, as distinct
from its sociotype36.

Z definicji Granta wynika jednak, wbrew pozorom, co� zupe³nie
innego ni¿ z rozró¿nieñ Biedrzyckiego. Biblia jako memotyp zawiera
memy i jest nich no�nikiem, podczas gdy dla Biedrzyckiego trwa³e
no�niki informacji kulturowej (ulotki, ksi¹¿ki, inne zbiory informa-
cji, w arbitralny sposób zapisane na papierze, ta�mach magnetycz-
nych czy dyskach optycznych) nie zawieraj¹ no�nika memów37, jako
¿e no�niki memów maj¹ naturê neuronaln¹. Takie postaci infor-
macji kulturowej proponuje on nazywaæ �przetrwalnikami memów�,
komplikuj¹c i tak ju¿ skomplikowan¹ kwestiê.

Dobrym wyrazem zniecierpliwienia i w³a�nie nie�cis³o�ci tych
wszystkich ustaleñ definicyjnych jest stanowisko zaprezentowane
przez psycholog Susan Blackmore, bardzo zainteresowan¹ teori¹

35 G. G r a n t: Memetic Lexicon. 1990�2004 [www.istop.com/~ggrant].
36 Ibidem. T³umaczenia terminów zaproponowanych przez Glenna Granta

zob. G.M. G r a n t: Leksykon memetyczny. Prze³. J. P o l a k o w s k a, D. Wê ¿ o -
w i c z - Z i ó ³ k o w s k a. �Teksty z Ulicy� 2005, nr 9: Zeszyt memetyczny. Red.
D. Wê ¿ o w i c z - Z i ó ³ k o w s k a, wspó³pr. M. N o s z c z y k.

37 M. B i e d r z y c k i: Genetyka..., s. 108.
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Dawkinsa, która przedstawione tu rozbie¿no�ci stanowisk meme-
tycznych rozstrzygnê³a nastêpuj¹co:

Bêdê siê pos³ugiwaæ terminem �mem� swobodnie, okre�la-
j¹c nim informacjê memetyczn¹ w jakiejkolwiek z jej licz-
nych form, wliczaj¹c w to idee, struktury mózgu stanowi¹ce
fizyczny zapis tych idei, zachowania wytwarzane przez owe
struktury, a tak¿e ich wersje zawarte w ksi¹¿kach, przepi-
sach kucharskich, mapach lub nutach. Je�li tylko informa-
cja ta mo¿e podlegaæ kopiowaniu w procesie mieszcz¹cym
siê w pojêciu szeroko rozumianego �na�ladownictwa�.
[...] Terminem �wehiku³� bêdê siê pos³ugiwaæ jedynie w naj-
prostszym znaczeniu �rodka transportu i nie bêdê w ogóle
u¿ywaæ pojêæ takich, jak �socjotyp� czy �mem-fenotyp�38.

Szwedzcy badacze � Henrik Bjarneskans, Bjarne Grønnevik i An-
ders Sandeberg39 � proponuj¹ równie szerok¹ definicjê memu jako:

Kognitywnej struktury informacyjnej, replikuj¹cej siê z u¿y-
ciem ludzkiego nosiciela i wp³ywaj¹cej na jego zachowania
w celu promowania w³asnej replikacji40.

Jednoznacznie te¿ precyzuj¹ kwestiê ich nosiciela, uznaj¹c, ¿e jest
nim the human host i odró¿niaj¹ go od �rodka transportu, nazy-
wanego (za Leksykonem Granta) wektorem (vector). Podstaw¹ tego
rozró¿nienia czyni¹ oni potencjaln¹ zdolno�æ rozumienia i wytwa-
rzania struktur poznawczych w³a�ciw¹ nosicielom, której to cechy
nie posiadaj¹ wektory � wszelkie media transportuj¹ce memy (g³os,
obraz, pismo). Zgodnie z ich rozumowaniem, zadrukowane kartki
papieru, mapy czy nuty to po prostu wektory memów, a wiêc �rod-
ki transportu (wehiku³y Blackmore).

38 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 111.
39 Zob. H. B j a r n e s k a n s, B. G r ø n n e v i k  i  A. S a n d e b e r g, The Life-

cycle of Memes, 1997, s. 2 [http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/me-
mecycle.html].

40 Ibidem.
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Badaj¹c cykl ¿ycia memów, nie stawiaj¹ te¿ kwestii ich konku-
rencyjno�ci tak dramatycznie, jak czyni to Susan Blackmore, kie-
dy rozwa¿a �u¿ycie ludzkiego nosiciela�, za spraw¹ którego odby-
wa siê replikacja.

Wyobra�cie sobie �wiat pe³en mózgów i memy zbyt liczne,
by wszystkie mog³y znale�æ w nich schronienie. Który mem
bêdzie mia³ wiêksze szanse znale�æ bezpieczny dom i roz-
przestrzeniæ siê dalej?41

� pyta autorka The Meme Machine, stawiaj¹c pod znakiem zapy-
tania nie tylko autonomiê ludzkiej jednostki, ale tak¿e apriorycz-
ne centrum humanistycznej tradycji � wizjê cz³owieka jako twórcy
idei.

Jak siê wydaje, jest to pytanie odnosz¹ce siê nie tylko do ewolu-
cyjnej sytuacji memów, ale równie¿ do ich atrakcyjno�ci, a mo¿e
nawet do ich agresywno�ci i formalnych (fenotypowych) ekspresji,
chwytów i strategii, jakie przyjmuj¹ w walce o zasoby. Blackmore
wszak¿e, sumienna zwolenniczka �ojca za³o¿yciela�, nie pyta o for-
my; pyta o ewolucjê na poziomie memów.

Obok zagadnienia podstawowego � ontologii memów, pytanie
o zasady i regu³y ich ewolucji oraz drogi transmisji stanowi drugi
wa¿ny nurt wspó³czesnej memetyki. Ma ono, oczywi�cie, g³êboki
zwi¹zek z zagadnieniem podstawowym i rozwijane jest na pod³o-
¿u materialistycznych rozstrzygniêæ, jakie w naukach przyrodni-
czych poczyniono w tym wzglêdzie.

Tym, bowiem, co ³¹czy wszystkich aktywnych dzi� badaczy ideo-
sfery, bez wzglêdu na ich naukowy rodowód, od biologów (Daw-
kinsa, Bonnera, Williamsa, Wilsona, Lumsdena i Biedrzyckiego),
przez psychologów (Heylighena, Hofstadtera, Plotkina, Marsdena,
Pinkera, Blackmore), po filozofa Dennetta czy fizyków, matematy-
ków, cybernetyków, badaczy sztucznej inteligencji (Drexlera, Min-
sky�ego, Lyncha, Brodiego), jest za³o¿enie o realnym, materialnym
istnieniu bytu, nazwanego przez Dawkinsa �memem�. Pozostaje on

41 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 76.
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czym� ukrytym, wewnêtrznym wobec swych zewnêtrznych prze-
jawów, czym� na kszta³t genotypu wobec jego fenotypowych eks-
presji, tym niemniej � jak genom � mo¿liwym do empirycznego zba-
dania.

Drugie, wspólne memetyce za³o¿enie wynika z samego j¹dra teo-
rii replikacji i mówi, ¿e memy to metabiologiczne replikatory, któ-
rych cech¹ zasadnicz¹ � podobnie jak replikatorów biologicznych
(genów) � jest d¹¿enie i zdolno�æ do kopiowania siê, przejawiaj¹ce
siê w samolubno�ci memów, konkuruj¹cych ze sob¹ w walce o za-
soby.

Memy wiêc podlegaj¹ prawom analogicznym do praw doboru
naturalnego, brzmi trzecie za³o¿enie, przy czym ekologiczn¹ nisz¹
memetyczn¹, ich siedliskiem, jest zbudowana przez geny perfek-
cyjna maszyna � ludzki mózg.

Zdaniem wiêkszo�ci tak¿e, mamy tu do czynienia z koewolucj¹,
w której efekcie zrodzi³ siê ludzki umys³. W my�l skrajnych stano-
wisk (Blackmore), od chwili swego pojawienia siê na arenie dzie-
jów hominidów, drugi replikator zdominowa³ ewolucjê biologiczn¹,
wytyczaj¹c jej kierunek zgodny z interesami memów, a nie genów.

W �cis³ym zwi¹zku z tym w³a�nie za³o¿eniem pozostaje te¿ ko-
lejne, o swoistej autonomiczno�ci pulsuj¹cej w³asnym ¿yciem ideo-
sfery, wykorzystuj¹cej cz³owieka jako the human host, pos³uguj¹-
cej siê nim w celu autoreplikacji. Przy czym, praktykowane przez
memy drogi replikacji memetycy sprowadzaj¹ do dwóch zasadni-
czych: na�ladownictwa i zara¿ania (infection), co ostatecznie przy-
czyni³o siê do równoleg³ego funkcjonowania dwóch ró¿nych defi-
nicji memu. Pierwszej, Dawkinsowskiej, akcentuj¹cej w³a�nie ko-
piowanie na drodze na�ladownictwa, a rozwijanej przez Black-
more, oraz drugiej, charakterystycznej dla stanowisk bliskich Lek-
sykonowi Glenna Granta, gdzie �mem� to

zara�liwy wzorzec informacji, replikuj¹cy siê przez symbio-
tyczne infekowanie umys³ów ludzi i zmieniaj¹cy ich zacho-
wanie tak, ¿e propaguj¹ oni ten wzorzec42.

42 G. G r a n t: Memetic Lexicon...
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Czy s¹ to drogi replikacji i stanowiska na tyle odrêbne, by zmie-
niæ w sposób zasadniczy teoriê drugiego replikatora i przyj¹æ, ¿e
mamy do czynienia z dwiema konkurencyjnymi teoriami memety-
ki � �imitacyjn¹� i �epidemiologiczn¹�? Czy mem, w ostateczno�ci,
to wirus umys³u, czy te¿ raczej replikator kulturowy zdolny do ró¿-
norodnych �chwytów� pobudzania swej replikacji, znanych równie¿
informacji zawartej w DNA? To zagadnienie wymagaj¹ce uwa¿niej-
szego rozwa¿enia.

Mimo licznych zaprezentowanych tu kontrowersji, memetycy �po
Dawkinsie� s¹ zgodni co do tego, i¿ kluczem do rozwi¹zania wszel-
kich zagadek drugiego replikatora jest w³a�nie przyjêcie za³o¿enia
o jego ewolucyjnym charakterze, a wiêc o dzia³aniu praw doboru
(z wszystkimi podarwinowskimi ustaleniami nauk biologicznych
w³¹cznie) równie¿ w ideosferze.

Uznawszy mem za podstawow¹ jednostkê doboru w tym ewolu-
cyjnym procesie, memetyka nie jest jednak sk³onna do przyjêcia
restrykcyjnej wersji Lyncha, radykalnie oddzielaj¹cego pamiêcio-
we abstrakcje od ich ekspresji. Postaæ, zewnêtrzna, �fenotypowa�
forma (socjotyp), jak¹ przyjmuj¹ te abstrakcje, w opinii wiêkszo�ci
badaczy nie pozostaje bez wp³ywu na ich rozprzestrzenianie siê,
p³odno�æ, d³ugowieczno�æ i wreszcie konkurencyjno�æ. Umys³, po-
strzegany przez Daniela Dennetta jako kipiel memów, przez któr¹
musz¹ one przej�æ, aby kopiowaæ siê dalej, jest im, oczywi�cie, nie-
zbêdny. Je�liby jednak pozostawa³y jedynie tam, nie tworz¹c w³a-
snych zjawisk fenotypowych, choæby tylko w formie gestów i czyn-
no�ci, które kto� mo¿e podchwyciæ i powtórzyæ, droga ich ewolucji
by³aby �lep¹ uliczk¹, such¹ ga³êzi¹ �genealogicznego� drzewa idei,
jak¹ zmarli bezpotomn¹ �mierci¹ stanowi¹ dla osobniczego geno-
typu.

Jeste�my wiêc nosicielami memów, o ile my�limy, mówimy i wcho-
dzimy w interakcje z innymi, choæ owe memetyczne interakcje mog¹
byæ zapo�redniczone przez narzêdzie, dzie³o sztuki, rozprawê filo-
zoficzn¹, uliczn¹ przy�piewkê, baletowe pas de deux, sztuczkowy
surdut czy lody na patyku. Bez tych interakcji, a co za tym idzie,
i ekspresji (artefaktów w rozumieniu memetyków), dobór nie móg³by
�dostrzec� memów, a replikacja (mo¿e poza telepatycznym przeka-
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zem) nie mia³aby szansy zaistnieæ. Potrzebuje ona, ujmuj¹c to skró-
towo i nieco ¿artobliwie, dwóch g³ów, a nie jednej, oraz form, przez
które wyrazi siê to, co ma byæ powielone43. Wiêkszo�æ jej badaczy
sk³ania siê zreszt¹ raczej ku szerokiej definicji Dawkinsa, który po
wielu latach od ukazania siê Samolubnego genu nadal obstaje przy
traktowaniu memów jako tego wszystkiego, �co rozprzestrzenia siê
przez na�ladownictwo, tak jak geny rozprzestrzeniaj¹ siê dziêki roz-
mna¿aniu lub infekcji wirusowej�44, nie omieszkawszy wszak¿e do-
daæ, ¿e �sformu³owanie »zaraziæ« jest w odniesieniu do sposobu
przenoszenia memów jak najbardziej stosowne�45.

Imitacja zatem, czy mo¿e raczej infekcja jest �ród³em i sposobem
szerzenia siê idei?

43 Jednak¿e jej chorobliwe i wybuja³e formy, jak w przypadkach schizofre-
nii i paranoi, w zasadzie zadowalaj¹ siê jedn¹ g³ow¹ chorego osobnika. W³a-
�nie w patologicznych przypadkach ujawnia siê � jak mo¿na s¹dziæ � niezba-
dana dot¹d si³a memów, opanowuj¹cych umys³ i czyni¹cych sobie powolnym
wehiku³. W psychiatrii, jak dot¹d, nie podjêto jeszcze koncepcji Dawkinsa, cho-
cia¿ niektóre prace psychologów, w tym np. Paula M a r t i n a (Umys³, który
szkodzi. Mózg, zachowanie, odporno�æ i choroba. Prze³. P. Tu r s k i. Poznañ: Re-
bis, 2000) oraz, oczywi�cie, Antonio Damasio, wyra�nie id¹ w tym kierunku.
Je�li oka¿e siê w koñcu, ¿e podobnie jak nanotechnologiczne hipotezy Drexle-
ra i memetyczne hipotezy Dawkinsa znajd¹ swoje empiryczne potwierdzenie,
bêdzie to prze³om w psychiatrii (i ca³ej psychologii klinicznej), otwieraj¹cy drogê
ku leczeniu chorób psychicznych przez trening memetyczny i farmakologiczny
wp³yw na szlaki po³¹czeñ neuronalnych.

44 R. D a w k i n s: Rozplatanie têczy. Nauka, z³udzenia i apetyt na cuda. Prze³.
M. B e t l e y. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2001, s. 293.

45 Ibidem, s. 292.
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Informacja jako infekcja

Rozbie¿no�æ stanowisk wobec dróg transmisji i sposobów repli-
kacji memów pozostaje znowu w wyra�nym zwi¹zku z biologicz-
nymi dociekaniami Richarda Dawkinsa. Tym razem zarzewiem spo-
rów i dyskusji sta³ siê jednak nie tyle samolubny, ile dalekosiê¿ny
gen, zaprezentowany w kolejnej pracy tego badacza � The Exten-
ded Phenotype. The Long Reach of the Gene (1982)1.

Zarysowuj¹c¹ siê tam wizjê skutecznej i pewnej, choæ bynaj-
mniej nieopartej na dziedziczeniu genetycznym, replikacji memów
przypieczêtowa³ Dawkins w 1993 roku esejem Viruses of the Mind2,
po�wiêconym analogii miêdzy wirusem komputerowym i sposoba-
mi jego replikacji a replikacj¹ memów w ludzkich umys³ach. Uznaw-
szy istnienie znacz¹cego podobieñstwa miêdzy wirusami DNA i wi-
rusami komputerowymi, których celem jest autoreplikacja z wyko-
rzystaniem dostêpnych zasobów informacyjnych �rodowiska, Daw-
kins przenosi mechanizm ich dzia³ania na rozprzestrzenianie siê
memów w�ród ludzi. Wskazuj¹c na koncepcjê autoreplikacyjnych
strategii niektórych wirusowych sentencji3 Douglasa Hofstadtera
i rozwa¿ania o memetycznych koniach trojañskich autorstwa Da-

1 Wydanie polskie: R. D a w k i n s: Fenotyp rozszerzony. Dalekosiê¿ny gen.
Prze³. J. G l i w i c z. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2003.

2 Zob. R. D a w k i n s: Viruses of the Mind. In: Dennett and His Critics: De-
mystifying Mind. Ed. B. D a l h b o m. Cambridge Mass.: Blackwell, 1993,
s. 13�27.

3 D. H o f s t a d t e r: On Viral Sentences and Self-Replicating Structures. Me-
tamagical Themas. Harmondsworth: Penguin, 1985.
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niela Dennetta4, tu w³a�nie jednoznacznie precyzuje tezê o wiruso-
wym charakterze idei, replikatorów, które, spo�ród kilku ewolucyj-
nie dostêpnych dróg szerzenia siê, przyjê³y tê dla siebie najskutecz-
niejsz¹ � zara¿anie.

Za po�rednictwem prezentacji spektakularnych czêsto skutków,
jakie potrafi¹ wywieraæ geny paso¿yta na cia³o i zachowania za-
ra¿onego nosiciela, ju¿ w 1982 roku wykazywa³ Dawkins prawdzi-
wo�æ swojej teorii fenotypu rozszerzonego, który nawet na odleg³o�æ
potrafi zwiêkszaæ szansê przetrwania replikatora. W eseju o wiru-
sach umys³u skupi³ natomiast sw¹ uwagê na przyk³adach analo-
gicznie dzia³aj¹cych paso¿ytniczych idei, uznawszy infekcjê za naj-
bardziej prawdopodobn¹ i znacznie celniej ujmuj¹c¹ typowy sposób
dzia³ania replikatorów mentalnych ni¿ wszelkie inne, sugerowane
dot¹d drogi ich rozprzestrzeniania siê i wygrywania w wy�cigu ze
�starymi, zdyszanymi genami�. Tê interesuj¹c¹, memetyczn¹ apli-
kacjê teorii fenotypu rozszerzonego zbudowa³, wykazuj¹c paso¿yt-
niczy charakter idei religijnych, zara¿aj¹cych z powodzeniem wie-
le umys³ów i zmieniaj¹cych zachowania swoich nosicieli, których
czyni¹ niejednokrotnie fanatycznymi g³osicielami �jedynie s³usznej�
prawdy, czy to muzu³mañskiej, czy chrze�cijañskiej5.

Rzecz jasna, tezy tego rodzaju musia³y wywo³aæ burzê, chocia¿
nie tylko Dawkins mówi³ ju¿ wtedy o wirusowym charakterze idei.

O zara�liwych listach ³añcuszkowych i metamagicznych naka-
zach �prze�lij dalej� wspomina³ wcze�niej przywo³any przez niego
Hofstadter, a konieczn¹ obecno�æ wirusowych memów, jako funda-
ment logicznej oczywisto�ci teorii, przedstawi³ równie¿ Eric Drexler,

4 D. D e n n e t t: Consiousness Explained. Boston: Little, Brown and Co.,
1991.

5 Rozwiniêcie tej koncepcji stanowi tak¿e pó�niejszy artyku³ Dawkinsa, za-
mieszczony we �Free Inquiry Magazine�. Zob. R. D a w k i n s: What Use is Re-
ligion? �Free Inquiry Magazine�, Vol. 24, No 5 [http://www.secularhuma-
nism.org/library/fi/dawkins_24_5.htm]. Na ten temat zob. równie¿ D. Wê ¿ o -
w i c z - Z i ó ³ k o w s k a: Niebezpieczna wspólnota idei. Pouczaj¹cy casus ��wiñ
gadareñskich�. W: �Civitas Mentis�. T. 2. Red. T. S ³ a w e k, Z. K a d ³ u b e k.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹skiego, 2007, s. 216�227, a przede
wszystkim R. D a w k i n s: Bóg urojony. Prze³. P.J. S z w a j c e r. Warszawa: CiS,
2007 (zw³aszcza rozdz. V).
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kiedy, rozwa¿aj¹c koncepcjê samolubnego genu wykorzystuj¹cego
maszyny bia³ek do budowania w³asnych kopii i szkodz¹cego przy
tym eksploatowanym komórkom, pyta³: �Je�li geny mog¹ byæ pa-
so¿ytami, dlaczego nie mia³yby byæ nimi memy?�6

Zdaniem Drexlera, istnienie paso¿ytniczych memów jest bezspor-
ne, poniewa¿ zara¿anie i manipulowanie nosicielem dla w³asnej
replikacyjnej korzy�ci to, prócz typowej replikacji na drodze roz-
mna¿ania p³ciowego i bezp³ciowego, jedna z mo¿liwych i skutecz-
nych dróg znanych naturze i jako taka na pewno musia³a zostaæ
wykorzystana, a przynajmniej �dostrze¿ona� przez drugi replika-
tor. Jak wirusy rozmna¿aj¹ siê i powielaj¹, wypracowawszy sobie
mechanizmy prowokowania komórek bia³kowych ¿ywiciela do ko-
piowania w³asnego DNA, tak rozmna¿aæ siê i powielaæ mog¹ repli-
katory mentalne, wykorzystuj¹c zasoby naszych mózgów.

Przyk³ady paso¿ytnictwa, jakie przytacza³ Dawkins w Fenoty-
pie rozszerzonym, oraz metody zdalnego sterowania nosicielem wpi-
sane w nanotechnologiczn¹ wizjê ¿ycia, oddalon¹ jednak od g³ów-
nego nurtu memetycznych dociekañ, przywiod³y Drexlera do jed-
noznacznych wniosków na temat natury replikatorów mentalnych.
Ju¿ w cztery lata po Fenotypie rozszerzonym dowodzi³, ¿e, tak jak
czerwie wnikaj¹ w inne organizmy, ¿eby rozmna¿aæ siê i repliko-
waæ, tak �postêpuj¹� równie¿ memy, eksploatuj¹ce cz³owieka dla
swoich celów. Paso¿ytuj¹ce na mrówkach geny przywry motylicz-
ki (Dicrocoelium dendrictum) zmuszaj¹ j¹ do sprzecznego z jej in-
stynktem wspinania siê o zachodzie s³oñca na czubki traw i zamie-
rania tam �w oczekiwaniu� na zjedzenie przez jakie� zwierzê ko-
pytne, bêd¹ce ¿ywicielem ostatecznym tego paso¿yta. Larwa Ne-
matomorpha, z kolei, ¿yj¹ca w ciele pszczo³y, ale uzyskuj¹ca sw¹
doros³¹ postaæ dopiero w �rodowisku wodnym, sprawia, ¿e zara¿ony
ni¹ owad leci nad staw i z du¿ej wysoko�ci pikuje wprost do wody,
czym zapewnia rozmna¿anie siê swemu paso¿ytowi, choæ z regu³y

6 �Some genes in celles are out-and-out parasites. Like herpes genes in-
serted in human chromosomes, they exploit cells and harm their hosts. Yet if
genes can be parasites, why not memes as ewll?� E.K. D r e x l e r: Engines of
Creation. The Coming Era of Nanotechnology. New York: Doubleday, 1986, s. 48.

7 Moc narrativum...
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przyp³aca to w³asnym ¿yciem. Memy zdefiniowane przez niego jako:
�An idea that, like a gene, can replicate and evolve�, a wykorzy-
stuj¹ce nasze mózgi jako bia³kowe maszyny powielania siê, nie ba-
cz¹c na dobro ¿ywiciela, musz¹ �postêpowaæ� podobnie; w najlep-
szym przypadku zajmuj¹ tylko nasze mentalne zasoby, wype³nia-
j¹c sob¹ nasze g³owy, w najgorszym � wszczepiaj¹ nam �miertelne
w konsekwencjach, b³êdne idee: samobójcze, rasistowskie, ofiarni-
cze etc. �Examples of memes (and meme systems) include political
theories, proselytizing religions, and the idea of memems itself� �
stwierdza³ w rozwiniêciu swej definicji7.

Zgodnie z prawami replikacji, na których ten genialny uczony
zbudowa³ sw¹ wizjê nanotechnologii, replikatory mentalne musz¹
dzia³aæ analogicznie do genów, tote¿ nieobecno�æ memów, u¿ywa-
j¹cych ludzkich mózgów dla swoich egoistycznych celów, by³aby
bardzo dziwna i sprzeczna z regu³ami ewolucji. Oznacza³aby ist-
nienie jakiego� niezwyk³ego systemu immunologii mentalnej, jakiej�
superimmunologii lepszej ni¿ systemy obronne buduj¹cych nas bia-
³ek. Taka immunologia jednak nie istnieje, by³aby bowiem szkodli-
wa dla umys³u. Infekcyjne dzia³ania ró¿nego rodzaju paso¿ytów
wp³ywaj¹ w decyduj¹cy sposób na powstawanie wewnêtrznego sys-
temu rozpoznawania i likwidowania intruzów, na budowê bariery
immunologicznej, bez której organizm nie móg³by przetrwaæ. Je�li
system ten jest sprawny i elastyczny, to kolejna infekcja tylko pod-
nosi jego skuteczno�æ, jak kontakt z chorym na zaka�n¹ chorobê
uodparnia nas na jej dzia³anie (albo zabija!). Zdaniem Drexlera,
dotyczy to równie¿ wirusów umys³u, które swymi atakami zmuszaj¹
nasze my�lowe �oprogramowanie� do wypracowywania zabezpie-
czeñ analogicznych do immunologicznego systemu organizmu, przy
czym najstarszy i najprostszy w dzia³aniu mentalny system odpor-
no�ciowy wspiera siê, wed³ug niego, na zasadzie: �wierz staremu
i odrzucaj nowe�, a wiêc na trzymaniu siê pierwotnie nabytego wy-
posa¿enia my�lowego, rozpoznawanego jako w³asne8. To nic inne-

7 Ibidem, s. 6.
8 W psychologii kognitywnej opisano te mechanizmy, posi³kuj¹c siê kon-

cepcj¹ dysonansu poznawczego, opracowan¹ przez Leo Festingera. Zob. np.:
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go, jak zabezpieczaj¹ca przed inwazj¹ wirusów rola tradycji, za-
chowuj¹cej to, co sprawdzone i pewne, przeciwko temu, co grozi
mutacj¹, nios¹c¹ zawsze ryzyko zaburzenia wewnêtrznie stabilnego
systemu � zarówno na poziomie komórki, jak i umys³u. Poniewa¿
jednak motorem napêdowym ewolucji jest w³a�nie mutacja, to zbyt-
nia �cis³o�æ (nieprzepuszczalno�æ) systemu czyni go skostnia³ym
i zamkniêtym, niepodatnym na ewolucjê. Rozprzestrzenianie siê no-
wych memów jest wiêc, w gruncie rzeczy, nasz¹ ewolucyjn¹ szans¹
na trwanie umys³u w przystosowawczej sprawno�ci i przypomina
zasiew �wie¿ego ziarna na polach; bez niego nie ma szansy na ewo-
lucyjne sprzê¿enie zwrotne.

W ujêciu nanotechnologii zasady ewolucji odnosz¹ siê zarówno
do moleku³, jak i cia³, technologii, umys³ów i kultur, pozwalaj¹c sta-
wiaæ te same pytania o warunki sukcesu replikacji na ka¿dym z tych
poziomów. Pozbawione rozumu wirusy dzia³aj¹ podobnie jak �wia-
dome umys³y, aczkolwiek te ostatnie zamiast w³a�ciwej wirusom
prymitywnej metody �chybi³ � trafi³� wypracowa³y w toku ewolucji
zdolno�æ testowania dzia³añ na modelach. Jednak nawet najmniej
skomplikowane wirusy w trwaj¹cym przez miliony lat wy�cigu zbro-
jeñ rozwinê³y zdolno�ci osi¹gania ewolucyjnego sukcesu, uzbroiw-
szy siê w najdoskonalsze �rodki przechytrzania swego ¿ywiciela �
myl¹ce podobieñstwo do jego struktur bia³kowych. Jak podkre�la
dzi� znaczna czê�æ badaczy tego zagadnienia, zw³aszcza za� zwo-
lennicy koncepcji Czerwonej Królowej9, najwiêkszymi wrogami
stworzeñ, u�miercaj¹cymi je i uniemo¿liwiaj¹cymi im reprodukcjê,
s¹ inne stworzenia � paso¿yty, bakterie i wirusy. To trwaj¹ca miê-

J.M. N u t t i n  jr: Kontrowersje wokó³ zmiany postaw. W kierunku perswazji
opartej na rozprzestrzenianiu siê reakcji. Prze³. K. D u d z i a k. Warszawa: PWN,
1982.

9 Teoria ewolucji jako gry o sumie zerowej, zaproponowana w 1973 roku
przez paleobiologa Leighta Van Valena, zobrazowana metafor¹ zapo¿yczon¹
z Alicji w Krainie Czarów, a g³osz¹ca, ¿e  �Czerwona Królowa biegnie, ale tkwi
w tym samym miejscu. Zmiany s¹, ale nie ma postêpu�. Teoria ta pozostaje
w �cis³ym zwi¹zku z now¹ koncepcj¹ istnienia p³ci jako ewolucyjnego mecha-
nizmu obrony przed zabójczymi w swych skutkach infekcjami. Zob. M. R i -
d l e y: Czerwona Królowa..., s. 73.

7*
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dzy nimi walka, wy�cig we wzajemnym przechytrzaniu siê i wy-
najdywaniu dróg korzystania z zasobów jest prawdziwym i bezpo-
�rednim motorem ewolucji, a nie darwinowski dobór naturalny
oparty na adaptacji �rodowiskowej. W obiekcie, który nazywamy
w³asnym cia³em, wiêcej jest komórek bakteryjnych ni¿ ludzkich,
a liczba bakterii ¿yj¹cych w pojedynczym ludzkim organizmie prze-
kracza liczbê wszystkich ludzi na �wiecie10. W istocie, dlaczego memy
nie mia³yby braæ udzia³u w tej ewolucyjnej rywalizacji?

Na fakt ten zwróci³ równie¿ uwagê inny uwa¿ny czytelnik Daw-
kinsa, Daniel Dennett, gdy pisa³:

Sk³adamy siê z takiego samego rodzaju automatów, jakie
nas atakuj¹ � ¿adna specjalna aureola cz³owieczeñstwa nie
odró¿nia twoich przeciwcia³ od antygenów, z którymi
walcz¹; twoje przeciwcia³a nale¿¹ po prostu do klubu, któ-
rym jeste� ty, a zatem bij¹ siê po twojej stronie11.

Pozostaj¹c w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy biologii ewo-
lucyjnej, w³a�ciwie powinni�my dzi� w ogóle zmieniæ pogl¹dy na
temat naszej to¿samo�ci i pochodzenia, nie obstawaæ te¿ przy prze-
konaniu, ¿e wirusy to obcy �naje�d�cy�, dokonuj¹cy inwazji na dro-
gie nam nasze cia³a i umys³y. Buduj¹ nas one w takim samym stop-
niu, jak inne geny, zawieraj¹ce przepisy na �nasze� bia³ka. Spo-
�ród tych genów, zreszt¹, 97% to �molekularny �mietnik ewolucji�,
zape³niaj¹cy tyle¿ mózgi, ile i resztê naszego cia³a.

We w³a�ciwy sobie, dowcipny i celny sposób wyrazi³ tê now¹
prawdê o cz³owieku Matt Ridley, pisz¹c:

Kto uwa¿a, ¿e pochodzenie od ma³p uw³acza jego poczu-
ciu w³asnej godno�ci, musi przyzwyczaiæ siê do my�li, ¿e
pochodzi od wirusów12.

10 Ibidem, s. 74.
11 D. D e n n e t t: Natura umys³ów. Prze³. W. Tu r o p o l s k i. Warszawa: CiS,

1997, s. 35.
12 M. R i d l e y: Czerwona królowa. P³eæ a ewolucja natury ludzkiej. Prze³.

J.J. B u j a r s k i, A. M i l o s. Poznañ: Rebis, 2001, s. 142.
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Zgromadzona w mózgach i buduj¹ca umys³y informacja ma taki
sam charakter, jak ta zgromadzona w DNA i buduj¹ca nasze cia-
³a. To powielaj¹ce siê mikrocz¹steczki, molekularne maszyny têpo
i precyzyjnie wykonuj¹ce sw¹ pracê, zgodnie z instrukcj¹: �kopiuj
mnie�. Wszystkie one poddane s¹ temu jednemu �programowi�;
wszystkie, zarówno geny nale¿¹ce do wspólnej puli genowej da-
nego gatunku, jak i przybywaj¹ce z zewn¹trz geny obcych orga-
nizmów, powinny byæ postrzegane jako paso¿ytuj¹ce na sobie.
Wszystkie te¿ w jakim� stopniu s¹ ze sob¹ i z nami stowarzyszo-
ne, chocia¿ konkurencjê wygrywaj¹ tylko niektóre.

Przyjêcie za³o¿enia o wirusowym charakterze replikatorów men-
talnych, znacznie trafniej wyja�niaj¹cego niedziedziczn¹ naturê,
i szybkie tempo ich szerzenia siê, skierowa³y uwagê memetyków
ku zagadnieniom doboru memetycznego i warunków ewoluowania
memów oraz biologicznych i spo³ecznych skutków ich istnienia.
Badania nad strategiami replikacyjnymi wirusa umys³u, nad jego
morfologi¹ i paso¿ytniczymi odmianami stanê³y w centrum zain-
teresowañ tej subdyscypliny, buduj¹cej z wolna w³asny jêzyk i co-
raz wyrazi�ciej dookre�laj¹cej przedmiot swoich zainteresowañ.
Nast¹pi³a prawdziwa erupcja my�li memetycznej, obejmuj¹cej swo-
im zasiêgiem coraz wiêksze obszary niebadanej dot¹d przez biolo-
gów kultury, a jej �odpryski� mo¿emy odnale�æ nawet w miejscach
tak nieoczekiwanych, jak przemówienie Michai³a Epsteina13 na te-
mat wolno�ci i dwukulturowo�ci, wyg³oszone podczas wrêczania mu
nagrody �Liberty� w Nowym Jorku oraz w rozwa¿aniach o duszy
komputera i programowaniu dzia³añ Anio³a Stró¿a, zaprezentowa-
nych przez Jurija Feodoritova na ³amach gazety �Softerra�14.

13 Jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych badaczy literatury i kultury ro-
syjskiej oraz postmodernistycznych trendów w tej kulturze, autor wielu fra-
puj¹cych prac na temat wzajemnych wp³ywów kulturowych Wschodu i Zacho-
du oraz wp³ywu mediów elektronicznych na przeobra¿enia kulturowe, zwi¹-
zany z Emory University w Atlancie. W tym miejscu warto zreszt¹ nadmie-
niæ, ¿e rosyjskojêzyczna literatura memetyczna pozostawia daleko w tyle inne
kraje Europy Wschodniej, wyra�nie odnajduj¹c w za³o¿eniach memetyki (z ró¿-
nych zapewne powodów, o których nie miejsce tu mówiæ) doskonale adekwatn¹
do rzeczywisto�ci teoriê zachowañ spo³ecznych.

14 Zob. [http://www.softerra.ru/thoughts/12938].
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Pionierskie uporz¹dkowanie wspomnianych zagadnieñ zaprezen-
towano w powsta³ym w 1990 roku A Memetic Lexicon15 kanadyj-
skiego memetyka i teoretyka science fiction Glenna Granta, sfor-
mu³owanym na podstawie prac Richarda Dawkinsa, Douglasa Hof-
stadtera, Howarda Rheingolda i Keitha Hensona. Sekunduje mu,
w znacznej czê�ci na nim te¿ oparty, Meme Manual: A Cybernaut�s
User�s Guide to Mind Viruses Thomasa Bretta (wydany w 1995 r.).

W obu pracach mem definiowany jest jednoznacznie jako zara�-
liwy wzorzec informacji, replikuj¹cy siê przez infekowanie ludzkich
umys³ów i zmieniaj¹cy ich zachowanie w celu swej dalszej propaga-
cji. Wszelkie slogany, powiedzonka, melodie, ikony, wynalazki, o ile
sprawiaj¹, ¿e kto� je powiela, s¹ zara�liwym wzorcem informacji,
przy czym zakodowanie w umy�le nosiciela opiera siê w³a�nie na
infekcji. Mo¿e mieæ ona charakter aktywny b¹d� nieaktywny. Je-
�li nosiciel (the host) nie objawia sk³onno�ci do transmitowania
�wch³oniêtego� memu, mamy do czynienia z infekcj¹ nieaktywn¹;
je�li jednak odczuwa on przymus transmitowania memu na innych
ludzi, infekcja jest aktywna. Transmisja, co s³usznie podkre�la siê
w obu �ród³ach, mo¿e przebiegaæ, zreszt¹ � i bardzo czêsto w³a-
�nie przebiega � poza �wiadomo�ci¹ nosiciela, niezdaj¹cego sobie
sprawy z zara¿enia. Leksykon Granta przynosi tak¿e, jak wspo-
mniano, rozstrzygniêcie spornej kwestii no�nika: ka¿de medium,
metoda i �rodek transportu memów to ró¿ny od nosiciela vector.

W zwi¹zku ze sposobami dzia³ania zara�liwych wzorców infor-
macji mówi siê tu o istnieniu memetycznej strategii zara¿ania (re-
plication strategy, infection strategy), opartej na ró¿norakich sposo-
bach zachêcania (prowokowania) do zara¿enia, za pomoc¹ tak zwa-
nych the hooks, czyli �haków� (haczyków), przyspieszaj¹cych repli-
kacjê. Grant wskazuje na uaktywnianie emocji towarzysz¹cych infe-
kowaniu, a stanowi¹cych istotny element sk³adowy przekazu memu,
który niekoniecznie zawarty byæ musi bezpo�rednio w samej infor-
macji, ale mo¿e wynikaæ z warunków, z sytuacji, w jakiej zachodzi

15 Zob. pe³ne t³umaczenie tego Leksykonu w: �Teksty z Ulicy� 2005, nr 9:
Zeszyt memetyczny. Red. D. Wê ¿ o w i c z - Z i ó ³ k o w s k a, wspó³pr. M. N o s z -
c z y k.
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replikacja idei. Ten aspekt szerzenia siê memów uwzglêdnia nie-
bran¹ dotychczas pod uwagê podatno�æ na zara¿enie, odmienn¹
u ró¿nych osobników i zale¿n¹ od czynników �rodowiskowych. Fak-
tycznie, odnosi siê wiêc do zdolno�ci adaptacyjnych wirusa.

Towarzysz¹cy przekazowi (infekowaniu) �hak� to wa¿na sk³a-
dowa czê�æ mem-kompleksu (u Dawkinsa: �koadaptacyjny kom-
pleks memów�, u Blackmore: �mem-kompleks�, �mempleks�), czyli
asystuj¹cych sobie, stowarzyszonych memów, okre�lanych w Leksy-
konie mianem co-meme. Mem-kompleks (kompleks memów) w tym
ujêciu to zespó³ graj¹cych w jednym klubie ko-memów, takich jak
style artystyczne, paradygmaty, religie i jêzyki.

Wed³ug Granta, do zara¿aj¹cych z niezwyk³¹ si³¹ i odznaczaj¹-
cych siê znacznym polem ra¿enia (ca³e populacje) ko-memów nale¿¹
tak zwane earworm � ³atwo wpadaj¹ce w ucho d�wiêki i melodie,
szlagiery, powiedzonka, które potrafi¹ w minimalnym czasie zaraziæ
maksymaln¹ liczbê nosicieli. Spadek odporno�ci na tego typu zara�-
liwe memy wi¹¿e siê w³a�nie z os³abieniem systemu immunologicz-
nego � wzrostem podatno�ci na zara¿enie, na który wp³ywaj¹ sil-
nie czynniki zewnêtrzne, sprzyjaj¹ce infekcji. W Leksykonie nazy-
wa siê je immunodepresantami. S¹ to: szok kulturowy, stres izola-
cyjny, dezorientacja spo³eczna i przestrzenna, wyczerpanie emocjo-
nalne, utrata domu, pracy, czyli najogólniej � z³a sytuacja socjalna,
ale te¿ choroba, narkotyki, alkohol czy stany hipnotyczne. Wszystkie
one wzmagaj¹ podatno�æ umys³u na infekcjê memetyczn¹ i bywaj¹
�wiadomie wykorzystywane przez ró¿nego typu manipulatorów me-
metycznych, których Grant proponuje nazywaæ: the memetic en-
gineer (in¿ynier memetyk), okre�laj¹c tym terminem ludzi trudni¹-
cych siê wymy�laniem i upowszechnianiem wirusów umys³u i sy-
tuuj¹c po�ród nich zarówno twórców ró¿nego rodzaju manifestów
religijnych i politycznych, jak i wspó³czesnych twórców reklam16.

16 Dobrym przyk³adem tego typu dzia³alno�ci, rozwijaj¹cej siê na wielk¹
skalê od pocz¹tku lat 90. mo¿e byæ na pewno praktykowany tak¿e w naszym
kraju (firma Streetcom) zawód trendsettera, op³acanego przez konkuruj¹ce
w za¿artej walce o konsumenta koncerny spo¿ywcze, konfekcyjne, samochodo-
we, kosmetyczne itp., opieraj¹ce swoje sukcesy na propagandzie szeptanej
i konwertorowaniu gustów klientów przez poddawanie ich memetycznym na-
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Ich dzia³ania, oparte na wykalkulowanym wymy�laniu memów przez
syntezê i rekombinacjê ju¿ istniej¹cych z intencj¹ zmiany zacho-
wañ zainfekowanych nimi osobników, to in¿ynieria memetyczna.

Wed³ug Leksykonu, obronê przed infekcyjnym wp³ywem paso-
¿ytów zapewnia naszym umys³om nie tyle instytucjonalnie tworzo-
na cenzura, ile przede wszystkim vaccime � szczepionka, jak¹ sta-
nowi ka¿dy meta-mem, okre�lony te¿ jako immuno-mem, zabezpie-
czaj¹cy przed wtargniêciem wirusa w umys³. Grant zalicza tu istot-
ne w ¿yciu ludzkim mem-kompleksy, w rodzaju wiary, lojalno�ci,
sceptycyzmu i tolerancji, z których ka¿dy, na swój sposób, chroni
i uodparnia nas na atakuj¹ce, konkurencyjne memy. Meta-memy
s¹ wiedz¹ o memach, tak jak szczepionka jest poinformowaniem
organizmu o zarazkach w dawce umo¿liwiaj¹cej szybkie wytwa-
rzanie antycia³. Wspó³egzystuj¹ce z sob¹ w umy�le memy (co-
-meme), tworz¹ symbiotyczne relacje i uk³ady, przeciwstawiaj¹c siê
intruzom. Hofstadter nazywa je schematami.

Z punktu widzenia memetycznej wiedzy o morfologii memów,
sk³ada siê na ni¹ najczê�ciej: the bait � obietnica nagrody (po¿yt-
ku) dla nosiciela replikuj¹cego dane idee, na przyk³ad obietnica
raju i zbawienia dla wierz¹cych, poznania � dla sceptyków, uzna-
nia � dla lojalnych, której towarzyszy najczê�ciej the threat, a wiêc
gro�ba, odstraszaj¹ca przed apostaz¹, porzuceniem jednego mem-
pleksu na rzecz konkurencyjnego. Mo¿e ni¹ byæ �str¹cenie do pie-
kie³�, potêpienie, odrzucenie lub innego rodzaju �kara za...�17. Istot-

ciskom i sugestiom specjalnie do tego celu wyszkolonych fashion arbiters, któ-
rzy rozsiewaj¹ po¿¹dane przez producentów trendy, mody i gusta. Funkcjo-
nuj¹ oni na wzór spontanicznie wy³aniaj¹cych siê zwykle w grupach spo³ecz-
nych opiniotwórczych liderów nadaj¹cych ton modom i upodobaniom (tak¿e
kulturalnym), pozostaj¹c jednak na us³ugach konkretnych zleceniodawców
sprzedaj¹cych okre�lony produkt. Na ten temat zob. m.in. L.K. Ta l k o: Przy-
jaciel poleci ci [http://www.gazeta.pl/duzyformat] oraz M. K o ³ o d z i e j c z y k:
Trend-owaci. �Polityka� 2005, nr 5; P. S t a s i a k: Zawód TRENDsetter. �Poli-
tyka� 2004, nr 35.

17 Olbrzymiego materia³u do analizy morfologii wirusa umys³u dostarczaj¹
oczywi�cie kr¹¿¹ce w Internecie, najczê�ciej zmodyfikowane w stosunku do
wzorca podstawowego (tzw. ³añcuszka �w. Antoniego) listy ³añcuszkowe, opar-
te dok³adnie na tej samej zasadzie: przynêta�obietnica�gro�ba, przy czym za-
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nym memomorfem jest równie¿ wspomniany ju¿ the hook, bez któ-
rego infekcja nie mo¿e przebiec pomy�lnie.

Osobnik znajduj¹cy siê pod tak silnym wp³ywem jakich� memów,
¿e w³asne biologiczne prze¿ycie postrzega jako niekonsekwencjê
wobec zajmuj¹cej jego umys³ idei, nazywany jest w Leksykonie �me-
moidem�. Do grupy takiej nale¿¹ wszelkiego typu terrory�ci, ka-
mikadze, mêczennicy i osobnicy opanowani chêci¹ wzniesienia siê
na szczyt swej socjotypicznej hierarchii przez absolutne uto¿samie-
nie siê z paso¿ytnicz¹ ide¹ (zob. mrówki zaatakowane przez przy-
wry). Ci za�, którzy ca³¹ swoj¹ aktywno�æ ¿yciow¹ po�wiêcaj¹ na
upowszechnianie jakiego� mempleksu (�wiadkowie Jehowy, nau-
kowcy, ksiê¿a, b³êdni rycerze) to w ujêciu autora Leksykonu �me-
moboty�.

Zgodnie z jasno formu³owanymi w Fenotypie rozszerzonym za-
³o¿eniami Dawkinsa, ca³a ró¿norodno�æ dostêpnych naszym umy-
s³om memów uznawana jest tu za meme pool � pulê memow¹, któr¹
mo¿emy indywidualnie zwiêkszaæ, podró¿uj¹c lub na przyk³ad
ucz¹c siê jêzyków obcych. Obejmuje ona zarówno memy aktywne,
jak i drzemi¹ce (dormant), pozostaj¹ce tymczasowo bez ludzkiego
nosiciela, u�pione w nieprzet³umaczonych tekstach, nieodczytanych
hieroglifach, niewdro¿onych wynalazkach. Nawet po wielu wiekach
mog¹ one zostaæ zbudzone i w³¹czyæ siê w ewolucyjne procesy, ob-
jawiaj¹c swoj¹ skuteczno�æ w ideosferze. Jej zdrowie winno byæ w³a-
�nie mierzone bogactwem memetycznego zró¿nicowania.

Jak powiedziano, we wczesnej fazie rozwoju memetyki, zainspi-
rowanej teori¹ drugiego replikatora, zagadnienia doboru, morfolo-
gii, cykli rozwojowych i memotypowych ekspresji (memotypu roz-
szerzonego) by³y raczej niedostrzegane. Kultura, jawi¹c siê niespo-
dziewanie jako ¿ywa, ewoluuj¹ca ideosfera, objawi³a przede wszyst-
kim nieoczekiwan¹ homogeniczno�æ, wynik³¹ z odkrytej przez bio-

kres obietnic jest z regu³y bardziej ograniczony ni¿ zakres mo¿liwych kar, ja-
kie wi¹¿¹ siê z zaniechaniem rozprzestrzeniania (replikacji) memów. Wizje
kary w stylu: �je�li tego nie zrobisz, twój b³yskawiczny zamek siê zepsuje,
rajstopy opadn¹ do stóp, a w³oskie buty bêd¹ ciê uciskaæ�, nie stanowi¹ tu
rzadko�ci, co, pomijaj¹c wymiar eschatologiczny tych wypowiedzi, nie zmie-
nia jednak niczego w wiedzy o ich morfologii.
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logów podstawy � wspólnych praw replikacji genetycznej i kultu-
rowej. Dyskusja nad infekcyjn¹ drog¹ szerzenia siê memów skie-
rowa³a zainteresowania ideosfer¹ na nowe tory. Tê zmianê widaæ
wyra�nie, kiedy �ledzi siê dociekania przywo³ywanego ju¿ w tej
ksi¹¿ce Aarona Lyncha, który stosuj¹c modele matematyczne i sy-
mulacje komputerowe, usi³uje rozeznaæ istotê thought contagion
i przebieg samego procesu zara¿enia.

Poczynaj¹c od 1991 roku, kiedy to w �Journal of Ideas� publi-
kuje artyku³ Thought Contagion as Abstract Evolution, a¿ po dzieñ
dzisiejszy18 Lynch pracuje nad dookre�leniem drugiego replikatora
i sformalizowaniem jêzyka jego opisu. Wnioski, do jakich dochodzi,
s¹ niezwykle interesuj¹ce, chocia¿ wci¹¿ dyskutowane przez zwo-
lenników memetyki.

Jego zdaniem, specyfika thought contagion i epidemiczny trans-
fer zara�liwych idei tkwi w tym, ¿e bez wzglêdu na to, jakie ~A
bêdzie siê przeciwstawia³o temu zarazkowi (oznaczonemu jako A),
zawsze ostatecznym efektem kontaktu bêdzie jego multiplikacja, co
mo¿na zapisaæ jako A+~A⇒2A. To rozpoznanie w³a�ciwo�ci wiru-
sów umys³u pozwala odró¿niaæ je i wyodrêbniaæ jako jednostki ho-
mogeniczne (�same-forming� event) od jednostek heterogenicznych
(�other-forming� event), czyli innego typu replikatorów kulturowych,
których replikacja przebiega te¿ pod³ug innej regu³y: A*~B⇒A*B.

Funkcj¹ zarazków my�lowych jest zatem, zdaniem Lyncha, swo-
ista samopropagacja przez prowokowanie neuronalnych �powodów�
powtórzenia �tego samego� i wywo³anie homogenicznych przedmio-
tów abstrakcji pamiêciowych. Tak pojmowany zarazek my�li to ho-
moderivative idea, której fizycznym ekwiwalentem jest homoderi-
vative memory item. Nale¿y odró¿niaæ je od heteroderivative idea
i heteroderivative memory item jako innych ni¿ wirusowe replika-
torów kulturowych, które doprowadzaj¹ do pojawiania siê jedno-
stek niehomologicznych19.

18 A. Ly n c h: Units, Events and Dynamics in Memetic Evolution, 1998 [http://
www.thoughtcontagion.com/UED.htm].

19 Zob. I d e m: Units, Events and Dynamics in the Evolutionary Epidemio-
logy of Ideas [http://www.thoughtcontagion.com/UED June 2003.htm].
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Bez wzglêdu na to jednak, czy mamy do czynienia z derywacj¹
homo- czy heteromemetyczn¹, Lynch uwa¿a, ¿e wszêdzie tam,
gdzie zachodzi pobudzanie i prowokowanie zasobów pamiêciowych,
wywo³uj¹ce pojawienie siê wewnêtrznych, my�lowych przedmiotów
i zewnêtrznych zachowañ oraz tworzenie artefaktów (lub jakich-
kolwiek ich kombinacji), mamy do czynienia z ¿yciem ideosfery.
Przyj¹æ wiêc mo¿na, ¿e nawet to, co kopiuje siê mechanicznie bez
udzia³u ludzkiego nosiciela (na przyk³ad wirusy komputerowe
przenosz¹ce siê z dysku na dysk), wchodzi w obszar replikacji kul-
turowej, poniewa¿ stoi za tym zara�liwa idea jego twórcy � hacke-
ra, który spowodowa³ replikacjê.

Badaniom szerzenia siê my�lowej zarazy towarzysz¹ jednocze-
�nie memetyczne próby rozpoznawania cyklu ¿yciowego memów od
nosiciela do nosiciela, uwzglêdniaj¹ce zw³aszcza moment infekcji
z wszelkimi jego uwarunkowaniami. W bogatej literaturze anali-
zuj¹cej te zagadnienia dobrze reprezentuje je oparte na badaniach
folkloru wspominane studium szwedzkich badaczy Bjarneskansa,
Grønnevika i Sandberga (z 1997 r.), w którym zachowania ludz-
kie traktowane s¹ analogicznie do klimatu, temperatury i innych
czynników wyznaczaj¹cych warunki rozprzestrzeniania siê genów.
Reakcje i mo¿liwo�ci ludzkie zostaj¹ tu uznane za warunki okre-
�laj¹ce ekologiê idei, chocia¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e memetyka, w któ-
rej przyjmuje siê punkt widzenia memu, to w³a�nie ideom, a nie ich
nosicielom przypisuje d¹¿enia, dzia³ania i w³a�ciwo�ci, co autorzy
tekstu sprowadzaj¹ do uproszczonej formu³y: �mem chce X�, a co
oznacza, i¿ dostosowanie memu zwiêksza siê przy X. Za X podsta-
wiæ mo¿emy zarówno cechy wektorów, jak i nosicieli, oraz z³o¿one
warunki infekcji i transmisji wraz z kodowaniem i dekodowaniem.
To one, na równi z d³ugowieczno�ci¹, p³odno�ci¹ i wierno�ci¹ ko-
piowania, wymienianymi ju¿ przez Dawkinsa, decyduj¹ o konku-
rencyjno�ci jakiego� memu wobec innych. Teoretycznie wiêc, je�li
nawet dobry i przez d³ugi czas skuteczny mem (np. mit Marilyn
Monroe) natrafi w koñcu na nosiciela nieposiadaj¹cego zdolno�ci
dekodowania go, to nie wp³ynie on na jego zachowanie, a wiêc �
w ostateczno�ci � jego replikacja zostanie zahamowana. Przyj¹æ
zatem musimy, ¿e wype³niaj¹ce nasze umys³y i badane dzi� przez
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memetykê replikatory to w³a�nie te, które wytrzyma³y konkuren-
cjê z tymi, które zginê³y przedwcze�nie, podobnie jak geny nean-
dertalczyka przegra³y konkurencjê z genami cz³owieka z Crô-Ma-
gnon.

Skuteczne memy potrafi¹ sobie radziæ z odpornymi na zara¿a-
nie nosicielami tak samo dobrze, jak z wektorami, poniewa¿ nie s¹
skazane na jednego nosiciela ani na jedno medium. Zmieniaj¹ je
wiêc, a ³atwo�æ komunikowania, wielo�æ dostêpnych mediów, takich
jak telefon, fax, Internet, telewizja, radio przyspieszaj¹ ich repli-
kacjê, chocia¿ maj¹ tak¿e istotny wp³yw na wierno�æ kopiowania.
Obowi¹zuje tu, jak siê wydaje, proste prawo: im wiêcej kopii mo¿e
zostaæ zakodowanych w wektorach, tym wiêksze dostosowanie me-
mów i szerszy zasiêg ich dzia³ania, ale te¿ wiêksze ryzyko poja-
wienia siê mutacji (b³êdu), doprowadzaj¹cego do zniekszta³ceñ,
a nawet wyga�niêcia memu. Mutacja, jako napêd ewolucji, to tak¿e
�miertelne zagro¿enie dla replikatorów, które, aby pozostaæ w po-
staci rozpoznawalnej, musz¹ �dbaæ� o równowagê miêdzy wierno-
�ci¹ kopiowania a mo¿liw¹ mutacj¹.

Na jej stra¿y stoi parê mechanizmów, z których najwa¿niejsze
tkwi¹ w morfologii idei (obietnica, gro�ba, zakaz zmiany, nakaz
wiernego kopiowania) oraz w przybieranych przez nie postaciach
(krótkie memy ³atwiej zapamiêtaæ), mnemotechnikach (powtórze-
niach znanych dobrze w folklorze i reklamie), strukturalnych
�chwytach� (typu rym i rytm) oraz wyborze trwa³ych (niepodatnych
na zniszczenie) mediów � pismo zamiast g³osu, kamienna stela za-
miast glinianej tabliczki, ta�ma filmowa zamiast spektaklu �na
¿ywo�, p³yta CD zamiast koncertu.

Zdaniem Bjarneskansa, Grønnevika i Sandberga, dobr¹ strate-
gi¹ dla wierno�ci kopiowania s¹ te¿ utrudnienia w dekodowaniu
memów, charakterystyczne dla ezoterycznych tekstów i tajnych jê-
zyków, przyczyniaj¹ce siê do wzrostu rangi danego memu. Ogra-
niczenie grupy nosicieli i wektorów daje efekt ekskluzywno�ci; z jed-
nej strony wzrasta przez to wierno�æ replikacji, a tak¿e d³ugowiecz-
no�æ, z drugiej jednak maleje p³odno�æ replikatora. Równie dobre
skutki daje strategia abstrahowania, czyli nastawienie na zrozu-
mienie sensu, ograniczaj¹ca wierno�æ kopiowania na rzecz d³ugo-
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wieczno�ci i wariantowo�ci idei. U³atwia ona infekowanie bez ko-
nieczno�ci dok³adnego odtwarzania memu (np. idee filozoficzne)
i jest strategi¹ opart¹ na okre�lonej z góry swobodzie w kreowa-
niu mentalnej kopii memu, ale wymaga, z kolei, dostrze¿enia go
przez nosiciela zdolnego do interpretacji i restrukturyzacji nawet
w niesprzyjaj¹cych okoliczno�ciach. Podstawê dekodowania stano-
wi tu umiejêtno�æ, rozumienie i zainteresowanie nosiciela dan¹
ide¹. Memy promuj¹ swoje zakodowanie równie¿ przez silny ³adu-
nek emocjonalny, wzmagaj¹cy prawdopodobieñstwo zainfekowania.
W tym przypadku, jak ma to miejsce w modach na stroje, gad¿ety,
diety, style ¿ycia, zrozumienie jest zupe³nie zbêdne, a replikacja
przebiega poza jak¹kolwiek racjonalno�ci¹.

Zaistnienie najwa¿niejszego dla ewolucji sprzê¿enia zwrotne-
go autorzy artyku³u wi¹¿¹ �ci�le z faz¹ zakodowania i rozprze-
strzeniania siê memów. Proste, bezpo�rednie sprzê¿enie zwrotne
nastêpuje w sytuacji natychmiastowej reakcji potencjalnego nosi-
ciela na infekcjê, tak jak ma to miejsce w sytuacji opowiadania
komu� dowcipów, gdy pozytywna reakcja s³uchaczy i odzew z ich
strony rozpoczyna proces zakodowywania i wywo³ywania memu,
wp³ywaj¹c na zachowanie i w³¹czaj¹c mem w strukturê poznaw-
cz¹ nosiciela. Mamy tu do czynienia z pozytywnym sprzê¿eniem
zwrotnym, umacniaj¹cym chêæ rozprzestrzeniania danego memu.
W odwrotnym kierunku dzia³a opowiadanie starych dowcipów,
dzia³aj¹cych zgubnie na chêæ ich rozpowszechniania. Sprzê¿enie
zwrotne mo¿e byæ równie¿ po�rednim, niekierunkowym, je�li za-
chowanie nosiciela jest z niego wy³¹czone (s³uchaj¹c, rozpoznaje-
my znane sobie memy w mediach, co wzmacnia asymilacjê lub opór
bez aktywnego zaanga¿owania nosiciela w rozprzestrzenianie
memu).

Zdaniem badaczy interesuj¹ca jest kwestia wzajemnego wywo-
³ywania siê przez memy i wektory. Wiele rodzajów mediów (niektó-
rzy twierdz¹, ¿e wszystkie) powsta³o �dla� i �z powodu� memów.
Zgodnie jednak ze znan¹ tez¹ McLuhana, ¿e �rodek przekazu jest
przekazem, mo¿emy mieæ te¿ do czynienia z reakcj¹ zwrotn¹, gdy
medium (autorzy podaj¹ tu przyk³ad graffiti) samo zaczyna funk-
cjonowaæ jako mem. Memy zdolne do kreowania mediów (wekto-
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rów) wygrywaj¹ ewolucyjny wy�cig, infekowanie nimi przebiega
sprawniej. Media musz¹ byæ ³atwe do dekodowania, aby spe³niæ for-
mu³ê �mem chce X�, dlatego � po wiekach prób i b³êdach doboru �
ikony znowu wypieraj¹ pismo. Z punktu widzenia ewolucji meme-
tycznej wa¿ne jest bowiem, aby medium zapewnia³o minimum mu-
tacji i tanio�æ (³atwo�æ) reprodukcji. Optymalny wektor musi ³¹czyæ
te cechy. Przyk³adem swoistej asertywno�ci s¹ ró¿norakie �wiête
ksiêgi, na przyk³ad Tora, zapewniaj¹ce niski stopieñ b³êdu kopio-
wania, ale i maksymaln¹ trudno�æ rozprzestrzeniania (przy za³o-
¿onej rêcznej reprodukcji kopii i wierno�ci odczytu).

Przechodzenie z jednego medium do drugiego, jak dzieje siê to
podczas adaptacji, powiedzmy, pisanej wersji Dzwonnika z Notre
Dame do komiksu, animacji, ekranizacji filmowej jest istotnym
punktem sprzê¿enia zwrotnego, napêdzaj¹cego ewolucjê meme-
tyczn¹. Aktualnym przyk³adem zdolno�ci wzajemnego wywo³ywa-
nia siê memów i wektorów jest Internet, z jego mo¿liwo�ciami b³y-
skawicznego przenoszenia memów i magazynowanie ich w pamiê-
ci zewnêtrznej, ale te¿ wch³aniania nieograniczonej ich liczby, re-
plikowalnej (w zasadzie) w nieskoñczono�æ.

Choæ cykl ¿yciowy memów daje siê w ostateczno�ci sprowadziæ
do prostego schematu: kodowanie (w wektorze i nosicielu) � trans-
misja � dekodowanie � infekcja, autorzy, �ledz¹c niuanse infekcji
memetycznej, uzupe³niaj¹ go o szereg elementów dodatkowych,
uwzglêdniaj¹cych wcze�niejsze dociekania Heylighena, Granta
i Hofstadtera. Zwraca jednak uwagê fakt, i¿ centralnymi elemen-
tami ca³ego procesu czyni¹ oni nosiciela, bez udzia³u którego cykl
¿yciowy memów nie mo¿e zachodziæ, oraz wektor (medium), rozu-
miany zgodnie z Leksykonem Granta. Sta³e u¿ywanie terminu �in-
fection� nakazuje interpretowaæ dociekania tej trójki badaczy jako
uto¿samiaj¹ce replikacjê z zara¿eniem, co oznacza, i¿ ca³y obieg
informacji kulturowej realizuje siê w taki w³a�nie sposób. Brak ter-
minu �wirus� lub �zarazek� wskazuje równie¿ na nieró¿nicuj¹ce
traktowanie replikatorów.

Nieco inaczej zagadnienia te prezentuj¹ siê w ujêciu s³awnego
wspó³pracownika Billa Gatesa, Richarda Brodiego, równie¿ mocno
zainteresowanego teori¹ replikatorow¹. Nawiasem mówi¹c, upra-
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wian¹ przez niego memetykê20, z racji g³êbokiego zaanga¿owania
w próbê przeprogramowania naszych umys³ów, zatruwanych przez
wirusy, mo¿na by nazwaæ nawet �interwencyjn¹� czy �wojuj¹c¹�,
Brodie postrzega j¹ bowiem jako �daj¹c¹ wiedzê i si³ê, dziêki któ-
rym mo¿emy pokierowaæ swoj¹ ewolucj¹�21. Jednak pasja, z jak¹
piêtnuje on ludzk¹ bezrefleksyjno�æ i podatno�æ na memetyczne
zara¿enia, wyliczaj¹c gro¿¹ce �wiatu podstêpne i z³o�liwe wirusy
szerzone dzi� powszechnie przez mass media, znacznie zaciemnia
stoj¹c¹ za jego dociekaniami teoriê. O jej czytelno�æ nie dba zreszt¹
sam autor, nastawiony raczej na popularyzacjê nowej wiedzy ni¿
na jej naukowe dowodzenie. Kiedy wiêc pisze:

Wirus umys³u jest to element �wiata zewnêtrznego zara-
¿aj¹cy ludzi takimi memami, które wywo³uj¹ w ich zacho-
waniu zmiany prowadz¹ce do utrwalenia i rozpowszech-
nienia wirusa22,

trudno dociec, w jakiej relacji pozostaj¹ tu z sob¹ mem i wirus.
Z przedstawionej definicji wynika poniek¹d, ¿e wirus jest niejako
no�nikiem memów, co nie do koñca zgodne jest z omówionymi wcze-
�niej koncepcjami memetycznymi. Kiedy jednak w innym miejscu
swej ksi¹¿ki podaje definicjê memu, dowodz¹c, ¿e

Mem jest zawart¹ w umy�le jednostk¹ informacji, która
wp³ywaj¹c na przebieg okre�lonych wydarzeñ, przyczynia
siê do powstawania swoich kopii w innych umys³ach23,

odró¿nienie staje siê wyrazistsze. Jego podstawê stanowi � jak siê
wydaje � egzogeniczno�æ informacji wirusowej, jej zewnêtrzne po-
chodzenie w porównaniu z zawartym w umy�le memem. Wirusy
umys³u s¹ tu wiêc równoznaczne z atakuj¹cymi nas z zewn¹trz

20 Zob.: Wydanie polskie: R. B r o d i e: Wirus umys³u. Prze³. P. Tu r s k i. £ód�:
TeTa Publishing, 1997.

21 Ibidem, s. 14.
22 Ibidem, s. 33.
23 Ibidem, s. 29.
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paso¿ytami, memy za� stanowi¹ nasze, wzglêdnie sta³e, wewnêtrz-
ne oprogramowanie. Wirus Brodiego jawi siê zatem jako pasa¿er
na gapê, jaki� mentalny autostopowicz, dosiadaj¹cy siê po drodze
do naszych umys³ów. Brodie, co prawda, nie stosuje tej, znanej ge-
netyce, terminologii, jednak jego rozpoznania dzia³añ i charakte-
ru wirusa umys³u z t¹ w³a�nie koncepcj¹ najwyra�niej korespon-
duj¹ i w tych te¿ kategoriach najlepiej je chyba rozpatrywaæ.

Wirus umys³u to zatem mem paso¿ytniczy, manipuluj¹cy i wy-
korzystuj¹cy nasze �zasoby memetyczne�, aby zaj¹æ w nich jakie�
miejsce i przejechaæ siê do kolejnego nosiciela, niestety nie bez strat
dla zainfekowanej ofiary. Wydaje siê, ¿e �po¿eraj¹ce� dane z na-
szych plików wirusy komputerowe mog¹ byæ równie dobrym zobra-
zowaniem tego procesu, co ubytki w tkance mózgowej, powodowa-
ne przez priony � przyczynê g¹bczastej encefalopatii, zwanej cho-
rob¹ Creutzfeldta-Jacoba. Mariusz Biedrzycki tak¹ zreszt¹ w³a�nie
widzi tu paralelno�æ, dowodz¹c, ¿e analogiê wirusow¹ nale¿y za-
st¹piæ analogi¹ prionow¹, która, dodajmy, dobrze odpowiada regu-
le replikacji homogenicznego zarazka my�lowego, ujêtej przez Lyn-
cha jako A+~A⇒2A.

�Wirus umys³u � pisze Brodie � jest czym� wiêcej ni¿ tylko paso-
¿ytem, intruzem czy szalonym kopist¹. Wirus jest tym wszystkim jed-
nocze�nie�24. Podobnie jak ¿ywe komórki, tak umys³y i komputery po-
siadaj¹ wszystko, czego wirus potrzebuje, to znaczy urz¹dzenia ko-
piuj¹cego; wirus sam nie potrafi zbudowaæ takiego urz¹dzenia, na-
tomiast perfekcyjnie opanowa³ strategie manipulowania tym, co
atakuje. Wirus w�cieklizny, na przyk³ad, jak opisuje to Dawkins,
�zmusza� zara¿onego osobnika do szeregu aktywnych dzia³añ, sku-
tecznie poszerzaj¹cych pole jego zasiêgu i przyspieszaj¹cych repli-
kacjê, zanim zara¿ony nosiciel przestanie byæ skuteczny, to znaczy
zginie. Zara¿one zwierzê ³asi siê przyja�nie i li¿e napotkanych ludzi,
co � jak wiadomo � jest ju¿ gro�ne, poniewa¿ wirus jest obecny w �li-
nie. W ostatniej, przedagonalnej fazie, zwierzê biega, pokonuj¹c
znaczne przestrzenie, i gryzie ka¿dego, kogo spotyka na swej drodze.
Czy¿ nie jest to spektakularny pokaz replikacyjnej mocy wirusów?

24 Ibidem, s. 52.
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Brodie nie odwo³uje siê do tych przyk³adów, uznaje jednak, i¿
my�lowe zarazki s¹ tak samo skuteczne i perfidne, jak organicz-
ne, zw³aszcza ¿e dzia³aj¹ niepostrze¿enie. Wykorzystuj¹c s³abe
punkty immunologii urz¹dzeñ kopiuj¹cych (komputerów, umys³ów),
maksymalnie upodabniaj¹ siê do infekowanej struktury i rozpoczy-
naj¹ sw¹ replikacjê. Ludzki mózg, genetycznie zaprogramowany
na przyswajanie i przetwarzanie informacji, jest dla nich doskona³¹
maszyneri¹, a umys³ � prawdopodobnie efekt koewolucji genów
i memów � ³atwo zgadza siê na przyjêcie nowego pasa¿era, tym
bardziej, je�li robi on �dobre wra¿enie�, odwo³uj¹c siê do tych ele-
mentów (systemów) naszego oprogramowania, które pozwoli³y nam
przetrwaæ. Memy, si³y napêdowe naszego ¿ycia, u³atwia³y nam ka-
tegoryzacjê rzeczywisto�ci, odnajdywanie zwi¹zków przyczynowo-
-skutkowych, kojarzenie ró¿nych elementów otaczaj¹cego �wiata.
Zdecydowa³y o przewadze gatunku Homo sapiens s. i jego ekspan-
sji, regulowa³y strategie przetrwania zarówno w odniesieniu do
wyboru partnera seksualnego, jak i zdobycia po¿ywienia, zajêcia
dogodnego miejsca w grupie, unikniêcia niebezpieczeñstwa. Przy-
najmniej od dwustu tysiêcy lat, kiedy to zacz¹³ tykaæ nasz mito-
chondrialny zegar, wzory narzêdzi, informacje o zasobach pokar-
mowych, dane topograficzne i ostrze¿enia o zagro¿eniach przyczy-
nia³y siê do sukcesu hominidów. Nale¿a³o tylko gromadziæ infor-
macje, przekazywaæ je innym, obserwowaæ i na�ladowaæ najlep-
szych, byæ nastawionym na nap³ywaj¹ce z zewn¹trz wiadomo�ci.
Ich warto�æ dla prze¿ycia osobnika mog³a byæ (i, z regu³y, by³a) fun-
damentalna, trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e podatno�æ memetyczna by³a
nawet genetycznie faworyzowana przez dobór; zapewnia³a prze-
cie¿ tak¿e sukces genomu.

W takiej sytuacji replikacyjny sukces memów, w tym i tych pa-
so¿ytniczych, rozprzestrzeniaj¹cych siê ze szkod¹ dla nosiciela,
wydaje siê oczywisty. Ewolucyjna sprawno�æ naszych umys³ów
w przyswajaniu, modyfikowaniu i przetwarzaniu informacji gwa-
rantuje im po prostu ten sukces, chocia¿, co podkre�la wiêkszo�æ
memetyków, immanentne w³a�ciwo�ci wirusów, wynik³e z trwaj¹-
cego w�ród nich �wy�cigu zbrojeñ� oraz wypracowane przez nie stra-
tegie szerzenia siê nie s¹ tu bez znaczenia.

8 Moc narrativum...
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Na li�cie zwyciêzców w tym wy�cigu Brodie plasuje przede
wszystkim te memy, które z racji naszego zwierzêcego pochodze-
nia zawsze dra¿ni³y i dra¿ni¹ tak zwane czu³e punkty biologicz-
nej egzystencji: gniew, strach, g³ód i po¿¹danie. S¹ to memy ty-
cz¹ce zagro¿enia, pokarmu i seksu. �Wszystkie g³êbokie my�li i in-
telektualne modele s¹ tylko prowizoryczn¹ nadbudówk¹ funkcji
mózgu zwi¹zanych z przetrwaniem i reprodukcj¹, opartych na pry-
mitywnych automatyzmach�25, twierdzi Brodie, wyra�nie sk³ania-
j¹c siê w tym miejscu ku stanowisku psychologii ewolucyjnej i so-
cjobiologii. Je�li dodamy do nich te memy, które odnosz¹ siê do
egzystencji stadnej (tu autor wylicza: przynale¿no�æ, wyró¿nianie
siê, troskê o innych, chêæ przypodobania siê i pos³uszeñstwo wo-
bec autorytetów), to uzyskujemy � w zasadzie � pe³ny zestaw kla-
sy zwyciêzców. Skuteczna strategia wirusa musi wiêc uwzglêd-
niaæ biologiczn¹ i spo³eczn¹ historiê cz³owieka, chocia¿ dobro nosi-
ciela, jak wielokrotnie to ju¿ podkre�lano, nie jest wa¿ne dla paso-
¿ytów.

Zgodnie ze stanowiskiem memetyki, nie jest ono wa¿ne równie¿
dla memów, co stanowi jeden z argumentów na rzecz pojmowa-
nia memu jako thought contagion. Jak, z punktu widzenia przy-
wry motyliczki, mrówka ¿yje po to, aby staæ siê ogniwem ³añcucha
jej cyklu ¿yciowego, tak � z punktu widzenia memów � celem na-
szych umys³ów jest kopiowaæ memy; wszelkie, ³¹cznie z tymi, któ-
re mog¹ nam szkodziæ. Jedynym prawem ewolucji memetycznej jest
skuteczne powielanie siê replikatorów. Ich rywalizacja napêdza, co
prawda, ewolucjê umys³u, ale nie znaczy to, ¿e dbaj¹ one o jego
zdrowie.

Zdaniem Brodiego, ale te¿ innych memetyków, odrêbno�æ tkwi
jednak w efektach zara¿enia, skutkach dzia³ania memów. Stosu-
j¹c star¹ wyk³adniê interpretacyjn¹, mo¿na by wiêc powiedzieæ: �po
owocach ich poznacie je�. Kwestiê tê sygnalizowa³ ju¿ Daniel Den-
nett, kiedy w Consciousness Explained26 dowodzi³, i¿

25 Ibidem, s. 85.
26 D. D e n n e t t: Consiousness Explained. Boston, Ma.: Little, Brown and

Co., 1991.
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Memy w zamian za mo¿liwo�æ przebywania w ludzkich cia-
³ach zapewniaj¹ nam niepoliczalne korzy�ci � z pewn¹
liczb¹ koni trojañskich na dodatek, [ale] nie ma mowy
o ¿adnym �memy versus my�, poniewa¿ ju¿ poprzednie in-
fekcje zadecydowa³y o tym, kim lub czym jeste�my27.

Stwierdzenie to zgadza siê z teori¹ symbiogenezy Lynn Margu-
lis, która dawno ju¿ sformu³owa³a (i udowodni³a) tezê, ¿e swoje ist-
nienie zawdziêczamy stale dokonuj¹cym siê procesom integracyj-
nym, czyni¹cym z pierwotnie autonomicznych i antagonistycznych
organizmów specyficznie wspó³dzia³aj¹c¹ dynamiczn¹ jedno�æ. Z³o-
¿one organizmy w �wiecie przyrody � eukariotyczne komórki wy-
posa¿one w organelle � powsta³y dziêki pomy�lnej wzajemnej in-
korporacji bakterii, która doprowadzi³a do pojawienia siê nowych,
ewolucyjnie sprawnych, symbiotycznych ca³o�ci. Tak wiêc to jedynie
pomy�lnie zachodz¹ca integracja lub jej brak mo¿e stanowiæ wyznacz-
nik odró¿niania tego, co �nasze� od tego, co �obce�, czyli w ostatecz-
no�ci, wyznacznik paso¿ytnictwa jako tego, co ¿yje ze szkod¹ dla
gospodarza. To, co u¿ywa naszych zasobów, s³u¿¹c nam przy tym
i staj¹c siê z wolna nami, jest pozytywnie stowarzyszonym symbion-
tem, który ju¿ wkrótce przestanie siê od nas odró¿niaæ (albo my od
niego). Je�li opanowuj¹ca nas idea wiedzie do zguby, nakazuj¹c
skoczyæ ze ska³y (klêska genetyczna) lub g³osiæ pogl¹dy, których
nikt nie podziela (klêska memetyczna), mamy do czynienia z pa-
so¿ytem, analogicznym do Nematomorpha, je�li za� wype³niaj¹ce
nasze umys³y idee pozwalaj¹ budowaæ coraz to bardziej z³o¿one
¿yciowe struktury, podatne na ewolucjê, za których spraw¹, na doda-
tek, mo¿emy osi¹gn¹æ biologiczny i intelektualny sukces, mamy do
czynienia z symbiontem, czym�, czego inkorporacja buduje i uspraw-
nia nasze funkcjonowanie w �wiecie. Zapewne tak w³a�nie nale-
¿a³oby rozumieæ Dennettowsk¹ Wie¿ê Generowania i Testowania
oraz korzy�ci p³yn¹ce dla nas z zajmowania umys³ów przez memy.

Wydaje siê, i¿ jest to jedyne sensowne i mo¿liwe do udowodnie-
nia kryterium rozpoznawania i definiowania wirusa.

27 Ibidem, s. 127.

8*
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Dennett jednak o teorii symbiogenezy nie wspomina, a Dawkins
siêga po ni¹ dopiero w Rozplataniu têczy... (wyd. oryg. 1998)28, gdzie
pisze o �samolubnych wspó³pracownikach� oraz koadaptacji i ko-
ewolucji jako dwóch ró¿nych wymiarach tego samego procesu, we-
wn¹trz- i miêdzygatunkowej wspólnej ewolucji genów. Chocia¿ od-
ró¿nia on badany przez siebie �pragmatyzm� wspó³pracy genów
w genomie od symbiotycznej kooperacji, za³o¿onej przez Margulis
i Jamesa Lovelocka, jako podstawê ewoluowania ¿ycia, w ostatecz-
no�ci uznaje jednak, ¿e zastosowanie koncepcji �samolubnego
wspó³pracownika� do badañ nad ewolucj¹ memetyczn¹ jest najlep-
szym z mo¿liwych rozwi¹zañ.

Nasze mózgi s¹ okupowane przez memy, tak jak komórki
naszych przodków uleg³y niegdy� inwazji pradawnych bak-
terii, które z czasem sta³y siê mitochondriami. Memy � ni-
czym u�miech kota z Cheshire � wtapiaj¹ siê w nasze umy-
s³y, a nawet staj¹ siê naszymi umys³ami...29

Rozró¿nienie pomiêdzy memem-paso¿ytem a innymi memami,
naszym zdaniem, mo¿e mieæ wiêc sens jedynie na poziomie funk-
cjonalnym, kiedy rozpatrujemy biologiczne, spo³eczne czy kulturo-
we skutki pojawienia siê jakiej� idei w naszych umys³ach. Bior¹c
bowiem pod uwagê prezentowan¹ drogê ich szerzenia siê oraz we-
wn¹trzumys³ow¹ konkurencjê � walkê o zasoby energetyczne i miej-
sce � wszystkie memy praktykuj¹ metody paso¿ytnicze. W³a�nie pre-
zentacji fatalnych skutków niedostrzeganych infekcji kulturowych
po�wiêca Brodie znaczn¹ czê�æ swej ksi¹¿ki, upatruj¹c w memety-
ce, jak powiedziano, antidotum na szerz¹c¹ siê zarazê umys³u.

Obrona przed ni¹ nie jest jednak tak prosta, jak chcieliby to wi-
dzieæ zwolennicy memetyki �walcz¹cej�. Je�li bowiem przyjmiemy

28 R. D a w k i n s: Unweaving the Rainbow. Science, Delusion and the Appetit
for Wonder. Boston: Houghton Mifflin, 1998 [wyd. polskie: R. D a w k i n s: Roz-
platanie têczy. Nauka, z³udzenia i apetyt na cuda. Prze³. M. B e t l e y. Warsza-
wa: Prószyñski i S-ka, 2001].

29 Ibidem, s. 297.
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tezy wiêkszo�ci memetyków i memetycznie zorientowanej kogniwi-
styki, ¿e to memy zbudowa³y nasz umys³ i ¿e to z nich on siê sk³a-
da, w jaki sposób dokonamy wyboru, sk¹d mo¿emy wiedzieæ, ¿e
jaki� mem jest (bêdzie) dla nas szkodliwy? Jedynie a posteriori!

Czy naszym umys³om wszak¿e jest obojêtne, co kopiuj¹? Czy
wszystkie umys³y z t¹ sam¹ ch³onno�ci¹ przyjmuj¹ konie trojañ-
skie na równi z �rumakami Lizypa�?

Z odkryæ genetyków wynika, ¿e obecno�æ molekularnego �miet-
nika, zwiêkszaj¹c rozmiary genomu i podwy¿szaj¹c energoch³on-
no�æ kopiowania30, czêsto stanowi zagro¿enie dla integralno�ci �klu-
bu naszych genów�, przyczyniaj¹c siê do zgubnych mutacji. Czy
odnosi siê to równie¿ do rozmiaru, energoch³onno�ci i integralno-
�ci umys³u, za�miecanego chc¹cymi siê replikowaæ memami ró¿ne-
go pochodzenia? Bo przecie¿, pozostaj¹c w zgodzie z teori¹ (i za³o-
¿on¹ analogi¹), powinni�my przyj¹æ, ¿e s¹ one za�miecane wsku-
tek sta³ej ekspansji memów �kr¹¿¹cych� w ideosferze. Czy memy
te dzia³aj¹ tedy jako swoisty mentalny balast, spowalniaj¹cy jego
dzia³anie, wytwarzaj¹cy informacyjny �szum� zag³uszaj¹cy selek-
cyjny (chyba?) proces my�lenia? I czy, byæ mo¿e, jest tak, ¿e du¿a
liczba ��mieciowych� memów w jakim� umy�le czyni go bezw³ad-
nym lub bardziej podatnym na kolejne ideologiczne zara¿enia, os³a-
biaj¹c jego immunologiê, jak to jest w przypadku os³abionych nad-
miarem paso¿ytów osobników?

Memetyka nie stawia jeszcze takich pytañ. Rozwa¿a thought
contagion i cykle ¿yciowe memów wraz ze sposobami ich rozprze-
strzeniania siê, ale konieczno�æ ich postawienia wy³ania siê jednak,

30 �Genom jest za�miecony, mo¿na niemal powiedzieæ � zatkany, odpowied-
nikiem komputerowych wirusów i samolubnych, paso¿ytniczych odcinków li-
ter, które istniej¹ tylko i wy³¹cznie dlatego, ¿e s¹ sprawnymi replikatorami.
Jeste�my pe³ni cyfrowych listów ³añcuszkowych i ostrze¿eñ o marmoladzie.
Oko³o 35 procent ludzkiego DNA sk³ada siê z ró¿nych form samolubnego DNA,
co oznacza, ¿e replikacja naszych genów poch³ania 35 procent wiêcej energii,
ni¿ to potrzebne. Nasze genomy bardzo potrzebuj¹ odrobaczenia� � relacjo-
nuje aktualn¹ wiedzê genetyków na ten temat Ridley. M. R i d l e y: Genom,
Autobiografia gatunku w 23 rozdzia³ach. Prze³. M. K o r a s z e w s k a. Poznañ:
Rebis, 2001, s. 144.
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zw³aszcza gdy wnikliwiej rozwa¿ymy konsekwencje wirusowej na-
tury jednostek dziedziczno�ci kulturowej, propagowanej w jej epi-
demiologicznym nurcie. Uznaj¹c, i¿ szerz¹ siê one na drodze zara-
¿ania, memetyka buduje nie tylko now¹ teoriê kultury jako sfery
rozpowszechniania siê zara�liwych praktyk i idei. Kwalifikuj¹c dru-
gi replikator jako podstawow¹ jednostkê imitacji i transmisji kultu-
rowej, kre�li, dodatkowo, podstawy jakiej� nowej antropologii, bu-
duje now¹ wizjê cz³owieka, a �ci�lej � wizjê biernych niemal i bez-
bronnych umys³ów, z któr¹ trudno siê zgodziæ, maj¹c na wzglêdzie
choæby naukowy dorobek ludzko�ci i adaptacyjny sukces gatunku
Homo sapiens s.

Zarówno w tym, jak i w innych nurtach memetyki zale¿no�æ idei
od umys³ów, ku którym d¹¿¹, aby siê replikowaæ, jest oczywista.
Bez ich biologicznych sk³onno�ci do przyswajania idei memy nie
tylko nie mog³yby ¿yæ, ale nawet zaistnieæ. Przecie¿ �Same infor-
macje nap³ywaj¹ce ze �wiata zewnêtrznego � jak trafnie spostrze-
ga Steven Pinker � nie mówi¹ nam, co z nimi zrobiæ�31. Byæ mo¿e
odpowied� satysfakcjonuj¹ca memetyków mog³aby tu brzmieæ: �re-
plikowaæ�, ale dzieje kultur przekonuj¹ nas jednak, ¿e nie jest to
mechaniczna replikacja. Umys³y s¹ tak¿e selekcjonerami, �w¹skim
gard³em� idei. W jaki�, nierozpoznany dot¹d przez memetykê spo-
sób, dookre�laj¹ warunki tej, pomy�lnej (lub nie) replikacji.

Jak wiêc powstaje ideosfera i sk¹d siê w niej bior¹ dominuj¹ce
memy? Czy rzeczywi�cie nie mamy tu nic do powiedzenia, a �z³apa-
nie bakcyla teatru�, �b³yskawiczne szerzenie siê plotek�, �dzieciêca
choroba lewicowo�ci�, �epidemia strachu�... wyja�niaj¹ wszystko?

31 S. P i n k e r: Tabula rasa. Spory o naturê ludzk¹. Prze³. A. N o w a k.
Gdañsk: GWP, 2005, s. 116.
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Ideogeneza
Narodziny ideosfery

Pytanie: �Sk¹d siê bior¹ memy?� ma oczywi�cie zupe³nie inn¹
rangê ni¿ dociekania nad drogami rozprzestrzeniania siê i spo³ecz-
nymi skutkami ich dzia³añ, które stanowi¹ poka�n¹ czê�æ aktual-
nej literatury memetycznej. Odpowied� na nie wymaga przecie¿ nie
tylko znajomo�ci replikatorowej teorii, ale równie¿ badañ nad repli-
katorow¹ empiri¹, a tê, je�li przyjmowaæ neuronalny charakter me-
mów, nie³atwo rozpoznawaæ u stóp guru, jak s³usznie zauwa¿y³ ju¿
Biedrzycki1. W tej sytuacji trudno siê dziwiæ, ¿e tylko nieliczni spo-
�ród memetyków podjêli takie wyzwanie, trudno te¿ siê dziwiæ, ¿e
i odpowiedzi wci¹¿ nie s¹ pe³ne. Presja obiektywno�ci przedmiotu
badañ (memy dadz¹ siê zobaczyæ pod mikroskopem � Dawkins)
wyra�nie da³a tu jednak o sobie znaæ i memetycy, mobilizowani si³¹
buduj¹cej memetykê analogii: gen � mem, postanowili przy wspar-
ciu neurobiologów powtórzyæ jednak w jakim� sensie sukces gene-
tyków � zobaczyæ i opisaæ informacjê pozagenetyczn¹, ustaliæ jej
ontologiê oraz w³asno�ci i naturê budowanego przez ni¹ �wiata.

Czy jednak istotnie potrzebujemy laboratoriów i mikroskopów,
aby potwierdziæ realno�æ �wiata idei, jego obiektywny charakter,
jako wytwory ludzkiego umys³u?

Pytanie takie, w chwili przej�cia ku teorii i praktyce nauk hu-
manistycznych, budowanych przecie¿ wy³¹cznie na podstawie tych

1 Zob. M. B i e d r z y c k i: Genetyka kultury. Warszawa: Prószyñski i S-ka,
1998.
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hipotetycznych z punktu widzenia biologii bytów, brzmi wrêcz pro-
wokacyjnie. Nie tylko podwa¿a � jak siê wydaje � dotychczasowy
sens humanistyki, ale tak¿e pozwala na nieuprawnion¹ aneksjê
przedmiotu, tradycyjnie uznanego za w³asno�æ �intelektualistów
o literackiej proweniencji�, jak zgry�liwie mówi³ o humanistach
Charles Percy Snow2.

Uchylaj¹c wszak¿e, choæby tylko na chwilê, ten podzia³ i spór
o paradygmatyczn¹ przynale¿no�æ badanego przedmiotu, ca³y pro-
blem mo¿emy potraktowaæ zupe³nie inaczej. Byæ mo¿e, bowiem, ¿e
sprowokowane przez Dawkinsa zainteresowanie biologii ideami
jako dostêpnymi empirii, obiektywnie istniej¹cymi bytami, stano-
wi ten punkt zwrotny w historii �dwóch kultur�, od którego postu-
lowana przez Edwarda O. Wilsona konsiliencja zacznie byæ mo¿li-
wa, a opinia Snowa straci na znaczeniu? Byæ mo¿e zyskamy now¹
wiedzê lub tylko perspektywê, jaki� nowy neohumanistyczny ho-
ryzont, ku któremu warto skierowaæ uwagê?

Sam Richard Dawkins, na przyk³ad, nie traktuj¹c kwestii odrêb-
no�ci paradygmatów jako nie do pogodzenia, w³a�nie w zasadni-
czym dla memetyki dziele o Samolubnym genie przyznaje siê prze-
cie¿ do filozoficznych (humanistycznych) inspiracji, które w znacz-
nej mierze wp³ynê³y na jego koncepcjê memu. Rozwa¿aj¹c opinie
etologów na temat zachowañ kulturowych obserwowalnych w �wie-
cie zwierz¹t, wyra�nie stwierdza:

Wielokrotnie wskazywano na analogie miêdzy ewolucj¹ ge-
netyczn¹ a kulturow¹, czasami z ca³kiem niepotrzebnym
mistycznym zabarwieniem. Szczególnie interesuj¹ce by³y
obja�nienia analogii miêdzy postêpem naukowym a ewo-
lucj¹ genetyczn¹ drog¹ doboru naturalnego, przedsta-
wione przez Sir Karla Poppera. Ja chcia³bym pój�æ jeszcze
dalej3.

2 Ch.P. S n o w: Dwie kultury. Prze³. T. B a s z n i a k. Warszawa: Prószyñski
i S-ka, 1999, s. 134.

3 R. D a w k i n s: Samolubny gen. Prze³. M. S k o n e c z n y. Warszawa: Pró-
szyñski i S-ka, 1996, s. 264.
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Wnikliwa analiza propozycji definicyjnych i rozstrzygniêæ zawar-
tych we wspomnianej pracy Dawkinsa ujawnia rzeczywi�cie ich
bardzo wyrazisty paralelizm z teori¹ zaproponowan¹ przez Pop-
pera dziesiêæ lat wcze�niej. Z teori¹, dodajmy, z za³o¿enia odpowia-
daj¹c¹ w³a�ciwemu przyrodoznawstwu poszukiwaniu prawdy
obiektywnej o obiektywnie istniej¹cej rzeczywisto�ci. Jest to para-
lelizm na tyle g³êboki, ¿e wart szerszego omówienia w tym miej-
scu, zw³aszcza kiedy we�mie siê pod uwagê ostateczne konkluzje
obu autorów oraz Wilsonowski projekt konsiliencji wiedzy i posta-
wione uprzednio pytanie o potrzebê laboratoryjnego potwierdzenia
istnienia idei.

Rozwa¿my wiêc tê kwestiê w kontek�cie Popperowskiej teorii, al-
bowiem mimo krytyki w¹sko pojmowanego darwinizmu i negatyw-
nej oceny �mitu o samolubnym genie�, jakie przeprowadzi³, zwi¹-
zek memetyki z t¹ w³a�nie teori¹ pozostaje bardzo bliski.

W 1968 roku przeciwstawiaj¹c siê kryzysowi poznania oraz
zgubnej, jak twierdzi³, modzie na subiektywizm i irracjonalizm, czyli,
inaczej mówi¹c, poddaj¹c krytyce coraz powszechniej szerz¹cy siê
subiektywizm i relatywizm (�tê zdradê rozumu i ludzko�ci�)4, Karl
Popper zaprezentowa³ teoriê trzech �wiatów, z których ka¿dy, ujaw-
niaj¹c odmienne cechy, charakteryzuje siê realno�ci¹, dostêpn¹ ba-
daniu naukowemu i poznaniu5. Wskazuj¹c na poznanie charakte-
rystyczne dla paradygmatu przyrodoznawstwa jako metodologicz-
ny wzór naukowego sposobu docierania do prawdy, rozwija³ i do-
skonali³ swoj¹ filozoficzn¹ teoriê przez kolejne lata, aby zamkn¹æ
j¹ w spójn¹ ca³o�æ w wydanej w 1984 roku pracy W poszukiwaniu
lepszego �wiata (Auf der Suche nach einer besseren Welt. München�
Zurich 1984). W jej zasadniczej tezie zak³ada siê, ¿e:

4 K.R. P o p p e r: W poszukiwaniu lepszego �wiata. Wyk³ady i rozprawy z trzy-
dziestu lat. Prze³. A. M a l i n o w s k i. Warszawa: Ksi¹¿ka i Wiedza, 1997, s. 18.

5 Zaprezentowa³ j¹ w eseju On the Theory of the Objective Mind, stanowi¹-
cym nieco zmienion¹ wersjê wyk³adu z roku 1967, po czym wraca³ do niej wie-
lokrotnie, zamie�ciwszy jej pe³n¹ wersjê w Auf der Suche nach einer besseren
Welt. München�Zurich 1984 (wydanie polskie: K.R. P o p p e r: W poszukiwa-
niu lepszego �wiata...).
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nasza rzeczywisto�æ sk³ada siê z trzech wzajemnie powi¹-
zanych i oddzia³uj¹cych w jaki� sposób na siebie �wiatów,
które tak¿e czê�ciowo zachodz¹ na siebie [�]. Tymi trze-
ma �wiatami s¹: fizyczny �wiat pierwszy cia³ i fizycznych
stanów, procesów i si³; psychiczny �wiat drugi prze¿yæ i pod-
�wiadomych procesów psychicznych i �wiat trzeci tworów
umys³owych6.

W koncepcji tej fizyczny �wiat pierwszy to czê�æ obiektywnie ist-
niej¹cego �wiata, której opis i wyja�nienie buduj¹ fizyka, chemia,
biologia i astronomia. To �najbardziej rzeczywisty� �wiat przedmio-
tów materialnych, stanowi¹cych zreszt¹ o naszym centralnym i pod-
stawowym pojêciu i poczuciu rzeczywisto�ci. Zasadza siê ono na
do�wiadczaniu realno�ci tego, co mo¿e stawiæ nam opór i co oddzia-
³uje na nas i inne rzeczy. �Tym samym woda i powietrze � dowo-
dzi³ � staj¹ siê rzeczywiste; a tak¿e magnetyczne i elektryczne si³y
przyci¹gania oraz si³a ci¹¿enia; ciep³o i zimno; ruch i spoczynek.
[�] Kosmos jest rzeczywisty�7.

Jako �wiat przedmiotów (obiektów) fizycznych i fizycznych sta-
nów rzeczy, �wiat pierwszy Poppera nie jest materialnym �wiatem
�wulgarnego materializmu�, ale rzeczywistym �wiatem materii, roz-
poznawalnym naukowo dziêki Einsteinowi, Schrödingerowi czy
Penrosowi, lecz równie dobrze dostêpny do�wiadczeniu dziecka, roz-
bijaj¹cego kolano o wystaj¹cy kamieñ. Jest to tak¿e �wiat, którym
zgodnie z rozpoznaniem Darwina, rz¹dz¹ prawa doboru natural-
nego, konkurencja, d¹¿no�æ przetrwania. W przeciwieñstwie jed-
nak do trywialnego darwinizmu, który Popper pojmowa³ jako de-
terminizm i bierny adaptacjonizm, autor Auf der Suche... podkre-
�la aktywno�æ organizmów wywodz¹cych siê z tego �wiata.

Jego zdaniem wszystkie one, zarówno bakterie, jak i cz³owiek,
poch³oniête s¹ poszukiwaniem lepszych warunków ¿ycia, rozwi¹-
zuj¹ stale problemy prze¿ycia przez wybór i budowê nowej niszy

6 K.R. P o p p e r: W poszukiwaniu lepszego �wiata..., s. 22.
7 Ibidem, s. 23.
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ekologicznej, a dziêki pomys³owo�ci dokonuj¹ wspania³ych wyna-
lazków. Najlepszym tego dowodem jest ci¹g³a ¿ywotno�æ pierwszej
bia³kowej komórki sprzed miliardów lat, wci¹¿ obecnej w niezliczo-
nej liczbie swych egzemplarzy. Metoda prób i eliminacji b³êdów,
praktykowana w �wiecie materii o¿ywionej, �zajêtej� rozwi¹zywa-
niem problemów, tworzy, wed³ug niego, wewnêtrzny nacisk selek-
cyjny, przyczyniaj¹c siê do nakrêcenia spirali sprzê¿eñ zwrotnych
na poziomie pierwszego �wiata, który w³a�nie z racji w³a�ciwej so-
bie twórczej aktywno�ci, wp³ywaj¹c tak¿e na otoczenie zewnêtrz-
ne, ewoluuje ku lepszemu, ku nowym i niemo¿liwym do przewi-
dzenia formom. Za fizykami Popper nazywa je emergencyjnymi.
Zak³ada te¿, ¿e kreatywno�æ i twórcze rozwi¹zywanie problemów
prze¿ycia nie s¹ wy³¹czn¹ cech¹ pierwszego �wiata, ale dotycz¹
ka¿dej czê�ci naszej rzeczywisto�ci, co pozwala mu w ostateczno�ci
na sformu³owanie interesuj¹cego wniosku, wyra�nie zreszt¹ pozo-
staj¹cego pod wp³ywem koncepcji Erwina Schrödingera:

¯ycie jest wiêc, jak przypuszczamy, emergencyjne; podob-
nie jak �wiadomo�æ; i podobnie jak to, co nazywam �wia-
tem trzecim8.

Za najlepszy dowód s³uszno�ci swojej teorii uznaje w³a�nie po-
wstanie i istnienie trzeciego �wiata, �wiata obiektywnej zawarto-
�ci my�li � wynalazku naszej �wiadomo�ci i naszego umys³u. Umys³,
przedmiot dociekañ wspó³czesnej neurobiologii i psychologii �wia-
domo�ci, ale tak¿e etologii poznawczej, jest dla Poppera funkcj¹
�wiadomo�ci, za której pomoc¹ wchodzi ona w interakcje z trzecim
�wiatem. Ten za�, w znacznej swej czê�ci, zosta³ stworzony przez
jêzyk � emergencyjny wynalazek aktywnych organizmów.

Jako ekspresja i komunikacja jêzyk ludzki niczym jeszcze nie
odró¿nia siê od jêzyka zwierz¹t, podkre�la Popper. To dopiero wyna-
lezienie zdañ opisowych � funkcji deskryptywnej jêzyka, przyspie-
szy³o gwa³townie rozwój �wiadomo�ci, pozwalaj¹c nam wyprzedziæ
inne zwierzêta przez opisywanie obiektywnego stanu rzeczy (zgod-

8 Ibidem, s. 36.
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nego z faktami lub nie). Dodatkowo, w dziejach naszego gatunku,
wypracowali�my jeszcze funkcjê argumentacyjn¹, �ci�le powi¹zan¹
ze �wiadom¹ selekcj¹ � sprawdzianem naszych teorii za pomoc¹
krytycznych argumentów, bez zabójczej walki na k³y i pazury. Dziê-
ki wynalezieniu jêzyka, a dalej i trzeciego �wiata, rozwój biologiczny,
w prze�wiadczeniu tego filozofa, przezwyciê¿y³ w jakim� sensie sam
siebie, wchodz¹c na istotny, wy¿szy poziom.

Teraz mo¿emy sobie pozwoliæ na to, by zamiast nas umie-
ra³y nasze teorie. Z biologicznego punktu widzenia � punk-
tu widzenia doboru naturalnego � g³ówn¹ funkcj¹ umy-
s³u i �wiata trzeciego jest to, ¿e umo¿liwiaj¹ stosowanie
�wiadomej krytyki, a w konsekwencji wybór teorii bez
u�miercania zwolenników9.

W tym kontrolowanym procesie kszta³towania rzeczywisto�ci
�wiat trzeci ma decyduj¹c¹ rolê. Jego interakcje ze �wiatem dru-
gim, �wiatem subiektywnej �wiadomo�ci i nie�wiadomych procesów
poszukiwania i pamiêciowego gromadzenia informacji (�wiatem
naszej lokalnej niszy biologicznej) stanowi¹ klucz do rozwi¹zania
zagadki Homo sapiens s. Wywiera on wp³yw na �wiat drugi, a przez
niego tak¿e na �wiat pierwszy, �wiat materialny.

Z pewnego punktu widzenia, jak zauwa¿yli to ju¿ krytycy tej
teorii, Popperowski �wiat pierwszy i �wiat trzeci pokrywaj¹ siê.
�wiat trzeci bowiem,

�wiat tworów ludzkiego umys³u, sk³ada siê z takich rzeczy,
jak ksi¹¿ki, symfonie, dzie³a rze�biarskie, buty, samoloty,
komputery; a tak¿e niew¹tpliwie z rzeczy materialnych,
które jednocze�nie nale¿¹ do �wiata pierwszego, jak na
przyk³ad garnki i kije10.

Abstrakcyjna tre�æ tego �wiata jest jednak niezale¿na od przed-
miotów, jest obiektywna i autonomiczna; mo¿emy j¹ odkrywaæ, po-

9 Ibidem, s. 45.
10 Ibidem, s. 21.
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dobnie jak fizyczne stany i obiekty �wiata pierwszego. I podobnie
jak obiekty �wiata pierwszego powoduje ona okre�lone skutki, wp³y-
wa na nasze ¿ycie, odrywa siê od swoich twórców i wytworów, uzy-
skuj¹c wszelkie znamiona zewnêtrzno�ci. Przedmiotami tego �wiata
operujemy prawie tak samo, jak fizycznymi przedmiotami �wiata
pierwszego. Istniej¹ poza nami, w³a�nie jak garnki czy komputery.

Tym, wynalezionym dziêki zdaniom prawdziwym b¹d� fa³szy-
wym, trzecim �wiatem, �wiatem ludzkiej kultury, rz¹dz¹ równie¿,
w my�l tej teorii, prawa selekcji, emergencji i rozwi¹zywania pro-
blemów prze¿ycia, s³owem, prawa ewolucji, za której spraw¹ po-
wsta³ i którym nadal podlega.

W Wiedzy obiektywnej11, której znaczn¹ czê�æ po�wiêca Popper
obronie rzeczywistego charakteru trzeciego �wiata, buduje on ewolu-
cyjn¹ teoriê epistemologiczn¹, gromadz¹c argumenty na rzecz obiek-
tywno�ci i autonomii tej czê�ci naszej rzeczywisto�ci. I, co niezmier-
nie interesuj¹ce dla naszych rozwa¿añ, porównuje on �wiat trzeci,
�wiat wytworów ludzkich umys³ów, do istniej¹cych obiektywnie, nie-
o¿ywionych struktur, wytwarzanych przez zwierzêta, takich jak
ptasie gniazda, borsucze nory, pajêcze sieci czy ¿eremia bobrów.
Zdaniem Poppera, s¹ to zjawiska analogiczne i w pe³ni porówny-
walne, trzeci �wiat bowiem jest naturalnym produktem zwierzêcia
ludzkiego powo³anym do ¿ycia zgodnie z prawami ewolucji, tak jak
tamy bobrów s¹ naturalnym, choæ zewnêtrznym i przeto obiektyw-
nym, wytworem tych �pomys³owych� ssaków.

Choæ znany nam ju¿ z biologii Dawkinsowski termin: �fenotyp
rozszerzony� nie pada w tych dociekaniach (Popper niejednokrot-
nie powo³uje siê na etologa Konrada Lorenza i innych biologów,
ale nigdy na Dawkinsa, poza jednoznacznie negatywn¹ ocen¹ kon-
cepcji samolubnego genu, dokonan¹ w 1982 r.), to przecie¿ zwi¹-
zek obu stanowisk, memetycznej koncepcji ideosfery i filozoficznej
koncepcji trzeciego �wiata (jak te¿ analogii: fenotyp rozszerzony �
kultura) jawi siê tu jako oczywisty.

11 K.R. P o p p e r: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna.
Prze³. A. C h m i e l e w s k i. Warszawa: PWN, 1992 [K.R. P o p p e r: Objective
Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1972].
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Stosuj¹c zalecan¹ przez Poppera zasadê obiektywnego my�lenia
historycznego i metodê analizy sytuacyjnej, najw³a�ciwsz¹ do nau-
kowego rozumienia i wyja�niania teorii naukowych, mo¿na, zapo-
minaj¹c nawet o przytoczonej na wstêpie uwadze Dawkinsa, pod-
j¹æ próbê ustalenia wzajemnych zale¿no�ci i naukowego kontek-
stu narodzin teorii ideosfery � ewolucjonistycznej teorii memów
i filozoficznej teorii trzech �wiatów, tak �ci�le z sob¹ koresponduj¹-
cych. Wskazówkê mog¹ tu stanowiæ pierwsze daty wydania po-
szczególnych dzie³: 1972 rok dla Poppera Wiedzy obiektywnej i 1982
dla Fenotypu rozszerzonego Dawkinsa; rok 1968 � dla pierwszej
wersji teorii trzech �wiatów (gdzie �wiat trzeci to �ksi¹¿ki, sym-
fonie, samoloty, garnki�), rok 1976 dla Samolubnego genu i kon-
cepcji memów (gdzie memy to �melodie, idee, fasony ubrañ, spo-
soby lepienia garnków�)!! Wp³yw filozoficznej koncepcji obiek-
tywnego �wiata idei na koncepcjê memu siêga, jak widaæ, nawet ku
jego pierwszej definicji, w której dochodzi do ich zespolenia, a w³a-
�ciwie uto¿samienia.

Jako zdeklarowany darwinista i rasowy biolog, autor Fenotypu
rozszerzonego musia³ byæ niew¹tpliwie zafrapowany mo¿liwo�cia-
mi wyja�niania i opisywania kultury w znanych sobie, a zapropo-
nowanych przez cenionego filozofa kategoriach ewolucji. Inspira-
cja jest tu oczywista, chocia¿ subiektywne przetworzenie teorii rze-
czywisto�ci dokonane przez Dawkinsa zaowocowa³o teori¹ pocz¹t-
kowo zapewne zupe³nie nieoczekiwan¹ przez ¿adnego z tych ba-
daczy, co pozostaje zreszt¹ w zgodzie z Popperowskim za³o¿eniem
o emergencyjno�ci my�li.

Maj¹c �wiadomo�æ z³o¿ono�ci i bogactwa odmian kultury i kul-
turowych zachowañ, z jakim spotykamy siê na ca³ym �wiecie, Daw-
kins niejednokrotnie przeczy³ zbyt upraszczaj¹cym ich interpreta-
cjom, budowanym zw³aszcza na gruncie socjobiologii i psychologii
ewolucyjnej. Krytycznie podchodzi³ te¿ do prac Edwarda Wilsona
i Jareda Diamonda, takich jak na przyk³ad The Third Chimpan-
zee...12, sprowadzaj¹cych zachowania kulturowe do ewolucyjnych

12 J. D i a m o n d: The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the
Human Animal. New York: Harper Collins, 1992 (wydanie polskie: J. D i a -
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adaptacji zwierzêcia zwanego cz³owiekiem. Wskazuj¹c na badania
antropologów kultury, podkre�la³ olbrzymi¹ rozpiêto�æ mo¿liwo�ci
i ró¿norodno�ci ludzkiego �wiata, niedaj¹cych siê wyja�niæ wy³¹cznie
za pomoc¹ �genetycznej smyczy� Wilsona. Wszystko wskazuje na
to, ¿e poszukiwania satysfakcjonuj¹cego wyja�nienia, wspierane
�wietn¹ znajomo�ci¹ behawioru zwierzêcego i szerok¹ lektur¹, nie-
ograniczan¹, jak widaæ, wy³¹cznie do dzie³ z obszaru �pierwszej kul-
tury�, przywiod³y go do wniosków niemal zupe³nie zgodnych z fi-
lozoficzn¹ teori¹ trzech �wiatów, odpowiadaj¹c¹ w znacznym stop-
niu ewolucjonistycznemu modelowi rzeczywisto�ci, budowanemu
przez uczonych (w rozumieniu Snowa).

Co za� prawdziwie frapuj¹ce, jego g³êboko osadzona w biologii
koncepcja memu stanowi dla filozoficznej teorii Poppera tak¹ po-
staæ falsyfikacji, jak¹ tylko ten zwolennik wiedzy obiektywnej móg³-
by sobie wymarzyæ dla swojej (i ka¿dej innej) teorii naukowej, któ-
rej krytycy zarzucali w³a�nie niefalsyfikowalno�æ.

Pozostaj¹c w zgodzie z paradygmatem nauk przyrodniczych
(i teori¹, i metod¹), koncepcja Dawkinsa jest zgodna z filozoficzn¹
teori¹ �wiata, a przynajmniej z jedn¹ spo�ród takich teorii. Jedno-
cze�nie za�, dziêki czyni¹cym szybkie postêpy neurobiologicznym
badaniom nad mózgiem i �wiadomo�ci¹, daje szansê empirycz-
nego potwierdzenia swej prawdziwo�ci b¹d� jej obalenia. Co praw-
da, realno�æ trzeciego �wiata w teorii Poppera nie wymaga i nie
zak³ada potwierdzenia w pierwszym �wiecie; jak powiedziano,
obiektywno�æ idei w ujêciu Poppera nie szuka �³atwego materiali-
zmu�. Podobnie Dawkins, mimo empiryzmu swej dyscypliny, nie
upiera siê przecie¿ kategorycznie przy konieczno�ci ujrzenia me-
mów pod mikroskopem, chocia¿ mo¿liwo�æ tê zak³ada. Przyjmuj¹c
wszak¿e, ¿e wszystko, co potrafi u¿yæ zasobów �wiata do stworze-
nia w³asnych kopii, jest ¿ywe i jako takie dostêpne do�wiadczeniu,
mo¿liwo�ci takiej w³a�nie nie wyklucza. Geny tak¿e, w pocz¹tko-
wej fazie biologicznej koncepcji dziedziczno�ci, by³y tylko bytem hi-
potetycznym.

m o n d: Trzeci szympans. Ewolucja i przysz³o�æ zwierzêcia zwanego cz³owiekiem.
Prze³. J. We i n e r. Warszawa: PIW, 1996).
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Aktualny wynik odczytania koncepcji memetycznych w filozo-
ficznym kontek�cie teorii Poppera i vice versa, poza prawdziwie
memetycznym badaniem ¿ycia pewnego mempleksu (które Popper
nazywa³by analiz¹ sytuacyjn¹), wiedzie jednak ku jeszcze innym
wnioskom. Ods³ania spójno�æ �pokawa³kowanej� dot¹d rzeczywisto-
�ci, spójno�æ bardzo odleg³¹ od obowi¹zuj¹cej jeszcze ca³kiem nie-
dawno dualistycznej wizji �wiata. Obiektywny �wiat idei, �wiat
ludzkiej kultury, Popperowski �wiat trzeci, przez �wiadomo�æ poje-
dynczego nosiciela (�wiat drugi) przynale¿y byæ mo¿e równie¿ fi-
zycznie do �wiata pierwszego (struktur bia³kowych mózgu). Jest
równie ¿ywy i rzeczywisty jak ca³a informacja na Ziemi, o której
s¹dzili�my dot¹d, ¿e jest przechowywana i powielana wy³¹cznie za
spraw¹ DNA wspó³dzia³aj¹cego z RNA. I odwrotnie; podstawowa
jednostka kulturowej replikacji � mem, prawdopodobnie przynale-
¿¹ca fizycznie do �wiata pierwszego, przez �wiadomo�æ pojedyncze-
go nosiciela przynale¿y tak¿e do �wiata drugiego, staj¹c siê wszak-
¿e za spraw¹ praw replikacji budulcem obiektywnego i dzia³aj¹ce-
go na nas od zewn¹trz �wiata trzeciego.

Obie teorie, budowane w obrêbie oddzielnych dot¹d paradygma-
tów, wzajemnie siê potwierdzaj¹ i uzupe³niaj¹, wyja�niaj¹c naro-
dziny ideosfery przez wspólne im odwo³anie do biologicznie potwier-
dzonych praw ewolucji. Obie buduje tak¿e wspólne, acz wyarty-
ku³owane wyrazi�cie w³a�nie przez Poppera, prze�wiadczenie, pod
którym z pewno�ci¹ podpisaliby siê obecnie wszyscy memetycy ¿e:

niematerialna strona �wiata trzeciego nie tylko odgrywa
rolê w naszej �wiadomo�ci � tu gra g³ówn¹ rolê � lecz jest
realna tak¿e poza �wiatem pierwszym i drugim. Niemate-
rialna (i nie�wiadoma) strona �wiata trzeciego [�] wywie-
ra wp³yw na nasz¹ �wiadomo�æ i poprzez nasz¹ �wiado-
mo�æ, na �wiat materialny, �wiat pierwszy13.

O obiektywnych w³a�nie skutkach jej dzia³ania pisa³ obrazowo
Richard Brodie, wskazuj¹c na miliony trupów jako rzeczywiste efek-

13 K.R. P o p p e r: W poszukiwaniu lepszego �wiata..., s. 38.
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ty zara¿enia ideami nazizmu, czy � mniej drastycznie � na wype³-
niaj¹ce nasze ³azienki kilogramy kosmetyków, którymi zarazili nas
producenci idei higieny i wiecznej m³odo�ci. O materialnych skut-
kach immaterialnej strony trzeciego �wiata pisa³ Dawkins w Viru-
ses of the Mind, analizuj¹c wp³yw religii, czy Paul Marsden, ba-
daj¹cy �efekt Wertera� � falê samobójstw odradzaj¹c¹ siê w spo³e-
czeñstwie amerykañskim (i nie tylko) w sprzyjaj¹cych warunkach
mentalnych (Operationalising Memetics � Suicide, the Werther Ef-
fect, and the Work of Dawid P. Phillips 1998).

Rzeczywisty i obiektywny charakter �wiata memów, z tego punk-
tu widzenia, nie wymaga wiêc ostatecznego potwierdzenia w labo-
ratoriach, czego �wiadomo�æ mia³ równie¿ in¿ynier nanotechnolo-
gii Eric Drexler, gdy pisa³ o ewoluuj¹cych, przychodz¹cych do nas
z zewn¹trz ideach, choæ on akurat daleki jest od unikania empirii;
ma³o tego, sam zmierza do stworzenia materialnych maszyn prze-
kszta³caj¹cych nasze my�li.

Natomiast Sir Karl Popper rozwa¿aj¹c dodatkowo rysuj¹cy siê
w sytuacji przyjêcia tezy o obiektywno�ci i autonomii �wiata trze-
ciego prawdziwie humanistyczny problem podmiotu � twórcy tego
�wiata czy te¿, jak sam to uj¹³, kwestiê wytwarzania struktur i sa-
mych wytworów (a wiêc relacjê miêdzy twórc¹ a dzie³em), sformu-
³owa³ pewne za³o¿enia warte � z racji swych mo¿liwych metodolo-
gicznych konsekwencji � wnikliwszej uwagi memetyków, którzy nie
zwrócili na nie na razie specjalnej uwagi. W swej Ewolucyjnej teo-
rii epistemologicznej przyjmuje on, mianowicie, i¿

mo¿emy dowiedzieæ siê wiêcej o zachowaniu podczas wy-
twarzania danych struktur przez studiowanie samych
struktur, ni¿by�my mogli siê dowiedzieæ o wytworach, stu-
diuj¹c czynno�ci wytwarzania14.

Inaczej rzecz ujmuj¹c, zgodnie z Popperowsk¹ epistemologi¹ obiek-
tywistyczn¹, wiedza o subiektywnym wytwarzaniu przedmiotu przez
jaki� podmiot nie daje odpowiedzi na pytanie o istotê i sposób istnie-
nia tego przedmiotu. Na przyk³ad, ko³o (znany obiekt rozwa¿añ filo-

14 I d e m: Wiedza obiektywna..., s. 159.

9 Moc narrativum...
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zofa memetyków Dana Dennetta i Aarona Lyncha) jako wytwór obiek-
tywny, kulturowy artefakt, daje lepszy wgl¹d w ideê ko³a ni¿ obser-
wacja czynno�ci sprawczych dzia³aj¹cego podmiotu � ko³odzieja, zdaje
siê mówiæ Popper. �ród³a narodzin idei ko³a mo¿emy odnale�æ, ba-
daj¹c ewoluuj¹c¹ ideosferê, a nie dzia³ania jego wykonawcy; wie-
dza o podmiocie nie jest tu potrzebna. Idee rodz¹ siê z idei i ¿yj¹
w³asnym ¿yciem, oddzia³uj¹c wzajem na siebie bez udzia³u swoich
twórców. Czy¿ nie jest to w istocie za³o¿enie w³a�ciwe memetyce?

Pozostaj¹c w tym samym stopniu obiektywn¹, co tamy bobrów czy
termitiery, ideosfera, kiedy spojrzymy na ni¹ w ten sposób, nie po-
trzebuje podmiotu sprawczego, a jej badanie nie wymaga wnikania
w osobnicze mo¿liwo�ci i zdolno�ci jej twórców; nie trzeba koniecz-
nie wiedzieæ, jak my�l powstaje, aby uznaæ obiektywny fakt jej ist-
nienia. Jako taka mówi te¿ wiêcej o swoich wytwórcach, ni¿ gdyby�-
my �ledzili bezpo�rednio ich zachowania podczas jej wytwarzania.

Metodologiczne konsekwencje tych za³o¿eñ Poppera, jak powie-
dziano, mog¹ byæ znacz¹ce dla badañ nad �wiatem memów, o ile
przyjmie siê je wraz z ca³¹ teori¹ rzeczywisto�ci zbudowan¹ przez
austriackiego filozofa. Pozwalaj¹ one nie tylko na bezpo�rednie ba-
danie ideosfery bez odwo³ywania siê do jej wytwórców, ale równie¿
uwalniaj¹ od behawioryzmu i psychologii, w które wik³a siê nie-
jednokrotnie memetyka, dociekaj¹c odpowiedzi na pytanie: Sk¹d
siê bior¹ memy?

To uwik³anie widoczne jest zw³aszcza w tym jej nurcie, który
nazwano tu �imitacyjnym�, a który najwyrazi�ciej prezentuje ak-
tualnie psycholog Susan Blackmore i jej The Meme Machine.

Poszukuj¹c odpowiedzi na wspomniane pytanie, buduje ona do�æ
z³o¿on¹ koncepcjê na�ladownictwa, maj¹c¹ poprzeæ i uzasadniæ tezê
g³ówn¹ narodzin ideosfery, która w jej ujêciu, przyj¹wszy kszta³t
nieomal matematycznego twierdzenia, brzmi:

Ilekroæ na�ladujemy siebie nawzajem, co� nieuchwytnego
wêdruje od jednej osoby do drugiej. Tym czym� jest mem15.

15 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa. Prze³. N. R a d o m s k i. Poznañ: Re-
bis, 2002, s. 92.
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Prawdziwy akt na�ladowczy, na który sk³adaj¹ siê: a) decyzja,
co na�ladowaæ albo co uznaje siê za �takie samo� lub �podobne�,
b) z³o¿ona transformacja jednego punktu widzenia na inny i wresz-
cie c) wykonanie stosownych ruchów cia³a, odró¿nia, w przekona-
niu Blackmore, na�ladownictwo w³a�ciwe (kopiowanie memetycz-
ne) od zwyk³ego spo³ecznego uczenia siê i poza�wiadomego imito-
wania zachowañ. W tym w³a�ciwym na�ladownictwie istotna jest
refleksyjna obserwacja innych, uzupe³nienie i udoskonalanie imi-
towanych zachowañ, ci¹g³o�æ procesu selektywnego doboru oraz
zaanga¿owanie mentalne, które z udzia³em naszego mózgu prze-
obra¿a postrzegane zdarzenie w imitacjê, jaka mo¿e byæ potem prze-
kazywana poza sytuacyjnym kontekstem, w którym pojawi³a siê
po raz pierwszy, a wiêc dziedziczona przy u¿yciu demonstracji,
pisma, mowy lub innych, bardziej z³o¿onych technik.

Poddaj¹c krytyce dominuj¹ce teorie wielkiego mózgu, budowa-
ne przez antropologów (Barton, Wills 1993 i Dunbar 1997), psy-
chologów (Humphrey 1986, Greenfield 1987, Chalmers 1996, Whi-
ten i Byrne 1997) i filozofów (Dennett 1991), Susan Blackmore
twierdzi:

Umiejêtno�ci spo³eczne, na które wskazuj¹ inni jako na bez-
po�redni¹ przyczynê rozrostu naszego mózgu, w rzeczywi-
sto�ci odegra³y g³ówn¹ rolê we wcze�niejszym etapie naby-
wania zdolno�ci na�ladowczych. Gdy tylko nasi przodko-
wie przekroczyli próg wiod¹cy do autentycznego na�ladow-
nictwa, przy okazji niejako zosta³ spuszczony ze smyczy
drugi replikator. Dopiero wówczas zaczê³a dzia³aæ meme-
tyczna presja na zwiêkszanie siê wymiarów mózgu16.

W proponowanym przez ni¹ modelu ta zdolno�æ do autentycz-
nego na�ladownictwa wyewoluowa³a tylko jeden, jedyny raz, u wcze-
snych hominidów (ok. 2,5 miliona lat temu), kiedy to rozpoczê³a
swoje oddzia³ywanie memetyczna presja selekcyjna, przyczyniaj¹c
siê w³a�nie do nadmiernego wzrostu naszego mózgu. Blackmore

16 Ibidem, s. 126.

9*
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wi¹¿e j¹ z u³atwiaj¹cym prze¿ycie nakazem bycia dobrym na�la-
dowc¹. Poniewa¿ na�ladownictwo jest zdolno�ci¹ ogóln¹, obejmu-
j¹c¹ ka¿dy sposób zachowania wspomagaj¹cy przetrwanie (wyrób
narzêdzi i okryæ, zaplatanie w³osów, przechodzenie przez rzekê,
oprawianie upolowanej zwierzyny etc.), geny zdolno�ci na�ladow-
niczych rozprzestrzeni³y siê w puli genowej za spraw¹ doboru pod
k¹tem na�ladownictwa. Od tej wiêc chwili zaczyna siê zmieniaæ �ro-
dowisko, w którym odbywa siê dobór. S³abi na�ladowcy ustêpuj¹
pola lepszym na�ladowcom, a ci z kolei odkrywszy, ¿e op³aca siê
na�ladowaæ najlepszych, obieraj¹ strategiê ³¹czenia siê w pary
z najlepszymi na�ladowcami (dobór pod k¹tem ³¹cznia siê w pary
z na�ladowcami). W ten sposób geny na�ladowania najlepszych na-
�ladowców zwiêkszy³y sw¹ liczebno�æ, wytwarzaj¹c mózg zdolny do
rozprzestrzeniania jednostek imitacji � memów.

Blackmore w swej koncepcji zak³ada jednoznacznie, i¿ sprawne
na�ladownictwo wymaga du¿ego mózgu. Nie mamy jednak na ra-
zie ¿adnych empirycznych potwierdzeñ tego za³o¿enia. Przyjmu-
j¹c w³a�ciwy memetyce punkt widzenia memów, zgodnie z którym
cz³owiek jest narzêdziem s³u¿¹cym ich replikacji, konsekwentnie
uznaje ona jednak rozwój mózgu za efekt interesu memów i do-
wodzi (odwracaj¹c znan¹ tezê Edwarda O. Wilsona o genetycznej
smyczy, na której trzymana jest kultura), ¿e od chwili naszego sko-
ku w na�ladownictwo, za spraw¹ instrukcji �kopiuj memy�, porz¹-
dek zosta³ odwrócony � teraz za smycz ci¹gn¹ memy. Przecz¹c so-
cjobiologii i psychologii ewolucyjnej, w których uznaje siê, ¿e ludz-
ki mózg wyewoluowa³ w celu rozwi¹zania problemów naszych zbie-
racko-³owieckich przodków, a wszelkie wspó³czesne zachowania,
zwyczaje, przekonania i wierzenia s¹ tylko adaptacjami, Blackmo-
re obstaje przy przekonaniu, ¿e ten �przero�niêty w stosunku do
wymagañ i potrzeb przystosowawczych� organ zawdziêczamy na-
szemu swoistemu ³akomstwu na idee i przyjemno�ci czerpanej
z na�ladownictwa. Tak wiêc memy, co prawda, mog³y siê pojawiæ
dopiero wtedy, gdy geny zbudowa³y mózgi zdolne do na�ladownic-
twa, ale od kiedy siê pojawi³y, dobór naturalny zosta³ poddany do-
borowi memetycznemu. Ten za� napêdza ewolucjê cz³owieka w in-
teresie memów, a nie genów, czym mo¿na wyt³umaczyæ szereg zja-
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wisk spo³ecznych i zachowañ ludzkich, przecz¹cych interesom bio-
logicznym genów (antykoncepcja, kamikadze, celibat etc.). Nie-
ustanne my�lenie nie przynosi po¿ytku naszym genom, ale wsku-
tek dzia³ania presji memetycznej nie mo¿emy ju¿ przestaæ my�leæ.
Najbardziej skuteczne memy ustalaj¹ dyktat najbardziej skutecz-
nych genów. W ci¹gu dwóch milionów lat dziedzictwo ewolucji me-
metycznej utrwali³o siê w naszych strukturach neuronalnych jako
w miarê trwa³y zapis, dziêki czemu nasze du¿e mózgi sta³y siê pre-
cyzyjnymi maszynami s³u¿¹cymi wybiórczemu na�ladownictwu, co
niew¹tpliwie op³aca³o siê naszemu gatunkowi, usprawniaj¹c prze-
trwanie i czyni¹c z nas istoty obdarzone umys³em � przekonuje
Blackmore.

Sformu³owane przez ni¹ dowodzenie �memogennej� i kulturo-
twórczej funkcji na�ladownictwa, mimo szerokiej analizy wszelkich
mo¿liwych, przemawiaj¹cych na jego korzy�æ argumentów, brzmi
jednak miejscami nawet mniej przekonuj¹co ni¿ obalane w The
Meme Machine niektóre tezy socjobiologii. Spotka³o siê te¿ z na-
tychmiastow¹ nieomal krytyk¹ badaczy, nieakceptuj¹cych w ca³o-
�ci tezy, ¿e memy �bior¹ siê� z na�ladownictwa.

Wady rozumowania Blackmore podkre�laj¹ na przyk³ad Robert
Boyd i Peter J. Richerson, prowadz¹cy badania nad ewolucj¹ kul-
tury w interakcji z ewolucj¹ genetyczn¹. Twierdz¹ oni, i¿ je�li na-
wet rozpatrywaæ memy jako jednostki kultury przekazywane przez
na�ladownictwo, to � w przeciwieñstwie do genów � idee przeka-
zywane s¹ z regu³y w postaci zmienionej. Podlegaj¹ przemianom
w trakcie kopiowania, a zmiany te zachodz¹ zbyt szybko, aby móg³
je �dostrzec� jakikolwiek dobór, a zw³aszcza dobór naturalny. O ile
mutacje genetyczne zachodz¹ mniej wiêcej raz na milion powieleñ,
o tyle na�ladownictwo niemal ka¿dorazowo dokonuje �mutacji�, wa-
runkowanej na przyk³ad wychowaniem, zdolno�ciami czy ró¿nica-
mi pokoleniowymi. Zmienno�æ � typowa cecha replikatora � osi¹-
ga w przypadku memów bardzo wysoki poziom, dlatego zmiany
kulturowe s¹ efektem bardziej transformacji idei ni¿ ich doboru
naturalnego.

Badacze ci nie neguj¹ jednak tezy o na�ladownictwie tak gwa³-
townie, jak czyni¹ to psycholog Henry Plotkin czy zwi¹zana z ka-
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lifornijskim Centrum Studiów nad Ewolucj¹ i Pochodzeniem ¯y-
cia Liane Gabora. Jest to tak¿e teza, z któr¹ na pewno nie zgo-
dzi³by siê i przywo³ywany tu Popper, zaprzeczaj¹cy przekonaniom,
¿e ca³¹ nasz¹ wiedzê zdobywamy dziêki obserwacji, do�wiad-
czeniom zmys³owym i uogólnieniom tego, co powtarzalne. Je�li
przyj¹æ za Popperem, i¿ podstaw¹ teorii indukcji jest za³o¿enie, ¿e
uczymy siê przez informacje docieraj¹ce do nas z zewn¹trz, to
Blackmore, opieraj¹c narodziny ideosfery na na�ladownictwie, po-
pe³nia po dwakroæ typowy b³¹d indukcji. Zdaniem Poppera, rze-
czywiste uczenie siê nie jest indukcyjnym, ale aktywnym i twór-
czym procesem, pe³nym prób i b³êdów, a ca³a nasza wiedza prze-
sycona jest teori¹ i ma charakter hipotetyczny. Dotyczy to zarów-
no wiedzy naukowej, jak i potocznej, tego, �co mamy w g³owie�.
Twórcze i aktywne rozwi¹zywanie problemów przejawiaj¹ nawet
bakterie; dlaczego cz³owiek mia³by opieraæ siê jedynie na na�ladow-
nictwie?

W tym te¿ duchu przeprowadza swoj¹ krytykê stanowiska Black-
more Liane Gabora, odwo³uj¹ca siê zarówno do Plotkina, jak i (jed-
nak!) do Poppera, choæ nie wspomina o mankamentach indukcyj-
nych za³o¿eñ imitacji. Jej dociekania nie tylko precyzyjnie trafiaj¹
w s³abe punkty prezentowanej koncepcji imitacyjnej, ale wyja�nia-
j¹c genezê memów, zmierzaj¹ jednocze�nie do zbudowania ca³o�cio-
wej teorii ewolucji kultury i syntetycznego schematu interpretacyj-
nego ludzkiej aktywno�ci memetycznej. Odwo³uj¹c siê do najnow-
szych osi¹gniêæ etologii, raportów Byrne�a i Russon, wykazuj¹cych
powszechno�æ zachowañ imitacyjnych w ca³ym �wiecie zwierz¹t,
formu³uje ona w³asne hipotezy w odniesieniu do nurtuj¹cego ba-
daczy pytania: Sk¹d siê bior¹ memy?

Jej zdaniem, za³o¿enie Blackmore, daj¹ce siê w gruncie rzeczy
sprowadziæ do stwierdzenia, i¿ u �róde³ ludzkiej kultury le¿y kon-
formizm �na�ladowców najlepszych na�ladowców�, pozostaje w g³ê-
bokiej sprzeczno�ci z obserwowaln¹ wynalazczo�ci¹ i ró¿norodno-
�ci¹ zachowañ kulturowych cz³owieka. Nie wyja�nia te¿ ono prze-
konuj¹co genezy drugiego replikatora, rozumianego zreszt¹ przez
Gaborê nieco inaczej ni¿ przez Blackmore, która jednoznacznie eli-
minuje z pola zainteresowañ memetyki indywidualne, jednostko-
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we i jej zdaniem niena�ladowcze do�wiadczenia i emocje (takie jak
jedzenie, uprawianie seksu, umiejêtno�ci poruszania siê po okolicy
etc.), podczas gdy Gabora je do nich w³¹cza.

W przekonaniu Gabory, uwzglêdnianie tego, jak do�wiadczanie
�wiata zmienia siê w naszych mózgach w nowe memy i jak me-
metyczna nowo�æ rozwija siê dalej, daje rzeczywist¹ odpowied�
na pytanie o genezê memów. Sk³aniaj¹c siê zdecydowanie ku na-
ukom empirycznym, za cenn¹ w badaniach nad memami uznaje
na przyk³ad koncepcjê neuropsychologa Kanervy, dotycz¹c¹ umy-
s³u, w której miejsce centralne przynale¿y tak zwanemu ognisku
(the focus). Jest to ta czê�æ umys³u, gdzie dochodzi do skupienia
zewn¹trz- lub wewn¹trzpochodnego uczucia (np. g³odu) i przecho-
wywanej pamiêci.

Stan neuronów, znajduj¹cych siê w ognisku, okre�la jako�æ i za-
warto�æ do�wiadczaln¹ jednostki. Zdaniem Gabory, mo¿na wiêc po-
strzegaæ mem jako tam w³a�nie zakodowany wzór informacji, co
oznacza, ¿e mo¿e to byæ (a nawet musi!) subiektywne do�wiadcze-
nie � uczucie, wra¿enie, idea, postawa, emocja lub ich kombina-
cje, prowadz¹ce do wdro¿enia w ¿ycie.

Je�li dodamy do tego procesu zak³adane przez neuropsycho-
logów formowanie siê skojarzeñ pomiêdzy nabytymi wcze�niej
memami oraz kategoryzacjê, czyli rozpoznawanie zwi¹zków seman-
tycznych, wiod¹ce do powstania z³o¿onej struktury poznawczej,
³atwiej nam bêdzie zrozumieæ ró¿nice w konstytuowaniu siê me-
mów zarówno w jednostkowym umy�le, jak i pomiêdzy jednostka-
mi (umys³ami) w czasie i przestrzeni. Kawa³kowanie, tworzenie
nowych konstelacji skojarzeñ oraz wi¹zanie (³¹czenie) z sob¹ me-
mów i ich czê�ci stanowi w³a�nie �ród³o memetycznej nowo�ci, czy-
li �ród³o narodzin nowych idei � dowodzi Liane Gabora.

W celu zrozumienia istoty ca³ego zagadnienia zewnêtrznej wo-
bec naszych umys³ów ideosfery, a jednocze�nie wewnêtrznego �wia-
ta memów (jej subiektywno�ci i intersubiektywno�ci � obiektywno-
�ci) proponuje ona zachowanie uznawanego przez biologów rozró¿-
nienia: genotyp � fenotyp i stosowanie go nadal, nie tylko per ana-
logiam:
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Kulturowym odpowiednikiem genotypu jest umys³owa re-
prezentacja memu, za� analogi¹ fenotypu jest jego wdro-
¿enie (implementation), forma, jak¹ przyjmuje, kiedy zo-
staje wyra¿ony czy zakomunikowany w postaci dzia³ania
lub wokalizacji. Implementacja transformuje mem, inkor-
poruj¹c cechy syntaktyczne charakterystyczne dla kana-
³u, przez który mem jest przenoszony17.

Jej zdaniem, w tym rozró¿nieniu w³a�nie i wzajemnych zale¿-
no�ciach fenotyp � genotyp tkwi istota ró¿nic w osobniczych �wy-
konaniach memów� (Dawkins powiedzia³by: w �fenotypowych eks-
presjach�), przek³adaj¹ca siê na ró¿norodno�æ i bogactwo kulturo-
wych form ideosfery. Przeprowadzenie ostrej linii podzia³u pomiê-
dzy kulturowo transmitowanymi memami a reszt¹ naszego men-
talnego oprogramowania, zdaniem tej badaczki, w ogóle mija siê
z celem, podobnie jak odró¿nianie wirusów umys³u od memów. Ka-
tegoria �memu� w tej koncepcji w³¹cza nie tylko transmitowane kul-
turowo idee, typu: �B¹d� dobry, bo inaczej pójdziesz do piek³a�, ale
i wszystko to, co na przyk³ad Blackmore chcia³aby z niej wyklu-
czyæ,

pocz¹wszy od szczególnego do�wiadczenia pulsuj¹cej czer-
wieni, po realizacjê najkrótszej drogi do pracy czy uczucia
strachu skojarzonego z postaw¹ lub wyrazem twarzy na-
uczyciela18.

17 �The cultural analog of a genotype is the mental representation of a
meme, and the analog of a phenotype is its implementation, or the form it
takes if it gets expressed or communicated, typically as action or vocaliza-
tion. Implementation transforms a meme, incorporating syntactic features
characteristic of the channel through which it is conveyed�. L. G a b o r a. The
Origin and Evolution of Culture and Creativity. �Journal of Memetics � Evolu-
tionary Models of Information Transmission�. T. 1 [http://jom-emit.cfpm.org/
vol l/gabora_1.htlm] 1997, s. 6.

18 L. G a b o r a: MemeStreams. The Weaving of a Conceptual Tapestry [http://
www.vub.ac.be/CLEA/liane/MemeStreams/Chapter AndOutline.htlm] 1999,
s. 9.
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Kulturowo transmitowana informacja jest wysokokontekstowa,
dlatego musimy postrzegaæ memy nie jako zwarte pakiety infor-
macji o wyra�nych granicach, ale raczej jako dynamiczne wzorce
w ¿ywej przestrzeni matrix.

Kultura wiêc nie sprowadza siê jedynie do zbiorowiska osobni-
czych wykonañ memów, jak natura nie sprowadza siê wy³¹cznie do
osobniczych fenotypów. Podkre�la to tak¿e, krytykuj¹cy Blackmore,
psycholog Henry Plotkin, kiedy dowodzi, ¿e ludzie nie tylko na�la-
duj¹. Na�ladownictwo, jak mówi, nie ma tu nic do rzeczy, nie uczy-
my siê bowiem, na przyk³ad, kodeksów prawa na drodze imitacji,
ale dziêki wyspecjalizowanym w swoistej sprawno�ci obliczeniowej
okre�lonym partiom naszego mózgu, dziêki z³o¿onym operacjom
pamiêci i my�lenia abstrakcyjnego, anga¿uj¹cym nasz¹ aktywno�æ,
przez co kultura to najbardziej z³o¿one spo�ród wszystkich zjawisk
na Ziemi, jakie pojawi³o siê na niej za spraw¹ si³ ewolucji.

Stanowisko �imitacyjne�, chocia¿ wskazuje na istotn¹ dla po-
wstawania niektórych zjawisk kulturowych zwierzêc¹ zdolno�æ
Homo sapiens s. do na�ladownictwa, co eksponowa³ ju¿ przecie¿
Gabriel Tarde19, prowadzi jednak do zawê¿onego pojmowania kul-
turowej transmisji. Zdaniem Gabory, nie czyni¹c wyrazistego roz-
ró¿nienia pomiêdzy informacj¹ kulturow¹ jako umys³ow¹ reprezen-
tacj¹ (genotyp) a informacj¹ jako wdro¿onym zachowaniem lub ar-
tefaktem (fenotyp), pomija siê to, co najwa¿niejsze � strategiczn¹,
sterowan¹ kreatywno�æ.

W istocie, Blackmore rozwa¿aj¹c drogi transmisji memów, do-
strzega z³o¿ono�æ tego procesu i nie upraszcza kwestii a¿ tak bar-
dzo, jak sugeruj¹ to jej krytycy. Trzymaj¹c siê przyjêtej linii dowo-
dzenia, wskazuje na odmienno�æ genotypowego (w³a�ciwego natu-
rze) darwinowskiego dziedziczenia instrukcji i dziedziczenia typu
lamarckowskiego, które w odniesieniu do ideosfery nazywa �kopio-
waniem produktu�. Przyjmuje, ¿e kulturze w³a�ciwe s¹ obydwa te

19 Na protomemetyczne koncepcje Tarde�a s³usznie wskazuje Paul Mars-
den z Research Centre in the Social Sciences University of Sussex, autor przy-
wo³ywanego artyku³u nt. efektu Wertera oraz Forefathers of Memetics: Gabriel
Tarde and the Laws of Imitation [http://www.cpm.mmu.ac.uk/jom-emit/2000/
vol4/marsden_p.htm/].
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procesy, a wiêc tak samo mo¿liwe jest kopiowanie instrukcji (w ro-
dzaju przepisu na zupê czy nutowego zapisu jakiej� muzycznej
kompozycji), jak kopiowanie gotowego produktu (powtórzenie us³y-
szanego utworu lub przyrz¹dzenie posmakowanej potrawy). Black-
more odró¿nia wiêc to, co wewnêtrzne i istniej¹ce jako reprezenta-
cja w umy�le (zapamiêtany przepis na zupê pozwala j¹ wykonaæ
po wielekroæ bez obserwowania tego, jak robi j¹ kto� inny), od tego,
co jest odwzorowaniem obserwowanego artefaktu (produktu), któ-
ry sytuuje siê poza nami. Rzecz jednak w tym, i¿ w obu przypad-
kach budowania wyja�nieñ zachowañ kulturowych Blackmore od-
wo³uje siê do �kopiowania�, na�ladowania.

Tymczasem, co podkre�laj¹ zarówno Popper, jak i Plotkin czy
Gabora, transmisja idei ³¹czy ich przetwarzanie w subiektywnym
�wiecie z intersubiektywnym ewolucyjnym doborem zachodz¹cym
w samym obiektywnym �wiecie abstrakcji. Idee i wynalazki, jakie
wytwarza jednostka, �nadbudowuj¹� siê nad ideami i wynalazka-
mi innych, ale memy � wed³ug Gabory � nie zawieraj¹ instrukcji
kopiowania siebie samych. Dzia³aj¹ one jedynie (lub �a¿�) jako
wskazówki i wytyczne dla pamiêci, które nak³aniaj¹ do dynamicz-
nej rekonstrukcji kolejnego memu tak, by by³ subiektywnie do-
�wiadczony jako podobny do tego, który go sprowokowa³. Tylko
w tym sensie memy s¹ samoreplikuj¹cymi siê.

Wszelkie rodzaje interakcji ze �rodowiskiem dostarczaj¹ nam
nowych reprezentacji lub zmieniaj¹ ju¿ istniej¹ce, dlatego te¿ mog¹
potencjalnie wp³ywaæ na wewnêtrzn¹ grê miêdzy ideami i emocja-
mi. Tym samym posiadacz umys³u, mo¿na by³oby powiedzieæ, id¹c
tropem rozwa¿añ Gabory, nie jest biernym nosicielem (imitatorem,
the host), ale aktywnym transformatorem idei, i � co znów warte
podkre�lenia � pozostaje w zgodzie z Popperowskim widzeniem ewo-
lucji jako dynamicznego procesu aktywnych dzia³añ organizmów
poch³oniêtych rozwi¹zywaniem problemów.

To w³a�nie owa kreatywno�æ, a nie zdolno�ci imitacyjne, zdaniem
Gabory, zdecydowa³a o ewolucyjnym skoku naszego gatunku w kul-
turê. Jest ona zreszt¹ zgodna z sam¹ istot¹ natury, wspaniale kre-
atywnej, rozrzutnie generuj¹cej maksymaln¹ liczbê wariantów na
drodze mutacji i adaptacji; spo�ród tych wariantów niektóre oka-
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zuj¹ siê lepsze, bardziej skuteczne ni¿ inne i, przechodz¹c przez
sito selekcji, wygrywaj¹; inne za�, tak naprawdê niezliczone rze-
sze innych � gin¹.

Skoro jednak nawet bakterie kreatywnie podchodz¹ do proble-
mów �rodowiska, dlaczego w³a�nie cz³owiek prze�cign¹³ inne zwie-
rzêce gatunki w wy�cigu do ekologicznych nisz? Kreatywno�æ na-
tury jest w znacznym stopniu przypadkowa, oparta (co podkre�la³
tak¿e Drexler w Engines of Creation) na metodzie prób i b³êdów20.
Natura to ��lepy zegarmistrz�, jak celnie uj¹³ to Dawkins. Natomiast
ludzka kreatywno�æ jest w wysokim stopniu nieprzypadkowa; to
kreatywno�æ ukierunkowana � odpowiada Gabora.

W tym kreacyjnym procesie istotna rola przypada drugiemu re-
plikatorowi, ale te¿ z niego bierze on swój pocz¹tek. Uczyni³ on mo¿-
liwym my�lenie, jednak musimy mieæ �wiadomo�æ, ¿e ma charak-
ter spo³eczny, zbiorowy, wynika z biologicznej stadno�ci naczelnych.
Kreatywno�æ, twierdzi autorka The MemeStreams, jest spraw¹ ko-
lektywn¹, a nie jednostkow¹. Zgodnie z prawami ewolucji, inno-
wacja tworzy wiêcej innowacji, ale w odniesieniu do kultury inno-
wacje te pochodz¹ z zewn¹trz, a dziêki mowie mog¹ szybko roz-
przestrzeniaæ siê dalej. W przeciwieñstwie do naturalnych pocz¹t-
ków ¿ycia, które zdaniem wiêkszo�ci biologów ewolucyjnych zasz³y
spontanicznie tylko raz, proces powstawania memów odbywa siê
ka¿dorazowo w mózgu ka¿dej jednostki; kulturowym analogiem
pocz¹tków ¿ycia na Ziemi jest pocz¹tek inicjalnego, autokatalitycz-
nego, potencjalnie kreatywnego strumienia my�li w mózgu jednost-
ki, musi wiêc mieæ miejsce w ka¿dej nowo narodzonej jednostce
i zachodziæ od nowa w ka¿dym ludzkim niemowlêciu.

Jak powstaje ów pra-mem, inicjator procesu my�lowego, preten-
dent do ewentualnej replikacji? Zgodnie z hipotez¹ Gabory, sk³a-
niaj¹cej siê ku teorii dynamicznych uk³adów z³o¿onych, pocz¹tek
ów musi wygl¹daæ analogicznie do procesu w³a�ciwego samoorga-
nizacji autokatalicznych polimerów, jaki w teorii Stuarta Kauffma-
na mo¿e stanowiæ tak¿e wyja�nienie zagadki narodzin ¿ycia na

20 Zob. E. D r e x l e r: Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechno-
logy. New York: Doubleday, 1986.
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Ziemi. Kauffman metod¹ do�wiadczaln¹ wykaza³, ¿e kiedy katali-
tyczne polimery wspó³dzia³aj¹ z sob¹, ich przeciêtna d³ugo�æ wzra-
sta. Kiedy za� wzrasta d³ugo�æ polimerów, wzrasta równie¿ liczba
reakcji, dziêki którym polimery mog¹ siê zmieniaæ, przy czym licz-
ba reakcji wzrasta szybciej, ni¿ ro�nie d³ugo�æ samych polimerów.
W specyficznych warunkach wzrostu d³ugo�ci polimerowego ³añ-
cucha i liczby reakcji musia³ nast¹piæ punkt krytyczny przej�cia
katalizy w autokataliczne samonapêdzanie siê � kumulacja wio-
d¹ca do samoreprodukuj¹cego siê metabolizmu.

Zdaniem Gabory, analogiczny proces zapocz¹tkowa³ samorepro-
dukuj¹cy siê strumieñ my�li w mózgu hominidów, który nadal
funkcjonuje w taki w³a�nie sposób, uaktywniaj¹c samopodtrzymu-
j¹c¹ siê reakcjê molekularn¹. Dziêki niej ka¿de niemowlê ludzkie
kreatywnie integruje nowe do�wiadczenie z poprzednimi do�wiad-
czeniami, których dostarcza mu spo³eczne �rodowisko. Umys³owa
reprezentacja memu w mózgu � maszynie zaprojektowanej przez
geny do bycia modyfikowan¹ przez do�wiadczenie � opiera siê wiêc,
w jej przekonaniu, na autokatalicznym procesie synaptycznego
wzmocnienia d³ugotrwa³ego oraz na projektowaniu przestrzeni in-
formatycznej. Nagromadzenie pra-memów w mózgu (dla ludzkie-
go niemowlêcia, jej zdaniem, takim pra-memem jest �matka�) two-
rzy wstêpny wzorzec informacji, dziêki któremu mo¿e nast¹piæ
pierwsza wewnêtrzna logiczna operacja na zgromadzonych me-
mach, w³a�nie na drodze kreacyjnego przekszta³cenia, a nie na-
�ladownictwa zewnêtrznych bod�ców, jak chce Blackmore. Zacie-
�nianie powi¹zañ miêdzy neuronami zagêszcza przestrzeñ infor-
macyjn¹ i wzmaga podatno�æ na stany autokataliczne.

Ujmuj¹c to nieco pro�ciej, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e tym wiêcej
i sprawniej my�limy (i wymy�lamy), im wiêcej dane nam jest do
my�lenia. Dane nap³ywaj¹ do nas z zewn¹trz w postaci ekspresji
my�li innych ludzi, transformuj¹ siê w sieci konceptualnych abs-
trakcji, tworz¹ nowe powi¹zania i generuj¹ warianty, stale zwiêk-
szaj¹c próg aktywno�ci neuronalnej naszych mózgów. Dla tej ma-
szynerii nie jest jednak wa¿ne, czy sztukê obierania banana opa-
nujemy, przygl¹daj¹c siê w³asnej matce, ma³pie czy bohaterowi kre-
skówki na ekranie telewizyjnym; mo¿emy równie¿ sami rozwi¹zaæ
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ten problem. Wa¿ne jest, ¿e uzyskujemy umys³ow¹ reprezentacjê,
model radzenia sobie z wyzwaniem.

Je�li przyjmiemy, ¿e naturalna ewolucja naszego gatunku trwa
przynajmniej od jakich� dwóch milionów lat, a tezy niektórych psy-
chologów ewolucyjnych, na przyk³ad Stevena Pinkera o wrodzo-
nych zdolno�ciach jêzykowych, s¹ s³uszne, ³atwiej nam bêdzie zro-
zumieæ ca³y ewolucyjny kontekst pojawienia siê i funkcjonowania
memów. Jednak w przeciwieñstwie do genów, podkre�la Gabora
zgodnie ze stanowiskiem Dawkinsa,

memy nie przychodz¹ wyposa¿one uprzednio w instrukcje
dotycz¹ce swej reprodukcji. Polegaj¹ one na [�] maszyne-
rii mózgów, które je goszcz¹, aby je tworzyæ, selekcjonowaæ
i kopiowaæ. Poniewa¿ wolimy rozsiewaæ idee, które zaspo-
kajaj¹ potrzeby, to nasze potrzeby okre�laj¹ zdatne do ¿ycia
memów nisze, ku którym one ewoluuj¹21.

Natura krêpuje wiêc my�li, uprzywilejowuj¹c rozprzestrzenianie
siê tych, które satysfakcjonuj¹ biologiczn¹ ewolucjê. Nie jest to jed-
nak proces jednoliniowy. Nie powinni�my i nie mo¿emy wyja�niaæ
pojawienia siê komputerów prawami ewolucji biologicznej, ponie-
wa¿ jej prawa nie maj¹ mocy wyja�niaj¹cej ich pojawienie siê; s¹
one manifestacj¹ innej regu³y � regu³y ewolucji kulturowej, eks-
ploatuj¹cej bez wytchnienia potencja³ informacyjny w sobie tylko
w³a�ciwy sposób. Kultura nie tylko wp³ywa na dostosowanie biolo-
giczne przez wp³yw na zachowania, ale w znacznym stopniu mo-
dyfikuje �wiat natury, tote¿ mo¿liwo�æ, i¿ wspomniane przyk³ado-
wo komputery wyros³y spontanicznie z przestrzeni informacyjnej
nie pozostaj¹cej pod wp³ywem ewolucji kulturowej, jest równie nie-
wielka, jak mo¿liwo�æ pojawienia siê d³ugiej szyi ¿yrafy bez udzia-
³u ewolucji genetycznej.

Nowo�ci, zarówno biologiczne, jak i memetyczne, rozwijaj¹ siê
w kreatywnym procesie, a to, które z nich umieraj¹, a które prze-
¿ywaj¹ i rozprzestrzeniaj¹ siê dalej, odzwierciedla dynamikê ca³e-

21 L. G a b o r a: The Origin and Evolution..., s. 7.
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go ich wewnêtrznego i zewnêtrznego �rodowiska. Nowo�ci biologicz-
ne s¹ jednak efektem przypadkowej mutacji, utrwalonej za spraw¹
genetycznego sukcesu zmutowanego genu, natomiast nowo�ci me-
metyczne pojawiaj¹ siê na drodze kreatywnych przekszta³ceñ my-
�li ludzkiej, swoistej kombinatoryki potencja³u informacyjnego
(kombinacja, transformacja, reorganizacja). Cz³owiek generuje no-
wo�ci strategicznie, nie pozwala sobie, jak natura, na luksus przy-
padkowej kreacji w rozwi¹zywaniu problemów, bo nie jest, jak ona,
poza czasem. U¿ywaj¹c wiedzy o tym, jak koncepty (idee) odnosz¹
siê wzajem do siebie, formu³uje abstrakcje i buduje teorie. Nie przy-
swaja te¿ nowego memu, je�li ten nie wpasowuje siê w logiczn¹
strukturê wizji �wiata lub przynajmniej nie przystaje do �concep-
tual tapestry�, jak mówi autorka MemeStreams22. Korzy�ci p³yn¹ce
ze sta³ego podtrzymywania ci¹gu my�li, jaki pojawi³ siê u pocz¹t-
ków narodzin ideosfery, okaza³y siê skuteczn¹ nowo�ci¹ w walce
o przetrwanie gatunku, a artykulacyjne mo¿liwo�ci naszego apa-
ratu g³osowego dodatkowo je wzmocni³y. Skok w kulturê zosta³ do-
konany za spraw¹ regu³ ewolucji (nowo�æ � selekcja � replikacja),
które nadal w niej dzia³aj¹, dlatego mówienie o kulturze jako dru-
giej formie ewolucji jest uprawnione.

Kultura jest jedynym systemem porównywalnym do natu-
ry, poniewa¿ jest jedynym systemem przedstawiaj¹cym im-
peratywne cechy ewolucji � adaptacyjn¹ eksploracjê i trans-
formacjê przestrzeni informacyjnej przez wariacjê, selek-
cjê i transmisjê23.

Choæ zarówno zmiana, jak transmisja i selekcja, zachodz¹ w sys-
temie kultury wed³ug innych zasad ni¿ w samej naturze, to jed-
nak z wszystkimi tymi procesami mamy w nim do czynienia. Byæ
mo¿e w³a�nie dlatego, ¿e memy musz¹ polegaæ na biologicznej ma-
szynerii naszych mózgów i stosowaæ siê do ich mo¿liwo�ci, by móc

22 Por. E a d e m: MemeStreams. The Weaving of a Conceptual Tapestry, 1999
[http://www.vub.ac.be/CLEA/liane/MemeStreams/ChapterAndOutline.htlm].

23  E a d e m: The Origin and Evolution..., s. 22.
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siê pomna¿aæ i transformowaæ, analogia obu systemów jest tak wy-
razista? W ka¿dym razie, stwierdza Gabora, poniewa¿ kulturowa
transmisja memów nosi wszelkie cechy dziedziczenia lamarckow-
skiego, a fenotypowy przekaz idei dostêpny jest zewnêtrznej ob-
serwacji, wykazuj¹c cechy obiektywno�ci, w memetyce (inaczej ni¿
biologii) nie trzeba badaæ i do koñca rozumieæ wewnêtrznych pro-
cesów powstawania umys³owej reprezentacji memów.

Szczególnie zaprezentowane stwierdzenie na temat lamarckizmu
(lecz tak¿e wiele innych, sformu³owanych przez Liane Gaborê) sta-
nowi wyra�n¹ polemikê ze stanowiskiem wskazywanego ju¿ Ste-
vena Pinkera, którego prace nad ewolucj¹ umys³u i kultury s¹ nie
do pominiêcia przez przedstawicieli memetyki, je�li mieliby oni bu-
dowaæ jak¹� now¹ teoriê kultury. Ten b³yskotliwy uczony bowiem,
dyrektor Center for Cognitive Neuroscience w Massachusetts In-
stitute of Technology, nie tylko krytycznie odnosi siê do przyjmo-
wanych przez niektórych memetyków za³o¿eñ o ukierunkowanej
zmianie i dziedziczeniu w kulturze. Te kwituje jednoznacznie ne-
gatywnie, dowodz¹c bezu¿yteczno�ci teorii Lamarcka, w ¿aden sen-
sowny sposób niewyja�niaj¹cej ani twórczych mutacji przyrody, ani
pomys³owo�ci i piêkna wytworów kultury. �Mówi¹c, ¿e ewolucja kul-
turowa jest lamarckowska, przyznajemy, i¿ nie mamy pojêcia, jak
ona dzia³a�24 � stwierdza.

Zdolno�æ pos³ugiwania siê wiedz¹, czyli inteligencja, nie jest �
zdaniem Pinkera � �prezentem makromutacji czy losowego dryfu�,
ani te¿ boskim darem w ol�nieniu wykorzystanym przez którego�
z hominidów, od którego inne uczy³y siê drog¹ na�ladownictwa.
Nasza wiedza nie zawiera siê po prostu w konkretnych instruk-
cjach lub biernym i wiernym odtwarzaniu cudzych s³ów i dzia³añ.
Idee nie kr¹¿¹ tylko za spraw¹ kopiowania; s¹ dyskutowane, od-
rzucane, zmieniane, przepracowywane przez umys³, zaprojektowa-
ny przez naturê jako �procesor informacji�, symulator buduj¹cy wy-
obra¿enia i projekty.

24 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³. Prze³. M. K o r a s z e w s k a. Warszawa:
Ksi¹¿ka i Wiedza, 2002, s. 230.
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Ludzie analizuj¹ �wiat, stosuj¹c intuicyjne teorie w obiek-
tach, si³ach, torach, miejscach, sposobach, stanach, substan-
cjach, ukrytych biologicznie tre�ciach i � w odniesieniu do
innych ludzi i zwierz¹t � przekonaniach i pragnieniach [�].
Ludzie tworz¹ now¹ wiedzê i plany, rozgrywaj¹c w swojej
wyobra�ni kombinatoryczne interakcje tych praw25.

Musimy zgodziæ siê z faktem, ¿e nasz umys³ i tryb ¿ycia wyewo-
luowa³y jednocze�nie, a poznawczy wy�cig zbrojeñ � �ród³o rozwoju
inteligencji wed³ug tak zwanej teorii makiawelicznej, ku której sk³a-
nia siê Pinker � nie mia³by szans mimo selekcyjnego nacisku na
inteligencjê, gdyby nie zaistnia³a jednocze�nie biologiczna mo¿li-
wo�æ zwiêkszenia pojemno�ci energoch³onnego mózgu (powiêkszo-
nego z 450 cm3 u wczesnych australopiteków do 1800 cm3 u kro-
manioñczyka). Bez zmian w trybie ¿ycia i �rodowisku biologiczne
koszty inteligencji (przero�niêty mózg) zniwelowa³yby z pewno�ci¹
zaistnia³e sprzê¿enie zwrotne. Nie sta³o siê tak dziêki wsparciu
wzrastaj¹cego aparatu wiedzy przez uwolnione rêce, postrzegaj¹-
ce perspektywê oko i ¿ycie stadne, w którym cudze b³êdy i dobre
pomys³y zmniejsza³y ryzyko indywidualnych eksperymentów
i skraca³y czas dochodzenia do po¿ytecznych rozwi¹zañ.

Koszty dzielenia siê wiedz¹ s¹ daleko mniejsze ni¿ koszty dzie-
lenia siê ¿ywno�ci¹, bo informacja to jedyny towar, który mo¿na
przekazaæ innym, a jednocze�nie zatrzymaæ dla siebie. Lepiej udzie-
liæ komu� informacji, gdzie i jak zdobyæ rybê, ni¿ dzieliæ siê sam¹
ryb¹, przekonuje Pinker. Ewolucyjne preferencje dla rozwoju in-
formacji wydaj¹ siê ca³kowicie zrozumia³e bez tajemniczej presji
�chc¹cych siê powielaæ� memów. To z tego niew¹tpliwie powodu sku-
tecznie utrwala³y siê wszelkie nowe, nawet niezwyk³e rozwi¹zania,
wspomagaj¹ce ten aparat i s³u¿¹ce jako �rodek wymiany wiedzy,
takie jak jêzyk, ewidentnie �mno¿¹cy korzy�ci z wiedzy�. Oparcie
funkcjonowania w �wiecie na korzystaniu z informacji, w³a�ciwe
wszystkim organizmom, po³¹czone z ¿yciem w grupie, przekazy-
waniem i gromadzeniem wiedzy, coraz ³atwiejszym dziêki jêzyko-

25 Ibidem, s. 207.
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wi, skierowa³o nasz gatunek ku kulturze nie tylko dziêki wrodzo-
nemu darowi na�ladownictwa. �Ludzka ewolucja jest oryginaln¹
zemst¹ kujonów� � dowcipnie stwierdza Pinker26. Zmiany kulturo-
wej nie mo¿emy postrzegaæ jako efektu b³êdów kopiowania idei, co
poniek¹d mog³oby wynikaæ z za³o¿eñ Blackmore, lecz jako skutek
oddzia³ywania umys³u na umys³, idei na ideê. Powstaje ona,

poniewa¿ kto� zabiera siê do roboty, wytê¿a umys³, wysila
pomys³owo�æ i co� komponuje, pisze, maluje czy wynajdu-
je [�]. Warto�æ dodana przy ka¿dej powtórce pochodzi
z koncentracji pracy  mózgu na ulepszaniu produktu, a nie
z powtarzania czy kopiowania setki tysiêcy razy27.

W jego wiêc przekonaniu dobór genetyczny to jedynie dobra ana-
logia dla doboru kulturowego (memetycznego), ale idee powstaj¹
i replikuj¹ siê wed³ug innych regu³ ni¿ geny, dlatego w analogiê
ow¹ nie powinni�my brn¹æ nazbyt daleko. Memetyka, buduj¹ca mo-
dele transmisji idei i ukazuj¹ca, w jaki sposób niektóre z nich staj¹
siê popularne, daj¹c wgl¹d w demografiê idei, bli¿sza jest w grun-
cie rzeczy epidemiologii ni¿ ewolucyjnej nauce o kulturze. Nie znaj-
duje te¿ odpowiedzi na pytanie o jej genezê, bezpodstawnie anek-
tuj¹c prawa ewolucji biologicznej do jej wyja�niania.

Ten w³a�nie aspekt Pinkerowskiej krytyki memetyki stanowi �
jak siê wydaje � g³ówny przedmiot polemiki, jak¹ podejmuje Liane
Gabora. W poszukiwaniu �róde³ narodzin memów-idei zwraca siê
ona, jak wspomniano, ku teorii z³o¿ono�ci, budowanej od pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych XX wieku przez Stuarta Kauffmana i Mur-
raya Gell-Manna. Sam Kauffman, a obok niego � na innym grun-
cie � Francisco Varela, Humberto Maturalna i Dick Lewontin eks-
perymentalnie dowiedli prawdziwo�ci koncepcji wy³aniaj¹cych siê
jako�ci wy¿szego rzêdu, zak³adaj¹cej samoorganizacjê, spójno�æ
i wewnêtrzny porz¹dek jako wrodzon¹ w³a�ciwo�æ niektórych sys-
temów z³o¿onych. Varela i Maturalna, badaj¹cy automatyzmy ko-

26 Ibidem, s. 203.
27 Ibidem, s. 229.

10 Moc narrativum...
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mórkowe, ju¿ w 1970 roku sformu³owali tê koncepcjê, tworz¹c �
wci¹¿ trudne do prze³kniêcia dla biologów � pojêcie autopoiesis,
nazywaj¹ce spontaniczne tworzenie siê uporz¹dkowanej struktu-
ry komórkowej. Na ich podstawie zbudowali tak¿e wizjê umys³u
jako wy³aniaj¹cej siê jako�ci o konstytutywnej funkcji dla organi-
zmu. Do podobnych wniosków doszli tak¿e Drexler i Dennett, ka¿dy
w innej dziedzinie nauki, podkre�laj¹c wagê reakcji cyklicznych,
buduj¹cych system powi¹zañ, które doprowadzaj¹ do zaistnienia
sprzê¿enia zwrotnego (autokataliczne reakcje Kauffmana, a tak-
¿e �porz¹dek z porz¹dku� Schrödingera). Bliska tych koncepcji jest
te¿ teoria eksteligencji Iana Stewarta i Jacka Cohena, odwo³uj¹-
cych siê do teorii chaosu i rekurencyjno�ci jako w³asno�ci uk³adów
nieliniowych. W ten sposób stworzone zosta³y g³ówne zrêby teorii,
któr¹ jedni uznaj¹ za negacjê darwinizmu, opartego na idei ada-
ptacji do warunków �rodowiska, inni za� za oryginalne spojrzenie
na adaptacjê wewnêtrzn¹.

Pinker dostrzega w tej teorii mo¿liwo�æ wyja�nienia ogólnych
zasad powstania replikatorów, choæ na razie do�æ sceptycznie od-
nosi siê do jej wyników, natomiast Gabora przenosi j¹ w³a�nie
w obszar rozwa¿añ memetycznych, wzmacniaj¹c tym samym ich
warto�æ eksplikacyjn¹, przynajmniej w zakresie teorii.

Jej dyskusja z Pinkerem wiedzie w stronê interesuj¹cych kon-
kluzji, zreszt¹ wcale nie tak odleg³ych od wniosków autora The Lan-
guage Instinct. Podobnie jak on, Gabora nie zak³ada bowiem, ¿e
ewolucja kulturowa zast¹pi³a biologiczn¹, stanowi¹c dzi� jej natu-
ralne przed³u¿enie, uwa¿a natomiast, ¿e jest to druga, inna forma
ewolucji. Jej �ród³em jest jako�æ wy¿szego rzêdu � idea wy³aniaj¹-
ca siê zgodnie z zasadami teorii z³o¿ono�ci i organizowana w umy-
�le dziêki kreatywno�ci ukierunkowanej, co potwierdza � jak siê
wydaje � Pinkerowsk¹ tezê o kulturze jako efekcie �zemsty kujo-
nów�. Nie zak³ada te¿, jak powiedziano uprzednio, ¿e pojawienie
siê komputerów mo¿na t³umaczyæ prawami ewolucji biologicznej,
a d³ugiej szyi ¿yrafy t¹ sam¹ regu³¹, co pojawienie siê samocho-
dów. Podobnie jednak, jak króliki dla kapusty i drapie¿ników, tak
samochody dla... gara¿y, warsztatów naprawczych i ruchu �Zielo-
nych� tworz¹ istotny element �rodowiska, tote¿ � jej zdaniem � mó-
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wienie o zjawiskach kulturowych w kategoriach ewolucji biologicz-
nej jest zasadne.

W jakim stopniu za� uprawnione jest postrzeganie �wiata idei
w perspektywie doboru lamarckowskiego, tak negatywnie ocenia-
ne przez Pinkera? Niew¹tpliwie, nie mia³oby ono sensu, gdyby idee
przenoszone by³y drog¹ p³ciow¹. Wiemy jednak, ¿e tak nie jest,
choæ mówimy niejednokrotnie o zap³adniaj¹cej idei oraz o pokole-
niowym przekazie tradycji kulturowych � mempleksów. Lamarc-
kowskie dziedziczenie cech nabytych, stale podwa¿ane w odniesie-
niu do biologii, kiedy odnie�æ je do idei i transferu poziomego, nie
wygl¹da ju¿ tak niedorzecznie. Nabywamy idee w trakcie trwania
jednostkowego ¿ycia i nie potrzebujemy zmiany pokoleniowej ani
p³ciowej dojrza³o�ci, aby przekazaæ je innym. Ma³o tego, rodzice czê-
stokroæ ucz¹ siê od swoich dzieci, dzieci od innych dzieci, a nawet
od pozbawionych p³ci no�ników � mediów! Przekaz jest b³yskawicz-
ny. Jak rozwa¿nie zaznacza to, krytykowana przez wielu, Susan
Blackmore:

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e choæ zarówno geny, jak i memy s¹ re-
plikatorami, pod ka¿dym innym wzglêdem ró¿ni¹ siê od sie-
bie. Nie musimy, i nie powinni�my, spodziewaæ siê, ¿e
wszystkie pojêcia z ewolucji biologicznej dadz¹ siê g³adko
przenie�æ na ewolucjê memetyczn¹. Gdy o tym zapomina-
my, natrafiamy na problem28.

Problem taki bez w¹tpienia dotyczy czê�ci memetyków, ale
w wiêkszo�ci, mimo czêstego pope³niania grzechu uto¿samienia me-
mów z genami na poziomie ich w³asno�ci i reakcji adaptacyjnych,
nie mówi¹ oni o dziedziczeniu, ale o zara¿eniu, odpowiadaj¹cemu
w³a�nie transferowi poziomemu. Interesuj¹ce jest, i¿ Popper, powo-
³uj¹c siê na koncepcje Jamesa Marka Baldwina (1896), Lloyda Mor-
gana, ale tak¿e Erwina Schrödingera, równie¿ broni doboru dar-
winowskiego pozoruj¹cego lamarckizm jako zasadnej wizji wyja-
�niaj¹cej ewolucyjn¹ funkcjê aktywno�ci pojedynczego organizmu.

28 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 106.

10*
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Jego zdaniem, ka¿da indywidualna inicjatywa, na przyk³ad sk³on-
no�æ do nowego rodzaju po¿ywienia, pêd poznawczy zwierzêcia,
niechêæ czy upodobanie do nowej niszy ekologicznej ma twórcze
i czêsto rewolucyjne nastêpstwa oraz wp³yw na filogenetyczny roz-
wój genetyczny. Ta symulacja lamarckowskiej ewolucji, jak dowo-
dzi w Wiedzy obiektywnej, mo¿e s³u¿yæ za dobre wyja�nienie po-
zornej teleologiczno�ci ewolucji, a ju¿ na pewno odpowiada proce-
som doboru w �wiecie idei (nawiasem mówi¹c, przywracaj¹c po czê-
�ci rolê kreatywno�ci podmiotu).

Tak rozumiany lamarckizm (obecny tak¿e w rozwa¿aniach Ga-
bory) w gruncie rzeczy wspiera Pinkerowsk¹ koncepcjê ludzkiej
ewolucji jako �zemsty kujonów� i w tym kontek�cie zdumiewaj¹ca
jest wrêcz niechêæ tego ostatniego do uznania �efektu Baldwina�29

za przekonuj¹cy argument wzmacniania genetycznej odrêbno�ci
Homo sapiens s. W istocie, przyjêcie hipotezy lamarckowskiej para-
dziedziczno�ci jako koncepcji adaptacjonizmu ludzkiego, jakiej�
�intencjonalnej� (przyczynowej) kreatywno�ci przystosowawczej
¿ywych organizmów rozwi¹zuj¹cych problemy, a przeto wywiera-
j¹cej wp³yw na filogenezê, pozwala przekonuj¹co wyja�niaæ gene-
zê pierwotnych memów � idei dotycz¹cych przetrwania i przysto-
sowania, wprawiaj¹cych w ruch maszyneriê umys³u (z czym zga-

29 Tak zwany efekt Baldwina, potwierdzaj¹cy za³o¿enia o wzmacnianiu ró¿-
nic genetycznych przez procesy i dzia³ania kulturowe wi¹¿e siê z koncepcj¹
wy³o¿on¹ u schy³ku XIX stulecia przez amerykañskiego teoretyka ewolucji Ja-
mesa M. Baldwina. Dowodzi³ on miêdzy innymi, ¿e uczenie siê, zapewniaj¹ce
wydobywanie, zapamiêtywanie i uciele�nianie informacji w zachowaniach
gwarantuje to, czego nie zapewnia nam dziedziczno�æ instynktów, ale jest te¿
ono efektem dzia³ania doboru naturalnego na rzecz szybciej ucz¹cych siê osob-
ników. Kiedy jednak informacje zostan¹ ju¿ na tyle d³ugotrwale wydobyte ze
�rodowiska, ¿e zaczynaj¹ wchodziæ w sk³ad przekazu genetycznego, ustêpuje
ono dziedziczno�ci (instynktom) jako sprawniej dzia³aj¹cym. Na przyk³ad pa-
sterskie umiejêtno�ci niektórych ras psów by³y przez kilka tysi¹cleci wyucza-
ne u co podatniejszych na naukê osobników i selekcjonowano te osobniki, któ-
re najlepiej spe³nia³y wymagania kulturowe cz³owieka. Z czasem umiejêtno�æ
ta zosta³a na sta³e sprzê¿ona z ras¹ i sta³a siê jej instynktownym zachowa-
niem. Efekt ten dotyczy tyle¿ owczarków na przyk³ad podhalañskich, co jam-
ników, przyuczanych do polowania na zwierzêta ¿yj¹ce w norach, czy innych
�instynktów� i zdolno�ci zwierzêcych.
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dza siê przecie¿ Pinker i inne autorytety psychologii ewolucyjnej,
Leda Cosmides czy Jerome Barkow). Nie przeczy te¿ teorii ewolu-
cji idei na wzór Popperowski. I wzajemnie, memetyczna ideogene-
za, zw³aszcza w tym jej nurcie, który bezpo�rednio podejmuje za-
gadnienia narodzin ideosfery (Blackmore, Dennett, Lynch, Gabo-
ra, Brodie), mog³aby siê bez protestu podpisaæ pod wy³uszczonym
w How the Mind Works przekonaniem Pinkera, ¿e

Umys³ jest neuronowym komputerem, wyposa¿onym przez
dobór naturalny w kombinatoryczne algorytmy do przyczy-
nowego i probabilistycznego rozumowania o ro�linach,
zwierzêtach, przedmiotach i ludziach. Wprawiaj¹ go w ruch
stany celowe, które s³u¿y³y biologicznemu przystosowaniu
w �rodowisku przodków, takie jak ¿ywno�æ, seks, bezpie-
czeñstwo, rodzicielstwo, przyja�ñ, status i wiedza30.

Analogiczne wyja�nienia funkcji umys³u i rozwoju zdolno�ci me-
metycznych prezentuje Richard Brodie, gdy dowodzi, ¿e pierwot-
nym przeznaczeniem mózgu by³o wspieranie prze¿ycia i rozmna-
¿ania siê. Tak samo twierdz¹ inni31. W walce o przetrwanie wiêk-
sze szanse mieli ci, którzy sprawniej odbierali i przetwarzali infor-
macje o zagro¿eniu, zdrowym pokarmie, obecno�ci osobnika goto-
wego do reprodukcji, ci którzy sprawniej komunikowali siê z sob¹.
Zamiast zdobywaæ samodzielnie i na w³asny rachunek wiedzê
o tym, co najwa¿niejsze, jacy� przedstawiciele hominidów, pokonaw-
szy trud koncentracji uwagi, poczêli obserwowaæ swych towarzy-
szy i wyci¹gaæ wnioski z efektów ich dzia³añ. Zw³aszcza tych do-
tycz¹cych �czu³ych punktów� biologicznego przetrwania � w³a�nie
zagro¿enia, po¿ywienia i seksu.

30 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³..., s. 566.
31 Ale na przyk³ad Geofrey Miller, autor koncepcji mating mind przeczy tym

tezom, argumentuj¹c, i¿ inteligencja jest efektem doboru p³ciowego, a nie ada-
ptacj¹ poznawcz¹ powsta³¹ w wyniku dzia³ania doboru naturalnego, z czego
wynikn¹æ mo¿e jeszcze inna teoria ideosfery, na razie niedostrze¿ona przez
memetyków. Zob. G. M i l l e r: Umys³ w zalotach. Jak wybory seksualne kszta³-
towa³y naturê cz³owieka. Prze³. M. K o r a s z e w s k a. Poznañ: Rebis, 2004.
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Gabora uzupe³nia tê teoriê o koncepcjê samoreplikuj¹cej siê my�li
utrwalonej w pamiêci, prowokowanej (pobudzanej) i ukierunkowy-
wanej przez bod�ce zewnêtrzne do kolejnych replikacji, nastawio-
nych na eksploatacjê niszy poznawczej przez uczenie siê i kreacjê,
chocia¿ gdyby chcieæ tu pozostaæ w zgodzie z tezami Vareli,
pierwsz¹ my�l¹, powsta³¹ wskutek dzia³ania praw autopoiesis, po-
winna byæ raczej jaka� �my�l my�li� typu: �OTO JA � my�l, ró¿na
od czegokolwiek innego poza mn¹�, ni¿ pra-mem: �matka�, jak su-
geruje autorka MemeStreams32.

Psychologowie ewolucyjni, id¹c drog¹ in¿ynierii odwrotnej, za-
k³adaj¹ adaptacyjny charakter (funkcjê) g³ównych czê�ci umys³u
� dobrze zaprojektowanej przez dobór naturalny uniwersalnej kon-
strukcji, wspieraj¹cej reprodukcjê. Dlaczego umys³, jako taki, nie
mia³by wspieraæ tak¿e reprodukcji my�li, a jedynie reprodukcjê ga-
tunku? Na to pytanie Pinker nie odpowiada. Natomiast przywo³a-
ny tu niejednokrotnie Daniel Dennett formu³uje wrêcz hipotezê,
i¿ geny w rezultacie ewolucji mog³y nawet wyposa¿yæ mózg w we-
wnêtrzne modele budowy �wiata, tak, aby mo¿liwe sta³o siê wy-
obra¿anie przyczyn i skutków. Nie oznacza to dla niego jednak, ¿e
wiedza jest wrodzona. Pinker, rozwa¿aj¹cy zagadnienie owych mo-
deli � modu³ów, wskazuje, i¿ czê�ciowo dzielimy je z innymi na-
czelnymi (szympansy), ale te¿ stale podlegaj¹ one modyfikacji dziêki
uczeniu siê i specyficznym w³a�ciwo�ciom ludzkiej my�li opartej na
kombinatoryce (³¹czeniu siê prostych czê�ci) oraz rekursywno�ci
(wstawianiu jednych czê�ci w drugie), czego brakuje na przyk³ad
szympansom. W dyskusji nad pochodzeniem i ewolucj¹ idei ten zde-
klarowany zwolennik istnienia instynktu jêzykowego stoi na sta-
nowisku, ¿e

32 W ramach memetycznych dociekañ nad zara�liwo�ci¹ idei warto mo¿e
nadmieniæ w tym miejscu, ¿e tytu³ artyku³u Gabory MemeStreams... pozosta-
je w �cis³ym zwi¹zku zarówno z prac¹ Alister H a r d y: The Living Stream.
Collins 1965 (gdzie prezentowane s¹ pogl¹dy na lamarckizm i ró¿ne jego od-
miany, poczynaj¹c od rêkopisów Jamesa Huttona z 1788 roku), jak i z River
Out of Eden... Richarda D a w k i n s a (1995). W kontek�cie thought contagion
nie mo¿emy tego uznaæ za przypadek, choæ autorka milczy na temat �róde³
a stream i a river.
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Odziedziczyli�my bloczek formularzy, na których zapisane
s¹ najwa¿niejsze cechy dla kontaktu obiektów z si³ami i in-
nych nastêpstw warunków ¿ycia cz³owieka, takich, jak bój-
ki, ¿ywno�æ i zdrowie. Wymazuj¹c pierwotn¹ tre�æ i wy-
pe³niaj¹c puste rubryki nowymi symbolami, mo¿emy przy-
stosowaæ nasze dziedziczone formularze do bardziej zawi-
³ych dziedzin. Niektóre z tych przeróbek, które mog³y siê
dokonaæ w trakcie naszej ewolucji, da³y nam, dziêki formu-
larzom przeznaczonym pocz¹tkowo na potrzeby intuicyj-
nej fizyki, podstawowe kategorie umys³owe, takie jak w³a-
sno�æ, czas i wola. Inne przeróbki nastêpuj¹ w trakcie na-
szego ¿ycia, w miarê jak borykamy siê z nowymi dziedzi-
nami wiedzy33.

Ten sam fenomen ludzkiej natury Edward O. Wilson wyja�nia,
odwo³uj¹c siê do koncepcji regu³ epigenetycznych.

Czy ze stwierdzeñ tych wynika, i¿ nowe idee wypieraj¹c stare,
wci¹¿ trafiaj¹ w naszych umys³ach na podatny grunt, ¿e z jednych
mo¿na budowaæ inne, wci¹¿ odwo³uj¹c siê do zapisanych ongi�, sta-
rych formularzy? I czy z racji wspólnego nam wszystkim (?) geno-
typu mitochondrialnej Ewy nie mo¿emy jednak zak³adaæ, ¿e dzie-
dziczymy tak¿e jakie� pierwotne memy?

Na gruncie wspó³czesnej neurobiologii i nauk poznawczych zre-
zygnowano ju¿ zdecydowanie z tezy o ludzkim umy�le pojmowa-
nym jako tabula rasa. Przychodz¹c na �wiat dziêki kopiowaniu siê
informacji genowej, dysponujemy wed³ug nich zdolno�ci¹ do na-
bywania i kopiowania ka¿dej innej informacji z tera�niejszo�ci spo-
³ecznej � gatunkowej niszy, w jakiej przysz³o nam siê urodziæ. Je-
ste�my informacjo¿ernymi organizmami cierpi¹cymi epistemiczny
g³ód i wci¹¿ wykorzystuj¹cymi �rodowisko do jego zaspokajania,
przy czym opieramy siê na instynktach, przetworzonych przez na-
sze mózgi w synaptyczne uk³ady i ewolucyjne sprzê¿enia. Je¿eli
temu biologicznemu aparatowi potrzebne by³y i przydatne w prze-
trwaniu jakie� formularze wype³nione symbolami, dlaczego nie

33 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³..., s. 388.
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mo¿emy zak³adaæ, ¿e dziedziczy³y siê one na drodze selekcji, zmien-
no�ci i reprodukcji?

Eric Drexler skoncentrowany na badaniu praw funkcjonowania
molekularnych maszyn tworzenia jednoznacznie przyjmuje, ¿e tak
samo, jak ewoluuj¹ modele i bazowe standardy poznawcze, tak
ewoluuj¹ równie¿ cele. To, co z punktu widzenia owych modeli ba-
zowych przynosi po¿ytek, staje siê celem samym w sobie. W miarê
jak my�li i mentalne modele ukierunkowuj¹ (selekcjonuj¹) kolejne
czynno�ci i my�li, celem staje siê precyzyjno�æ i odpowiednio�æ sa-
mego my�lenia, co w jego prze�wiadczeniu wiedzie ku swoistemu
�upodobaniu� dla wiedzy, w³a�ciwemu w³a�nie gatunkowi ludz-
kiemu. Ewolucja celów przesuwa struktury my�lowe cz³owieka
w stronê kontroli w³asnych my�li (�wiadomo�æ!), co zachodzi tak¿e
na drodze kopiowania, mutacji i selekcji � pozostawiania przy ¿yciu,
w dos³ownym znaczeniu, przydatnych i odrzucania zbytecznych
elementów wiedzy. Dziedziczenie formularzy i ca³ych struktur jest
tak samo po¿yteczne i po¿¹dane, jak ich replikacja.

W pe³ni �wiadomy z³o¿ono�ci kultury jako tworu zbiorowo�ci nie
daj¹cego siê prosto zredukowaæ do mechanizmów biologicznych,
neurolog Antonio Damasio g³osi podobne przekonania, gdy stwier-
dza:

[...] podejrzewam, i¿ neuronowe reprezentacje tego rodza-
ju wiedzy, jak i sposobów jej stosowania, s¹ nierozerwalnie
powi¹zane z neuronowymi reprezentacjami wrodzonych
procesów regulacji biologicznej. [...] Naturalnie powi¹zania
te to po³¹czenia neuronowe34.

I tak oto wracamy do punktu wyj�cia w dyskusji, czy memy
dadz¹ siê zobaczyæ pod mikroskopem i czy � w jakim� stopniu �
nie s¹ jednak dziedziczone drog¹ p³ciow¹?

Nasze umys³y osi¹gnê³y zdolno�æ wykonywania operacji na �for-
mularzach� i �tre�ciach� za pomoc¹ symboli dziêki temu, i¿ nasi naj-

34 A. D a m a s i o: B³¹d Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Prze³.
M. K a r p i ñ s k i. Poznañ: Rebis, 2002, s. 148.
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odleglejsi przodkowie � wirusy i bakterie � objawiali nakierowanie
informacyjne. To ono sta³o siê podstaw¹ ca³ej ludzkiej kultury.
W tym wzglêdzie nauki przyrodnicze i biologicznie zorientowani
filozofowie (od Poppera do Dennetta) oraz logicy (Devlin) i neuro-
biolodzy wydaj¹ siê zgodni. �Jeste�my i my�limy, a my�limy tylko
w tym stopniu, w jakim jeste�my, gdy¿ my�lenie opiera siê w isto-
cie na funkcjonowaniu struktur bytu�35. Ideosfera w swej ontologii
jest wiêc tak samo materialna, jak �wiat pierwszy; jest po prostu
�bitem z bytu�, jak dowodz¹ Stewart i Cohen36.

35 Ibidem, s. 277.
36 Zob. I. S t e w a r t, T. P r a t c h e t t, J. C o h e n: Nauka �wiata Dysku II.

Glob. Prze³. P. C h o l e w a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005.
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Koewolucja czy wspó³udzielno�æ?
Nowa synteza

Narodziny idei i ich replikacja ma swoje miejsce w wewnêtrz-
nym �rodowisku bia³kowych struktur naszych mózgów, dowodzi re-
dukcjonistycznie zorientowana biologia. Nie oznacza to jednak, ¿e
ideosfera jest z tymi strukturami to¿sama. Pomiêdzy organizmem
a jego rozszerzonym fenotypem istniej¹ oczywiste zwi¹zki, ale tak¿e
ró¿nice, które nie pozwalaj¹ uto¿samiaæ bobra z jego ¿eremiami,
a ptaka z jego gniazdem. Fenotypowe efekty replikatora, zgodnie
z dogmatem fenotypu rozszerzonego, siêgaj¹ daleko w �wiat, skut-
kuj¹ pojawianiem siê nowych jako�ci, przeobra¿aj¹ �rodowisko, któ-
re zwrotnie oddzia³uj¹c na powo³uj¹ce je do ¿ycia replikatory, przy-
czynia siê do budowy ewolucyjnych pêtli � podstawy ich ró¿nicu-
j¹cego, selektywnego przetrwania. Dalekosiê¿ny wp³ywy replika-
torów siêga tym samym ku... replikatorom, �przy okazji niejako
uwidaczniaj¹c siê zarazem w organizmie � czy jakimkolwiek innym
no�niku � w którym akurat [replikator ten � D.W.-Z.] przebywa�1.

Zgodnie z tymi ustaleniami obiektywnie istniej¹cy �wiat idei
stworzonych przez cz³owieka dziêki jego biologicznemu wyposa¿e-
niu staje siê �rodowiskiem kolejnych pokoleñ umys³ów Homo sa-
piens s., �wiatem, który � w istocie � jak chce memetyka, mo¿na

1 R. D a w k i n s: The Extended Phenotype. The Long Reach of the Gene. Ox-
ford�San Francisco: Freeman, 1982 [wyd. polskie: R. D a w k i n s: Fenotyp roz-
szerzony. Dalekosiê¿ny gen. Prze³. J. G l i w i c z. Warszawa: Prószyñski i S-ka,
2003], s. 155.
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pojmowaæ jako specyficzny rodzaj puli memowej na wzór puli ge-
nowej i jednocze�nie jako przestrzeñ ustanawiaj¹c¹ kontekst dla
doboru zmian w tej puli, co sk³oni³o Daniela Dennetta do sformu-
³owania fundamentalnej dla memetyki tezy, i¿ �Wytwory kultury
same odnosz¹ korzy�æ z przystosowañ, jakie objawiaj¹�2.

Do podobnych konkluzji doszli równie¿ Williams, Dawkins, Drex-
ler i Wilson oraz inni zwolennicy istnienia drugiego replikatora
i nie s¹ bynajmniej jedynymi, których my�lenie o kulturze w kate-
goriach ewolucji zawiod³o w rejony Popperowskiego trzeciego �wia-
ta, jednocze�nie autonomicznego i uwik³anego w �wiat pierwszy.

Twórc¹ jednej z pe³niejszych prób zbudowania wspólnego hory-
zontu wyja�niania i opisu wzajemnych zale¿no�ci miêdzy owymi
�wiatami, badanymi dot¹d jako niezale¿ne, jest wskazany tu w³a-
�nie Edward O. Wilson, przez wiele lat uznawany zreszt¹ za g³ów-
nego przedstawiciela tezy przecz¹cej istnieniu wp³ywu kultury na
geny, a ustalaj¹cej prymat tych ostatnich nad wszelkimi ludzkimi
zachowaniami � spo³ecznymi, etycznymi, estetycznymi i religijnym.
Mimo ¿e wstêpn¹ wizjê koewolucji genetyczno-kulturowej zaryso-
wa³ po raz pierwszy ju¿ w 1981 roku (w ksi¹¿ce Genes, Mind and
Culture: The Coevolutionary Process, napisanej wraz z Charlesem
J. Lumsdenem), nadal traktowany jest jako przedstawiciel stano-
wiska socjobiologicznego, w my�l którego przyjmuje siê genetyczn¹
dominacjê zachowañ kulturowych.

Jak powiedziano, Wilson nie jest pierwszym i wy³¹cznym zwo-
lennikiem koewolucji genetyczno-kulturowej; analogiczn¹ koncep-
cjê proponowali przed nim tak¿e Robert Boyd i Peter J. Richerson
w 1976 roku, Mark W. Feldman i Luigii Cavalli-Sforza w roku 1978
oraz William H. Durham w tym samym roku, jednak¿e przyznaæ
trzeba, ¿e Wilsonowska wersja koewolucji, zw³aszcza przedstawio-
na w Konsiliencji, ma charakter najbardziej wyczerpuj¹cy i prze-
my�lany. Ciekawie koresponduje te¿ ona z koncepcj¹ antropologa
Gregory Batesona przedstawion¹ w rozprawie Umys³ i przyroda
o znamiennym podtytule Jedno�æ konieczna [wyd. oryg. 1979,

2 D. D e n n e t t: Natura umys³ów. Prze³. W. Tu r o p o l s k i. Warszawa: CiS,
1997, s. 7.
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przek³ad polski 1996], o której autor Konsiliencji jednak nie wspo-
mina, co, nota bene, stanowi jeden z wielu przyk³adów nieznajo-
mo�ci wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê koncepcji i dowód zasadno-
�ci postulatu jedno�ci wiedzy, rozwijanego w pracy Wilsona3.

W rozumieniu Batesona, dla którego ewolucja jest stochastycz-
nym, czyli czê�ciowo losowym procesem zmiany wymagaj¹cym do-
p³ywu energii z zewn¹trz, koewolucja wi¹¿e siê z nabyciem przez
ewoluuj¹ce organizmy zdolno�ci kontekstualnych, opartych na wza-
jemnym oddzia³ywaniu na siebie gatunków w taki sposób, ¿e

zmiany gatunku A tworz¹ warunki do naturalnego dobo-
ru zmian w gatunku B. Pó�niej zmiany gatunku B z kolei
tworz¹ warunki selekcji podobniejszych zmian gatunku A4.

To najprostsza i jednocze�nie najbardziej podstawowa definicja
koewolucji, na któr¹ z pewno�ci¹ zgodziliby siê wszyscy zwolenni-
cy teorii wyja�niania z³o¿onego procesu zale¿no�ci miêdzy natur¹
a kultur¹.

Co zastanawiaj¹ce, w ujêciu Batesona koewolucja pozostaje te¿
w naj�ci�lejszym zwi¹zku ze zdolno�ciami reagowania na informa-
cjê, wykszta³conymi na drodze mutacji albo w procesie uczenia siê,
przy czym zdolno�ci te obejmuj¹ wszelkie byty przejawiaj¹ce takie
cechy � zarówno bakterie, jak i �ucz¹ce siê� maszyny! Le¿¹c u pod-
staw systemu zmiany ewolucyjnej, koewolucja zachodzi stale we-
d³ug podanego uprzednio schematu i stanowi przejaw skutecznej
reakcji na przypadkowo�æ; �ci�lej: zgodnie z zasadami ¿ycia (i ter-
modynamiki), ¿ywi siê przypadkowo�ci¹, jako ¿e tworzenie nowe-

3 Sam termin �konsiliencja� (zjednoczenie wiedzy) � wraz z postulatem
�jedno�ci koniecznej� obecny by³ w nauce nowo¿ytnej � a �ci�lej: w filozofii
nauki � ju¿ od lat czterdziestych XIX stulecia, kiedy to u¿y³ go, badaj¹cy mor-
fologiê postêpu naukowego William Whewell, porównuj¹c ewolucyjny rozwój
nauki do �zbiegania siê� (zlewania siê) dop³ywów w jedn¹ rzekê � wspóln¹
teoriê wyja�niaj¹c¹. Zarówno Batesona, jak i Wilsona, postulat ten przywiód³
do koncepcji koewolucji, chocia¿ ka¿dy z nich pojmuje j¹ nieco inaczej.

4 G. B a t e s o n: Umys³ i przyroda. Jedno�æ konieczna. Prze³. A. Ta n a l s k a -
-D u l ê b a. Warszawa: PIW, 1996, s. 301.
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go porz¹dku w sposób konieczny wi¹¿e siê z istnieniem mo¿liwych
do spo¿ytkowania energii.

Bateson, jak na polu filozofii nauki Popper, podkre�la istotn¹ wagê
emergencji w ¿yciu systemów, tak¿e systemu kultury, który w znacz-
nej mierze opiera siê na czê�ciowo losowym uczeniu siê. Uznaje
zreszt¹, ¿e ewolucja biologiczna mo¿e s³u¿yæ za paradygmat wyja-
�niania zjawisk kulturowych, albowiem istot¹ obu procesów jest
zmiana i eksploracja. Cechy wyuczone (nabyte kulturowo) wcale nie
s¹ mniej wa¿ne dla funkcjonowania tego systemu ni¿ biologiczne tyl-
ko dlatego, i¿ nie przekazuje ich DNA. Buduj¹c kontekst (�rodowi-
sko), wywieraj¹ one bezpo�redni wp³yw na pulê genów populacji,
tworz¹c w³a�nie �warunki selekcji podobniejszych zmian gatunku A�.

Formu³uj¹c w ten sposób swoj¹ koncepcjê koewolucji, Bateson
w³¹cza siê w omawian¹ wcze�niej dyskusjê na temat lamarckizmu,
którego prawdziwo�æ jego zdaniem potwierdza siê szczególnie wy-
ra�nie w³a�nie na poziomie zmiany spo³ecznej, gdzie �nawyki two-
rz¹ warunki dla doboru naturalnego�, tyle ¿e na poziomie wy¿szym
ni¿ geny pojedynczego egzemplarza. W odró¿nieniu od ewolucji bio-
logicznej, konserwatywnej z racji regu³ epigenezy, konstytuuj¹cych
replikacjê genetyczn¹, w kulturze, wed³ug tego antropologa, nie ist-
niej¹ bariery chroni¹ce system przed zbytni¹ gwa³towno�ci¹ zmian.
Warunki selekcji s¹ stale tworzone przez zachodz¹ce zmiany; sama
ewolucja tworzy tu dla siebie w³asny kontekst.

Pozbawione kontekstu s³owa i czyny nie maj¹ ¿adnego zna-
czenia. Dotyczy to nie tylko ludzkiej komunikacji werbalnej,
ale równie¿ wszelkiej w ogóle komunikacji, wszelkich proce-
sów umys³owych, ca³ego umys³u, ³¹cznie z tym, który mówi
ukwia³owi, jak rosn¹æ, a amebie � co ma teraz zrobiæ5.

W koncepcji tej umys³ to sposób organizacji informacji i jako taki
przys³uguje on ca³ej przyrodzie o¿ywionej, opartej w³a�nie (pod³ug
wspó³czesnych teorii) na informacjo¿erno�ci, przy czym proces umy-
s³owy jest zawsze sekwencj¹, ci¹giem oddzia³ywañ pomiêdzy czê�-

5 Ibidem, s. 29.
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ciami. Dla procesu umys³owego, w tym szerokim Batesonowskim
ujêciu, istotna jest efektywna ró¿nica odkrywana w, przez i za
spraw¹ kontekstu. �Informacja sk³ada siê z ró¿nic, które czyni¹ ró¿-
nicê� � podkre�la6. Tak wiêc to ró¿nica, odmienno�æ b¹d� komuni-
kat o ró¿nicy jest najmniejsz¹ jednostk¹ procesu umys³owego, a z³o-
¿ony zespó³ takich jednostek, przejawiaj¹cy siê w postaci impulsu
neuronalnego Bateson proponuje nazywaæ ide¹, wyra�nie zbli¿a-
j¹c siê tu nie tylko do opcji memetycznej, ale i semiologicznej, u któ-
rej podstaw le¿y koncepcja relacyjno�ci i ró¿nicy jako fundamentu
generowania znaczeñ i ich rozpoznawania w semiosferze.

Buduj¹c drogê ku umys³owi przyrody, Bateson na swój sposób
niweluje obowi¹zuj¹c¹ kiedy� odrêbno�æ miêdzy tym, co kulturowe,
a tym, co biologiczne, i tworzy wstêpne podstawy my�lenia o �wzo-
rze, który ³¹czy�. Przyjmuj¹c za�, ¿e narodziny zdolno�ci do reago-
wania na przekaz to odwrotna strona, druga postaæ ewolucji i pod-
stawa koewolucji, czyni tê ostatni¹ narzêdziem usprawniaj¹cym
biologiczne my�lenie o kulturze. Wspieraj¹ go w tym dzisiaj zde-
klarowani wspó³cze�ni przedstawiciele kontekstualizmu biologicz-
nego � Ian Stewart i Jack Cohen, g³osz¹cy tezê, i¿

wszystko we Wszech�wiecie ulega wp³ywom kontekstu,
w jakim siê dzieje, oraz podlega regu³om ograniczaj¹cym
dostêpne mo¿liwo�ci7.

W ich ujêciu, zreszt¹, ortodoksyjny pogl¹d na ewolucjê, w my�l
którego przyjmuje siê, ¿e geny wp³ywaj¹ na fenotyp, ale nie od-
wrotnie, ulega za³amaniu na rzecz koncepcji wzajemnego oddzia-
³ywania, za³o¿onej ju¿ przez Batesona, a rozwijanej w teorii ko-
ewolucji genetyczno-kulturowej przez Edwarda O. Wilsona.

Obraz cz³owieka i kultury wy³aniaj¹cy siê z Konsiliencji jest naj-
lepszym przyk³adem tego, ¿e skupienie uwagi na informacji jako

6 Ibidem, s. 135.
7 I. S t e w a r t, J. C o h e n: Wytwory rzeczywisto�ci. Ewolucja umys³u cie-

kawego. Prze³. W. S t ê p i e ñ - R u d z k a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2003,
s. 127.
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podstawie ewolucji, a wiêc przyjêcie postawy informacyjnej, nie musi
prowadziæ do redukcji niweluj¹cej humanistyczny wymiar i jako�æ
ludzkich dzia³añ. Nie musi te¿ budowaæ skrajnej paninformacyj-
nej wizji umys³u ludzkiego, zdeterminowanego i zdanego �na ³askê
i nie³askê� rozmna¿aj¹cych siê i rozprzestrzeniaj¹cych, samolub-
nych memów.

W ujêciu tym kultura wywodzi siê, oczywi�cie, z naszego gene-
tycznego dziedzictwa i wci¹¿ nosi jego piêtno, ale jej budowanie
i odtwarzanie dokonuje siê dziêki regu³om epigenetycznym � ge-
netycznie warunkowanym algorytmom przyswajania informacji,
funkcjonuj¹cym niczym normatywne sito, selekcjonuj¹ce zawarto�æ
informacyjn¹ naszych umys³ów. Kultura powstaje i rozwija siê ni-
czym organizm w wyniku aktywno�ci wielu, wp³ywaj¹cych na sie-
bie i wzmacniaj¹cych swe dzia³ania umys³ów oraz wielu wp³ywa-
j¹cych na siebie i wzmacniaj¹cych swe dzia³anie genów. Jedne
zale¿¹ od drugich. Powsta³e wskutek tego koewolucyjnego procesu
�rodowisko wspólnoty umys³ów, odtwarzane i czê�ciowo modyfiko-
wane w ka¿dym pokoleniu przez tak zwany przekaz kulturowy,
przekszta³ca siê �w uniwersum pozornie nieskoñczenie zró¿nicowa-
nych mo¿liwo�ci�8. Oddzia³uje ono na nasze umys³y dok³adnie tak,
jak �rodowisko oddzia³uje na geny. Istotna ró¿nica tkwi jednak
w spo³ecznym (poziomym, lamarckowskim), a nie biologicznym prze-
kazie tej kulturowej informacji, znacznie szybszym i sprawniej-
szym, chocia¿ nie tak dok³adnym, jak mechanizmy genetyczne.
Dziêki instynktowi jêzykowemu i rozwojowi zdolno�ci miêdzyosob-
niczego komunikowania siê, dziêki rozwojowi pisma i innych tech-
nik powielania i rozprzestrzeniania kultury, tempo ewoluowania
informacji kulturowej stale wzrasta. Rozlu�nia to zale¿no�ci miê-
dzy genami a kultur¹, sprawiaj¹c, i¿ geny, w pewnym sensie, po-
zostaj¹ nieco �z ty³u�.

Ka¿dy indywidualny umys³, w my�l tej koncepcji, konstytuuje
siê jako produkt struktury ludzkiego mózgu � jego funkcji poznaw-
czych i tras po³¹czeñ neuronalnych � ale w trakcie swego rozwoju

8 E.O. Wi l s o n: Konsiliencja. Jedno�æ wiedzy. Prze³. J. M i k o s. Poznañ: Zysk
i S-ka, 2002, s. 337.
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wch³ania elementy istniej¹cej kultury, ¿ywi¹c siê nimi i buduj¹c sie-
bie zgodnie z tym, czym dysponuje, i co (za spraw¹ kultury) dane
mu jest do dyspozycji. Jest wiêc tworem i efektem epigenezy � roz-
woju pod wspólnym wp³ywem czynników dziedzicznych i �rodowi-
ska. Te wrodzone reakcje mózgu i uk³adu sensorycznego, czyli re-
gu³y epigenetyczne, stanowi¹c wskazówki przyswajania i wyszu-
kiwania informacji, daj¹ cz³owiekowi jednocze�nie mo¿liwo�æ gene-
rowania wielkiej ró¿norodno�ci reakcji (schematów) i regu³ kultu-
rowych.

Wszystkie te wzajemne zale¿no�ci, wytyczaj¹ce jednocze�nie ko-
lejne etapy koewolucji genetyczno-kulturowej, Wilson przedstawia
nastêpuj¹co:

Geny okre�laj¹ kszta³t regu³ epigenetycznych, czyli pew-
nych prawid³owo�ci obserwowanych w postrzeganiu zmy-
s³owym i w rozwoju umys³u, które pobudzaj¹ i ukierunko-
wuj¹ proces przyswajania kultury.
Kultura jest jednym z czynników okre�laj¹cych, które
z genów prze¿yj¹ i bêd¹ skutecznie przekazywane nastêp-
nym pokoleniom.
Nowe geny, które odnosz¹ adaptacyjny sukces, zmieniaj¹
epigenetyczne regu³y obecne w populacji.
Zmienione regu³y epigenetyczne powoduj¹ zmianê kierun-
ku i skuteczno�ci kana³ów przyswajania kultury9.

Tak wiêc, zgodnie z tym, co podnosi³ ju¿ Bateson, zmiany gatun-
ku A tworz¹ warunki do naturalnego doboru zmian gatunku B.

Wp³yw kultury na ludzkie zachowania jest wp³ywem niezmier-
nie istotnym i niejednokrotnie postrzeganym jako determinuj¹cy
ca³o�æ ludzkiego �wiata, ale regu³y epigenetyczne przekazywane
drog¹ genetyczn¹ stanowi¹ sk³adnik niezmienny i nieusuwalny
naszego ewolucyjnego wyposa¿enia, dzia³aj¹c jak portale, wytycza-
j¹ce mo¿liwo�ci umys³u. Dobór naturalny uzupe³nia siê wiêc i splata
u cz³owieka z doborem kulturowym, sprawiaj¹c, ¿e oba te czynni-

9 Ibidem, s. 239.

11 Moc narrativum...
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ki � geny i kultura � wchodz¹ ze sob¹ w sta³¹ interakcjê. Ma ona
charakter dynamiczny. To geny okre�laj¹ kszta³t regu³ uczenia siê,
czyli pobudzaj¹ i ukierunkowuj¹ ca³y proces przyswajania kultu-
ry, przy czym nowe geny okre�lane przez kulturê stanowi¹c¹ czyn-
nik ich adaptacyjnych sukcesów zmieniaj¹ te regu³y, obecne w da-
nej populacji. Praktykowane dot¹d jednostronne interpretacje tych
zale¿no�ci, zak³adaj¹ce ca³kowity determinizm czy to kulturowy (ty-
powe dla pewnych nurtów nauk spo³ecznych), czy biologiczny,
w rodzaju przekonañ o istnieniu genów odpowiedzialnych za po-
jawienie siê ceramiki, religii lub rolnictwa (typowe z kolei dla �wul-
garnej� socjobiologii i behawioryzmu), Wilson uznaje za ca³kowicie
chybione. Ustalenia, �kto ci¹gnie za smycz� w teorii koewolucji ge-
netyczno-kulturowej trac¹ wszelk¹ racjê bytu.

Zmieniaj¹ce siê regu³y epigenetyczne powoduj¹ zmiany kierun-
ku i skuteczno�ci kana³ów przyswajania kultury, a zmieniaj¹ce siê
tre�ci kulturowe modyfikuj¹ regu³y epigenetyczne � oto stanowi-
sko koewolucji. Holistyczne w³a�ciwo�ci umys³u i kultury to efekt
sta³ego wspó³oddzia³ywania buduj¹cych nas genów i �rodowiska
w ka¿dym jego aspekcie � od fizycznego po spo³eczny.

Efektem tego rodzaju sprzê¿enia zwrotnego bywa nieraz zgub-
ne dzia³anie presji kulturowej na organizmy, kiedy to, na przyk³ad,
wielopokoleniowe praktykowanie kulturowo akceptowanego ince-
stu (krzy¿ówki wsobnej) lub kanibalizmu mo¿e doprowadziæ do ge-
netycznego zwyrodnienia lub �mierci znacznej czê�ci populacji.

�Rzeczywi�cie � pisze Wilson � kultura potrafi czasem zupe³-
nie oszaleæ, przyczyniaj¹c siê nawet do zguby tworz¹cych j¹ spo-
³eczno�ci�10, co niejednokrotnie odnotowywano zarówno w historii,
jak i w etnologii. Wynika st¹d, i¿ zdolno�æ uczenia siê, w³a�ciwa
organizmom ¿ywym, jako proces po czê�ci przypadkowy, para-
doksalnie, prowadziæ mo¿e do dziedzicznych przekszta³ceñ geno-
typu, z których organizm biologiczny czerpie marne korzy�ci, po-
¿ytek maj¹ natomiast �chc¹ce siê rozprzestrzeniaæ� jednostki
kulturowej dziedziczno�ci. Wilson, za Dawkinsem i wiêkszo�ci¹
wspó³czesnych badaczy, w Konsiliencji nazywa je ju¿ memami, cho-

10 Ibidem, s. 240.
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cia¿ pierwotnie, poszukuj¹c takiej jednostki, mówi³ raczej o �kul-
turgenach�.

Definiowa³ je, przypomnijmy, przez odwo³anie do neurobiologicz-
nej koncepcji pamiêci epizodycznej i pamiêci semantycznej, zapre-
zentowanej przez neurobiologa Endela Tulvinga i uznawa³ za
�wêze³� pamiêci semantycznej, daj¹cy siê odnie�æ do konkretnego
przebiegu reakcji neuronalnej mózgu, zgadzaj¹c siê w tym wzglê-
dzie z przekonaniem o mo¿liwo�ci zobaczenia memów pod mikro-
skopem. W jego ujêciu, tak rozumiany mem pozostaje jednak w �ci-
s³ym zwi¹zku z regu³ami epigenetycznymi, stanowi¹cymi �prze-
tworniki� informacji, uniemo¿liwiaj¹ce, na przyk³ad, neuronalne
zaistnienie jakiej� informacji, tak samo jak dopuszczenie do jej
mimowolnego pojawienia siê w sytuacjach neuronalnego pobu-
dzenia wbrew �wiadomo�ci danego osobnika (to Wilsonowska in-
terpretacja Jungowskich archetypów!). Owe wêz³y pamiêci (jako
reakcje) dziedziczymy bowiem wraz z innymi instynktami, uspraw-
niaj¹cymi prze¿ycie i reprodukcjê, takimi jak instynkt jêzykowy
czy zdolno�æ b³yskawicznej interpretacji gestów mimicznych (p³acz,
u�miech, grymas gniewu). Pierwotne regu³y epigenetyczne prze-
twarzaj¹ informacje audiowizualne, nastawiaj¹c uk³ad senso-
ryczny cz³owieka na �odbiór�, natomiast regu³y wtórne to algo-
rytmy pozwalaj¹ce na integracjê wiêkszych zespo³ów informacji.
Regu³y pierwotne atomizuj¹, rozbijaj¹ strumieñ wra¿eñ dociera-
j¹cych do cz³owieka na odrêbne i zró¿nicowane jednostki (tak
jak dzieje siê to z postrzeganiem �wiat³a widzialnego jako spek-
trum czterech barw podstawowych lub strumieniem d�wiêków,
ró¿nicowanym na fonemy), regu³y wtórne umo¿liwiaj¹ rozumie-
nie sensu tych d�wiêków, wype³nianych kulturowo stabilizowan¹
tre�ci¹.

Zdolno�ci te, wynikaj¹ce niew¹tpliwie ze spo³ecznej historii na-
szego gatunku, odró¿niaj¹ nas od innych zwierz¹t, spo¿ytkowuj¹-
cych raczej portale wêchu i smaku. Komunikacja ludzka przez ca³e
tysi¹clecia rozwija³a siê w tym w³a�nie, audiowizualnym kierun-
ku, a wiê� spo³eczna budowa³a siê i doskonali³a dziêki obrazowi
i d�wiêkowi, spychaj¹c do roli drugorzêdnej informacje uzyskiwa-
ne drog¹ �smakowo-wêchow¹�, niepozwalaj¹ce na tak intensywn¹

11*
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eksploracjê �rodowiska, jak oko i ucho. Paleoantropologia i pre-
historia cz³owieka potwierdzaj¹ ten kierunek naszego rozwoju,
a wspó³czesna postawa wobec niewidomych i g³uchoniemych, po-
strzeganych jako ludzie kalecy, doskonale odzwierciedla wagê au-
diowizualno�ci w �rodowisku kulturowym cz³owieka, bez wzglêdu
na szeroko�æ geograficzn¹.

Komunikacja za po�rednictwem obrazu i d�wiêku jest o wiele
szybsza i z racji mo¿liwo�ci zachowania dystansu miêdzyosobnicze-
go, o wiele bezpieczniejsza ni¿ wzajemne obw¹chiwanie siê w celu
uzyskania informacji o �innym�, aczkolwiek, z tych te¿ powodów,
o wiele bardziej podatna na wszelkiego typu manipulacje, które zda-
niem wielu biologów leg³y u podstaw rozwoju inteligencji makia-
welicznej czy w ogóle inteligencji ludzkiej.

Wtórne regu³y epigenetyczne pojmowane jako modu³y scala-
nia informacji, zarówno programuj¹ sensy, jak i pozwalaj¹ na
uchwycenie kulturowego znaczenia komunikatu. Tre�ci, które je
wype³niaj¹, nie s¹, oczywi�cie, dziedziczone biologicznie, lecz prze-
kazywane spo³ecznie. Do regu³ ewolucyjnie najstarszych zalicza
Wilson na przyk³ad naturaln¹ awersjê do wê¿y, do regu³ wtór-
nych � �naturaln¹� niechêæ do zwi¹zków kazirodczych. Idee te
uznaje za uniwersalne memy o sprawdzonej skuteczno�ci dzia³a-
nia, wykszta³cone w trakcie ewolucji gatunku ludzkiego i obiekty-
wizowane za spraw¹ snutych przez cz³owieka narracji mitologicz-
nych.

Wynalazek metafory i rozwijana w procesie ewolucji zdolno�æ
³atwego jej tworzenia oraz p³ynnego przesuwania z jednego kon-
tekstu w drugi, umo¿liwiaj¹c tworzenie nowych znaczeñ, sprawia,
¿e kultura po czê�ci uwalnia siê od biologicznego dziedzictwa i wie-
dzie niezale¿ne od natury ¿ycie. W opinii Wilsona

Metafory, stanowi¹ce efekt pobudzania coraz wiêkszych ob-
szarów mózgu w czasie uczenia siê, s¹ podstawowym two-
rzywem twórczego my�lenia. £¹cz¹ i synergicznie wzmac-
niaj¹ ró¿ne obszary pamiêci11.

11 Ibidem, s. 330.
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Twórcze my�lenie, wymy�lanie nowych idei i budowanie narra-
cji pozostaje wiêc w zwi¹zku z uczeniem siê i pobudzeniem obsza-
rów mózgu, odpowiedzialnych za pamiêæ i organizacjê informacji.
Pozostaje równie¿ w naj�ci�lejszym powi¹zaniu z budowaniem me-
tafor, specyficzn¹ kombinatoryk¹ idei i elementów kontekstu. Za-
warto�æ kulturowa �rodowiska, w jakim przysz³o urodziæ siê danej
jednostce, wype³nia umys³, dookre�laj¹c jego memetyczn¹ tre�æ, jed-
nak bez wrodzonych dyspozycji mózgu do przyswajania takich tre�ci
tworzenie kultury nie by³oby mo¿liwe. Dziedziczymy pewne algo-
rytmy umys³u, takie jak sk³onno�æ do binarnego i opozycyjnego
kategoryzowania zjawisk (wspomniany �instynkt diadyczny�) i zdol-
no�æ sprowadzania z³o¿onego do prostego, a nieznanego do zna-
nego, natomiast tre�æ zjawisk poddawanych kategoryzacji oraz za-
warto�æ paradygmatów ma ju¿ naturê kulturow¹.

Wspomniana zdolno�æ tworzenia metafor stanowi zajmuj¹cy,
choæ nieakcentowany w jaki� szczególny sposób w¹tek rozwa¿añ
Wilsona nad koewolucj¹ genetyczno-kulturow¹, twórczo�ci¹ i inno-
wacj¹, ciekawie koresponduj¹c zarówno z memetycznymi docie-
kaniami nad �nowo�ci¹� i na�ladownictwem, jak i koncepcjami do-
skonale znanymi antropologii strukturalnej z rozwa¿añ o istocie
logiki la penseé sauvage Lévi-Straussa, co w odniesieniu do pro-
ponowanej przez Jacoba wizji ewolucji jako bricolage�u wydaje siê
bardzo znacz¹ce. Wilson nie ukrywa zreszt¹ tych strukturalistycz-
nych inspiracji, przyznaj¹c, ¿e metoda strukturalna jest w zasa-
dzie w pe³ni zgodna z obrazem umys³u i kultury, wy³aniaj¹cym siê
ze wspó³czesnej biologii. Za jej istotny mankament uznaje jednak
niechêæ do biologii i psychologii kognitywnej, bez których sama teo-
ria jawi siê jako pusta i ma³o przekonuj¹ca. Ma racjê, albowiem,
poza nielicznymi wci¹¿ próbami interpretacji zjawisk kulturowych
na wzór prac Colina M. Turnbulla12, reprezentantom nauk spo-
³ecznych nie udaje siê �zakotwiczyæ swych narracji w material-
nych procesach zachodz¹cych w ludzkim ciele i umy�le, chocia¿ to

12 Zob. np. C.M. Tu r n b u l l: Ikowie, ludzie gór. Prze³. B. K u c z b o r s k a.
Warszawa: PIW, 1980 wyra�nie osadzaj¹c¹ analizy zjawisk kulturowych
w biologii tworz¹cych je spo³eczno�ci.
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w³a�nie z nich, a nie z jakich� astralnych emanacji, wyros³a nasza
kultura�13.

Przeprowadzona przez Wilsona krytyka antropologii i socjologii
wiedzie go w ostateczno�ci do pozytywnego programu nowej na-
uki o cz³owieku, scalaj¹cej �dwie kultury� i buduj¹cej pomost nad
wykopan¹ ongi� miêdzy nimi przepa�ci¹. Wilson wi¹¿e j¹ z bada-
niami nad funkcjami mózgu (neurobiologia) i �wiadomo�ci (psycho-
logia kognitywna), z genetyk¹ behawioraln¹ i biologi¹ ewolucyjn¹,
³¹cznie z jej odga³êzieniem w postaci socjobiologii, penetruj¹cej dzie-
dziczne pod³o¿e zachowañ spo³ecznych. W programie tym szczegól-
ne miejsce przyznaje te¿ semiotyce, zak³adaj¹c, ¿e w po³¹czeniu
z antropologi¹, socjologi¹, ekologi¹ cz³owieka i filozofi¹ ma ona szan-
sê zbudowaæ wspóln¹ podstawê epistemologiczn¹ dla pe³nej wiedzy
o naturze ludzkiej.

Istotê tego programu stanowi za³o¿enie o przynale¿no�ci genów
i kultury do jednego, wspólnego procesu ewolucyjnego, którego pra-
wa okre�lane s¹ zarówno przez darwinowski dobór naturalny
i mechanizmy replikacji, jak i semiotyczne (i umys³owe) prawa two-
rzenia znaczeñ. Kultura, zdaniem Wilsona, to równoleg³a �cie¿ka
ewolucji, dodana do ewolucji hominidów w trakcie z³o¿onego pro-
cesu rozwojowego tego gatunku. Tworzy ona jednak w³asne, silnie
wp³ywaj¹ce na zachowania narracje, które bêd¹c efektem koniecz-
no�ci i przypadku, modeluj¹ �rodowisko dok³adnie tak, jak tempe-
ratura, wilgotno�æ i sk³ad powietrza �modeluj¹� (ustalaj¹) rozwój
embrionu, tylko teoretycznie i w warunkach idealnych zale¿ny
wy³¹cznie od genów. Kultura to warunkuj¹cy organizmy �super-
organizm�, którego wp³ywów nie powinien negowaæ dzi� ¿aden
uwa¿ny darwinista. W teorii budowanej przez biologa Cohena i ma-
tematyka Stewarta nosi ona miano eksteligencji.

Odnosz¹c siê w swych dociekaniach do wspó³czesnych osi¹gniêæ
wiedzy fizycznej i biologicznej na temat umys³u, inteligencji i me-
chanizmów ewolucji, polemizuj¹c z Dawkinsem, Penrose�m, Pinke-
rem, wskazuj¹c na Poppera, Dennetta, Kauffmana i Mayra, ale �
co ciekawe � nie na Wilsona (!), badacze ci buduj¹ szerokie i aktu-

13 E.O. W i l s o n: Konsiliencja..., s. 278.
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alnie najpe³niejsze chyba wyja�nienie wspó³ewolucji (takiego bo-
wiem u¿ywaj¹ terminu) natury i kultury.

Nadmieniæ jednak nale¿y, i¿ inaczej ni¿ w przypadku koncepcji
Wilsona, jednoznacznie zakotwiczonej w ewolucjonizmie darwinow-
skim, ich wyja�nianie kontekstualnego charakteru wytworów rze-
czywisto�ci (i samej �rzeczywisto�ci�) siêga znacznie dalej, w pe³ni
ujawniaj¹c sw¹ warto�æ heurystyczn¹, zw³aszcza w odniesieniu
i przez odwo³anie do wspó³cze�nie rozwijanej teorii z³o¿ono�ci
(szczególnie fizyka) oraz wyprowadzonej z matematyki koncepcji
uk³adów rekurencyjnych, to znaczy odwo³uj¹cych siê do samych
siebie, czyli uk³adów samozasilaj¹cych siê i teorii systemów. Pozo-
staje równie¿ w oczywistym zwi¹zku z teori¹ autokatalizy Stuarta
Kauffmana oraz innymi teoriami uk³adów dynamicznych (od ma-
tematyka Henrie Poincarégo po biologa Briana Goodwina).

Pojêciem fundamentalnym dla proponowanej przez nich koncep-
cji, a tak¿e dla pe³nego i satysfakcjonuj¹cego poznawczo, ca³o�cio-
wego opisu zjawisk w³a�ciwych wspó³ewolucji kultury i biologii,
z którym boryka siê Edward O. Wilson, na swój sposób �zawie-
szony� miêdzy adaptacjonizmem a kontekstualizmem, jest pojêcie
kontekstu jako przestrzeni fazowej zawieraj¹cej �nie tylko rzeczy-
wiste warto�ci zmiennych stanu, ale i wszystkie warto�ci poten-
cjalne�14 oraz istotna dzi� nie tylko w ewolucjonizmie koncepcja
emergencji:

zachowania dynamicznego tak z³o¿onego, ¿e wydaje siê
przypadkowe, chocia¿ ma deterministyczne (nieprzypadko-
we) przyczyny15.

Na podstawie teorii biologicznych i matematycznych badacze ci
buduj¹ w³asn¹ wersjê dynamiki emergentnej, wed³ug której umy-
s³y i kultura wspó³ewoluowa³y i nadal wspó³ewoluuj¹ w szerszym,
biofizykochemicznym kontek�cie. W znacznej mierze pozostaj¹ tu
zgodni z neodarwinizmem, przyjmuj¹cym, i¿ umys³ nie jest jak¹�

14 I. S t e w a r t, J. C o h e n: Wytwory rzeczywisto�ci..., s. 66.
15 Ibidem.
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niematerialn¹ transcendencj¹, lecz dzia³aj¹c¹ zgodnie z prawami
natury (¿ycia) i osadzon¹ w materii z³o¿on¹ odpowiedzi¹ rozwija-
j¹cego siê mózgu na z³o¿one warunki �rodowiskowe. Modyfikuj¹
jednak znacz¹co dawne pojêcie �rodowiska, uznaj¹c je za stale
zmieniaj¹c¹ siê, równie¿ za spraw¹ naszych umys³ów, immanent-
nie rekurencyjn¹ (samoodnosz¹c¹ siê) rzeczywisto�æ. Ewolucjê za�,
podobnie jak François Jacob, postrzegaj¹ jako samozmieniaj¹c¹ siê
grê; grê na skalê ca³ej planety.

W tej grze wypracowywane s¹ (i wypracowuj¹ siê) strategie wy-
grywaj¹ce, których podstawow¹ zasad¹ jest regu³a: �wykonuj ru-
chy wygrywaj¹ce�, czyli takie, które pozwalaj¹ zostaæ w grze. Jest
to ujêcie lokuj¹ce wspomnianych badaczy w pobli¿u koncepcji Czer-
wonej Królowej Van Valena, z tym jednak, i¿ stosuj¹ je oni w od-
niesieniu do ca³o�ci zjawisk ¿ycia jako obiektywnej rzeczywisto�ci
(w tym i kultury), a nie tylko do wyja�niania procesu prze¿ywal-
no�ci gatunków i dymorfizmu p³ci.

Do wygrywaj¹cych strategii wy³onionych w dynamice dziejów
¿ycia zaliczaj¹ oni w³a�ciw¹ gatunkowi Homo sapiens s. strategiê
umys³u i inteligencji, opart¹ nie tyle na na�ladownictwie, ile na
uczeniu siê � miêdzypokoleniowym przekazie i przetwarzaniu in-
formacji. Nieco inaczej jednak ni¿ w redukcjonistycznych teoriach
ewolucji inteligencji uznaj¹, ¿e rozwoju inteligencji i umys³u nie
mo¿na poprawnie wyja�niæ bez uwzglêdniania ich kontekstualne-
go charakteru. �Inteligencja � twierdz¹ � musi mieæ co�, wobec cze-
go mo¿e byæ inteligentna�16, a tym czym� jest nie tylko zespó³ wy-
zwañ zwi¹zanych z prawami genetycznego przetrwania gatunku,
ale tak¿e rzeczywisto�æ wcze�niej i aktualnie dzia³aj¹cych umys³ów.
To tu ujawniaj¹ siê selektywne korzy�ci z posiadania inteligencji,
ona te¿ t³umaczy selekcyjny nacisk na filogenetyczny rozwój inte-
ligencji. Ewolucja inteligencji (bo ona ewoluuje) jest zatem wspó³-
udzielna, oparta na specyficznym rodzaju rekurencyjno�ci, w któ-
rej uk³ady przez samozasilanie, tworz¹ same siebie. Tak rozumia-
ny wspó³udzia³, jak powiedziano, stanowi centralne ogniwo teorii
Cohena i Stewarta. Podkre�laj¹ oni jednak, ¿e

16 Ibidem, s. 191.
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Sam wspó³udzia³ to jeszcze nie wszystko: istotne jest ¿e
mamy do czynienia ze z³o¿ono�ci¹ zorganizowan¹, utwo-
rzon¹ dziêki ró¿nym procesom generuj¹cym uk³ad, który
dzia³a, i to nawet wtedy, kiedy siê zmienia17.

Wspó³oddzia³ywanie rzeczy na siebie nie polega wiêc wy³¹cznie
na tym, i¿ jedna wp³ywa na drug¹ (np. �rodowisko determinuje
dobór genetyczny, jak dowodzi adaptacjonizm), ale na tym, ¿e ich
oddzia³ywanie przekszta³ca je, czyni¹c zupe³nie innymi. Zmienia-
j¹c siê, nadal z sob¹ oddzia³uj¹, by ponownie podlegaæ zmianom.
Zmiana za� (ku chwale Heraklita!) dotyczy tak¿e tego, co �pomiê-
dzy�, dlatego strategie wygrywaj¹ce �dla w³asnego dobra� stabili-
zuj¹ siê, tworz¹c standardowe wzorce zapewniaj¹ce przynajmniej
na jaki� czas wzglêdn¹ stabilno�æ systemu.

Jest to ujêcie daleko g³êbsze i, bez w¹tpienia, bardziej odpowia-
daj¹ce dynamice ¿ycia, naturze kultury i ludzkich umys³ów ni�li
Wilsonowska koncepcja koewolucji. Znacznie te¿ wyrazi�ciej uka-
zuje ono, i¿ w my�leniu o ewolucji nie mo¿na odwo³ywaæ siê wy-
³¹cznie do genów, albowiem, chocia¿ s¹ niezbêdne do zachodzenia
ewolucji organicznej, nie s¹ jedynym czynnikiem rzeczywisto�ci,
który ewoluuje i na ewolucjê wp³ywa.

W uniwersalnym procesie wspó³oddzia³ywania, obejmuj¹cym
znakomit¹ wiêkszo�æ uk³adów naturalnych, zarówno pojedyncze or-
ganizmy, jak i ca³e ekosystemy mog¹ stawaæ siê, i najczê�ciej staj¹
siê, coraz bardziej z³o¿one. Dodatkowo te¿, �ucz¹ siê� strategii wy-
grywaj¹cych, kanalizuj¹ je i stabilizuj¹, czego dowodzi te¿ nanotech-
nologia. Prowadzi to do utrwalenia wzorców pozytywnych rozwi¹-
zañ standardowych, ale nie oznacza ich petryfikacji. Zmiana jest
nieunikniona, albowiem przestrzeñ fazowa (kontekst) jest dynamicz-
na, a pêtla sprzê¿enia zwrotnego wiedzie nie tylko od genotypu do
fenotypu, lecz tak¿e odwrotnie; sama ewolucja tworzy w³asny kon-
tekst, swój niewidzialny krajobraz tego, co mo¿liwe, przestrzeñ mo¿-
liwych (potencjalnych) stanów i regu³, które wspólniczo zmieniaj¹
tê przestrzeñ. S¹ to warunki niezwykle z³o¿onej przyczynowo�ci

17 Ibidem, s. 157.
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(teoria chaosu), w której efekcie, w drodze emergencji, mog¹ poja-
wiaæ siê nieoczekiwane dla uk³adów nowe jako�ci i strategie.

Po�ród przyczyn interaktywnego, z³o¿onego procesu ewolucyj-
nego Stewart i Cohen lokuj¹ równie¿ indywidualne formy zacho-
wañ pojedynczych organizmów (fenotypów), uznaj¹c znacz¹cy
udzia³ ich aktywno�ci w tworzeniu siê warunków emergencji.
Optuj¹ wiêc, jak widaæ, tak¿e za teori¹ �doboru organicznego� wraz
z jej wspó³czesnym rozszerzeniem, w którym zak³ada siê przyczy-
nowy wp³yw zachowañ i zdolno�ci jednostkowych, fenotypowych
ekspresji na filogenezê, co w znacznie lepszym stopniu ni¿ prakty-
kowane dot¹d w biologii wyja�nienia pozwala zrozumieæ ewolucjê
kulturow¹ cz³owieka i pozostaje w zgodzie z eksponowan¹ przez
badaczy konieczno�ci¹ znalezienia teorii przekonuj¹co wyja�niaj¹cej
zwi¹zek pojedynczych umys³ów z ludzk¹ kultur¹. Zbli¿a to ich kon-
cepcjê zarówno do wizji Popperowskich, jak i do g³oszonych przez
Dunbara i Plotkina pogl¹dów na temat istotnej, a lekcewa¿onej do-
t¹d, roli zachowañ spo³ecznych w ewolucji biologicznej18.

�wiadomo�æ, umys³ i kultura to przyk³ady zjawisk, które wed³ug
Stewarta i Cohena pojawi³y siê w³a�nie w drodze z³o¿onej przyczy-
nowo�ci ewolucyjnego kontekstu jako zjawiska emergentne, a ich
zrozumienie wymaga odej�cia od dotychczasowych dociekañ reduk-
cjonistycznych i stworzenia nowej nauki z uwzglêdnieniem teorii
emergencji. Oparte na nag³ym (progowym) zwiêkszeniu przestrzeni
fazowej zjawiska emergentne nie maj¹ bowiem redukcjonistycznie
pojmowanego pocz¹tku ani czytelnych dla badacza stadiów, tote¿
próby wyja�niania ich w kategoriach stopniowalnej ewolucji nie
prowadz¹ do oczekiwanych konkluzji. Daj¹ siê one natomiast za-
sadnie wyja�niæ w ujêciu kontekstualnym, przez w³¹czenie w ca-
³o�æ procesów ewolucyjnych, z ich nieprzewidywaln¹ natur¹. Wie-
lopoziomowe sprzê¿enia zwrotne, charakteryzuj¹ce relacjê mózg �
umys³ i relacjê umys³ � kultura to �dziwne pêtle�, zamykane przez
ewolucjê w taki sposób, ¿e ewoluuj¹ jako ca³o�ci. Umys³ wiêc, choæ
�toczy siê� za spraw¹ zwyczajnej materii mózgu (reakcje chemiczne,

18 Zob. na ten temat m.in. R. F o l e y: Zanim cz³owiek sta³ siê cz³owiekiem.
Prze³. K. S a b a t h. Warszawa: PIW, 2001.
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elektrony), której ewolucyjny przyrost i struktura, dziêki niezwyk³e-
mu postêpowi neurosciences, daj¹ siê ju¿ naukowo opisaæ, jest jed-
nocze�nie procesem i wytworem kontekstu, budowanym w ramach
wspó³oddzia³ywania z innymi umys³ami i z kultur¹, której stano-
wi odwzorowanie, jak mapa bêd¹ca jednocze�nie kartk¹ papieru
i przedstawieniem �wiata stanowi �odwzorowanie� terytorium.
Umys³ ewoluuje wraz ze wszystkim, co na niego wp³ywa, a w trak-
cie tego z³o¿onego, dynamicznego i roz³o¿onego w czasie procesu,
zosta³ wyposa¿ony w struktury i umiejêtno�ci mapowania rzeczy-
wisto�ci � mapy my�lowe, buduj¹ce swoi�cie ludzki �pejza¿� umy-
s³u. Zdoby³ te¿ niezwyk³e w �wiecie zwierz¹t narzêdzie rekuren-
cyjno�ci � odwo³uj¹cy siê do siebie samego jêzyk. Jako podstawa
komunikowania siê w fundamentalnym dla naszego gatunku kon-
tek�cie, ¿yciu spo³ecznym, jêzyk wspomaga i napêdza inteligencjê.
Bez inteligencji jednak¿e, która umia³aby go opanowaæ i u¿yæ, po-
zostaje bezu¿yteczny, co sensownie potwierdza � jak siê zdaje � tezê
o wspó³ewolucji obu tych jako�ci ludzkiego ¿ycia; inteligencja bez
jêzyka nie doprowadzi³aby do rozwoju eksteligencji (kultury), �na-
pêdzaj¹cej� umys³y wspó³tworz¹ce rzeczywisto�æ � to, wobec czego
musimy byæ inteligentni.

Usprawniony dziêki jêzykowi kontakt miêdzy umys³ami uspraw-
ni³ równie¿ wewnêtrzny �kontakt� umys³u z samym sob¹. Przede
wszystkim za� poszerzy³ przestrzeñ fazow¹ indywidualnej inteli-
gencji o eksteligencjê � zewnêtrzny wobec jednostkowego umys³u
kontekst kulturowy, kumulowan¹ przez ca³e pokolenia wiedzê
i wytwory innych umys³ów.

Jej �ród³a jednak upatruj¹ badacze nie tylko w jêzyku i umy-
�le, lecz tak¿e w charakterystycznej dla naszego gatunku natural-
nej w³a�ciwo�ci, okre�lanej czêsto przez biologów jako �przesadna
troska o dzieci�. To ów d³ugotrwa³y i aktywny proces piastowania
dziecka ludzkiego przez matkê, zachodz¹cy w fazie maksymalne-
go wzrostu mózgu (zasadniczym wiêc dla rozwoju umys³u), oparty
g³ównie na kontakcie fizycznym, ale równie¿ na kontakcie emocjo-
nalnym (i fatycznej zapewne u swych �róde³ jakiej� protomowie),
napêdza w ich przekonaniu ewolucjê rozumno�ci � wzajemnego
rozumienia i po-rozumienia, tworz¹c warunki do zaistnienia eks-
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teligencji. Wraz z pojawieniem siê jêzyka rozpowszechnianie tego,
co w intymnej komunikacji matka � dziecko znaczy³o �byæ cz³owie-
kiem�, przeobrazi³o siê w spo³eczn¹ sui generis receptê na cz³owie-
ka, w �zestaw-zrób-cz³owieka�, jak okre�laj¹ go Stewart i Cohen.
Tak zbudowana zosta³a matryca eksteligencji, wykazuj¹ca, mimo
lokalnych zró¿nicowañ, znamienn¹ regularno�æ i uniwersalne po-
dobieñstwa.

Rozwa¿aj¹c kwestiê tej regularno�ci i ci¹g³o�ci, wspartej na re-
kurencyjnym samoodnoszeniu, które mo¿na by przedstawiæ w moc-
no uproszczonej wersji jako mechanizm: �zrób cz³owieka po to, aby
zrobi³ cz³owieka, który zrobi cz³owieka�, wspomniani badacze do-
chodz¹ do bardzo zajmuj¹cych wniosków na temat samej istoty kul-
tury. Dowodz¹c, i¿ system oparty na przedstawionym zestawie, aby
nie odej�æ zbyt daleko od matrycy i nie zatraciæ zdolno�ci odtwa-
rzania zestawu, nie mo¿e byæ zbyt elastyczny, wykazuj¹ jednocze-
�nie, ¿e zgodnie z teori¹ uk³adów dynamicznych nie mo¿e on jed-
nak byæ zbyt sztywny, bo nazbyt szybko wyczerpa³by w³asne mo¿-
liwo�ci. Musi, jak wszystkie uk³ady rekurencyjne, balansowaæ na
cienkiej granicy specyficznej stabilno�ci ewolucyjnej.

W przypadku takiego procesu jak eksteligencja najlepsz¹ stra-
tegi¹ zbalansowanej stabilno�ci w kontek�cie okazuje siê dzia³anie
na metapoziomie, czyli poziomie wdrukowywania sposobów my�le-
nia o szerokim zastosowaniu, zamiast na poziomie konkretnych
zaleceñ i dzia³añ odnosz¹cych siê do konkretnych sytuacji, jak ma
to miejsce w �wiecie zwierz¹t i ro�lin. Samomodyfikuj¹ca siê i sa-
mostabilizuj¹ca rekurencja kulturowa, wynika st¹d, wspiera siê na
swoistej elastyczno�ci znacznego repertuaru �rodków koryguj¹cych
i zdolno�ci do ich stosowania, a zdolno�æ ta wi¹¿e siê z plastyczno-
�ci¹ i elastyczno�ci¹ ludzkich umys³ów. Wspomaga je

uniwersalna sztuczka eksteligencji: tworzenie archiwów do-
�wiadczeñ kulturowych i know-how, do których dostêp ma
ka¿da jednostka wiedz¹ca, jak to siê robi i które mog¹ byæ
powiêkszane przez dowoln¹ jednostkê umiej¹c¹ to robiæ19.

19 I. S t e w a r t, J. C o h e n: Wytwory rzeczywisto�ci..., s. 330.
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Z punktu widzenia ewolucji kultury istotniejszym zatem okaza³
siê sam pomys³ tworzenia takich archiwów ni¿ �wype³nianie� ich
zawarto�ci, która, jak wiemy, mo¿e jednak ulec zapomnieniu. Wy-
nalazkiem przeciwdzia³aj¹cym ubo¿eniu archiwów, ale i doskona-
le napêdzaj¹cym ten samoodnosz¹cy siê proces, sta³o siê za� pismo,
za którego spraw¹ eksteligencja, w pewnym sensie, uwolni³a siê
spod naszej kontroli. Zawodna pamiêæ jednostkowa, umieraj¹ca
wraz ze swym nosicielem, dziêki wynalazkowi pisma, a dalej, rów-
nie¿ innych, coraz sprawniejszych no�ników pamiêci, zosta³a
wzmocniona i zast¹piona fizycznym procesem utrwalania i zapisu
zasobów wiedzy. Tym samym jednak wiedza zyska³a szczególn¹ nie-
zale¿no�æ od indywidualnej inteligencji, staj¹c siê niezale¿n¹ od
wytwórcy, istotn¹ sk³adow¹ kontekstu, modyfikuj¹cego i napêdza-
j¹cego nawet odleg³e w czasie i przestrzeni umys³y.

Jeste�my tym, czym jeste�my, za spraw¹ godnego uwagi
wspó³udzia³u inteligencji i eksteligencji. Inteligencja doko-
nuje wynalazków, ale nie jest w stanie zapamiêtaæ tego,
co wymy�li³a, w sposób niezawodny i ³atwo dostêpny; eks-
teligencja potrafi zapamiêtaæ, ale (na ogó³) nie umie doko-
nywaæ wynalazków. Eksteligencja zajmuje siê informacj¹;
inteligencja � zrozumieniem20

� twierdz¹ autorzy Wytworów rzeczywisto�ci.
Kolejne pêtle dodatnich sprzê¿eñ zwrotnych umo¿liwia³y coraz

szybszy wzrost kultury, przyspieszaj¹c ca³y proces i przydaj¹c mu
mocy. Stymulowany w zwyk³y, kulturowy sposób mózg, z pokole-
nia na pokolenie naginany do przyswajania kulturowych regu³, za-
pewniaj¹cych ruchy wygrywaj¹ce, podlega strategii eksteligencji,
jej �rozumowi�, gwarantuj¹cemu trwanie twórczej okazji w tym dy-
namicznym uk³adzie. Z dynamiki owej wynika jednak¿e i to, i¿
warunki w przestrzeni fazowej nigdy nie s¹ identyczne, nawet dla
jednojajowych bli�ni¹t, dlatego indywidualne umys³y, tak jak jed-
nostkowe genotypy, ró¿ni¹ siê od siebie; powstaj¹ w mózgach o ró¿-

20 Ibidem, s. 278.
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nych neuronalnych po³¹czeniach. Je�li dodamy do tego nieprecy-
zyjno�æ ludzkiego symbolizmu lingwistycznego oraz z³o¿ono�æ
zwi¹zków informacji ze �wiatem zewnêtrznym, ³atwiej bêdzie za-
pewne wyja�niæ podstawê pojawiania siê nowo�ci w kulturze � za-
gadnienie, stanowi¹ce przedmiot dociekañ nie tylko Gabory i Pin-
kera, ale i ca³ej nowo¿ytnej psychologii twórczo�ci (od Carla G. Jun-
ga poczynaj¹c).

�Jêzyk sprasowuje z³o¿one idee w proste jednostki � koduje ce-
chy w przestrzeni idei�21, zauwa¿aj¹ badacze. Ich �rozpakowywanie�
w jednostkowych umys³ach � dodajmy � mo¿e przynie�æ niejedn¹
niespodziankê, zupe³nie tak samo, jak losowa mutacja genetyczna
(b³¹d w kopiowaniu) przynosi zmieniony fenotyp, otwieraj¹cy nowe
mo¿liwo�ci ewolucyjne dla ca³ego gatunku. Pamiêtaæ jednak nale¿y,
¿e procesy umys³owe, zgodnie z t¹ holistyczn¹ koncepcj¹, nie zasa-
dzaj¹ siê na replikacji to¿samej z genetyczn¹. Procesy umys³owe to
dynamiczne uk³ady w swoi�cie kreatywnej, ewoluuj¹cej przestrzeni
umys³u. Tam tak¿e obowi¹zuj¹ prawa emergencji!

Tak wiêc, chocia¿ zgodnie z koncepcj¹ �zestawu-zrób-cz³owieka�,
mamy co kopiowaæ (na�ladowaæ), to nawet w ramach tego samego
jêzyka i tej samej, partykularnej odmiany eksteligencji nigdy nie
kopiujemy literalnie tej samej zasady postêpowania, idei, posta-
wy, zachowania, chocia¿ kopiujemy s³owa. Indywidualne umys³y
zawsze rozumiej¹ po swojemu, zawsze na swoj¹ mod³ê, na miarê
swych mo¿liwo�ci buduj¹ w³asne pejza¿e, wybieraj¹c w danym
momencie to, co im odpowiada i co potrafi¹ zrozumieæ. Odtwa-
rzanie kultury, czerpanie i wzbogacanie zasobów eksteligencji,
w zwi¹zku z tym, to zawsze modyfikacja w skali dopuszczalnej
przez przestrzeñ fazow¹, reprodukcja i produkcja, a nie wierna re-
plikacja, wk³ad za� jednostkowej inteligencji w eksteligencjê (i od-
wrotnie) opiera siê, jak wszystko w procesie wspó³ewolucji, na no-
wych, nieoczekiwanych rozwi¹zaniach, charakterystycznych dla
efektów emergencji.

Przyj¹wszy implicite teoriê informacjo¿erno�ci, której niewyar-
tyku³owan¹ dot¹d zbyt jasno konsekwencj¹ jest tak¿e teza, i¿ in-

21 Ibidem, s. 295.
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teligencja, tak jak rozmna¿anie, ucieczka czy fotosynteza to uni-
wersalna strategia ewolucyjna, Stewart i Cohen dowodz¹ nieroz-
³¹czno�ci inteligentnych umys³ów i eksteligentnej kultury. Pielêgno-
wanie przepisu na nas samych mo¿liwe jest, oczywi�cie, dziêki eks-
teligencji, ale jednocze�nie nie jest niczym innym, jak jej tworze-
niem. Nie daje siê, rzecz jasna, zrealizowaæ bez okre�lonych se-
kwencji DNA buduj¹cych nasz biologiczny organizm, ale � wbrew
s¹dom znacznego od³amu zwolenników genetycznego determini-
zmu � typ cz³owieka, z jakim mo¿emy mieæ do czynienia za spra-
w¹ wdra¿ania �zestawu-zrób-cz³owieka�, niewiele ma wspólnego
z sam¹ genetyk¹. To, co istotnie odrêbne w jednostce, jest tyle¿
kulturowe, co biologiczne, jest skutkiem kontekstualnego wspó³-
dzia³ania obu tych si³ i si³ samego kontekstu. Umys³, postrzegany
zgodnie z kognitywn¹ neurobiologi¹ jako odpowied� natury (roz-
wijaj¹cego siê mózgu) na warunki �rodowiskowe, jest wytworem
tych warunków, nieroz³¹cznie wspó³oddzia³uj¹cym z rzeczywisto-
�ci¹. Wspó³oddzia³ywanie, natomiast, co podnoszono tu ju¿ wielo-
krotnie, zawsze wi¹¿e siê z emergentnym pojawianiem siê nie-
oczekiwanych struktur, zupe³nie nowych zjawisk, bez ¿adnych po-
przedników; nowych regularno�ci i nowych procesów, które nie
by³y obecne w ¿adnej z �wyj�ciowych� czê�ci sk³adowych. Wspó³-
dzia³anie mózgu i jêzyka, pozwalaj¹cego na zachowanie i prze-
kazywanie do�wiadczeñ jednostkowych, zbudowa³o kontekst kul-
turowy, do którego � jako �rodowiska � musz¹ siê odnosiæ kolejne
jednostkowe mózgi i umys³y. Mechanizmy biologicznej adaptacji,
w przypadku naszego gatunku, powiêksza³y mo¿liwo�ci przyswa-
jania kultury, gwarantuj¹ce ewolucyjny sukces, tak jak w przy-
padku innych gatunków te same mechanizmy umo¿liwi³y, na
przyk³ad, zasiedlanie terenów pustynnych czy ca³kowicie pozba-
wionych �wiat³a podmorskich jaskiñ. Adaptacja ta nie jest jednak-
¿e deterministyczna w ultradarwinowskim sensie; to kreatywny
proces w kontek�cie. Tê kreatywno�æ potwierdzaj¹, obserwowal-
ne na poziomie systemów i zawsze post factum, ewolucyjne
zmiany, które w skali eksteligencji, jak twierdz¹ Stewart i Cohen,
daj¹ siê sprowadziæ do dwóch typów podstawowych � poszukiwa-
nia i eksplozji.
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Te pierwsze wi¹¿¹ siê z powolnymi, w³a�ciwymi d³ugiemu trwa-
niu przekszta³ceniami form i cech, jak udoskonalanie kszta³tów
narzêdzi czy wymy�lanie nowych kroków obrzêdowego tañca; s¹
� mo¿na by rzec � badaniem �okolicy� przestrzeni fazowej, nawar-
stwiaj¹c¹ siê penetracj¹. Raz na milion takich powolnych, ewolu-
cyjnych kroków przypadaj¹ eksplozje � skokowe zmiany, polegaj¹-
ce nie na wynajdywaniu ulepszonych wariantów, ale na odkryciu
nowej, nieoczekiwanej przestrzeni fazowej, gdzie wszystko jest jesz-
cze niepewne i niestabilne. S¹ jak wielkie katastrofy w dziejach
¿ycia na Ziemi, zmieniaj¹ce tory ewolucji. Do decyduj¹cych dla cz³o-
wieka zmian na tak wielk¹ skalê mo¿na na pewno zaliczyæ eks-
plozjê eksteligencji, kiedy to wspó³udzia³ rozumiej¹cej inteligencji
z rzeczywisto�ci¹, za spraw¹ jêzyka, doprowadzi³ do sprzê¿enia
zwrotnego, którego efektem okaza³a siê kultura � samoodnosz¹cy
siê, samoorganizuj¹cy i samopodtrzymuj¹cy siê proces. Za spraw¹
takiej eksplozji powsta³ uk³ad, który wci¹¿ dzia³a, mimo ¿e ci¹gle
siê zmienia. Jego powstanie nie odbiega jednak od praw ewolucji
ca³o�ci ¿ycia na Ziemi, od eukariotycznej komórki po kulturê. Nie
odbiega te¿ od tego, co zdaniem Francisco Vareli stanowi o wy³a-
nianiu siê �ja� i powstawaniu to¿samo�ci.

Jak wszystkie systemy dynamiczne, tak¿e i ten stabilizuje siê,
�uczy� wygrywaj¹cych strategii przetrwania, kanalizuje, tworz¹c
standardowe wzorce. Wiêkszo�æ z nich, wypracowawszy po pewnym
czasie w³a�ciw¹ sobie, kulturow¹ strategiê ewolucyjnej stabilno�ci,
mog³aby trwaæ nieomal w nieskoñczono�æ (jak np. feudalizm), gdyby
nie zewnêtrzne, kontekstualne �ród³a zmian, których nieizolowa-
ny �ci�le uk³ad nie mo¿e w ¿aden jednak sposób unikn¹æ, a które
� potencjalnie � tkwi¹ w nim samym. Wydaje siê, ¿e w tym wy-
padku nie trzeba odwo³ywaæ siê do mechaniki kwantowej z jej �przy-
rodzon¹� losowo�ci¹, aby wskazaæ przynajmniej kilka kulturowo
istotnych �róde³ takich zmian22. Ich efektem jest ci¹g³y wzrost, samo-

22 Autorzy wyliczaj¹ tu aktywno�æ barbarzyñców, traktuj¹c j¹ jako swoiste
paso¿ytnictwo, którego ataki doprowadzaj¹ do destabilizacji systemu, prze-
ludnienie, zbli¿enie siê oddzielonych kiedy� systemów kulturowych i innowa-
cjê techniczn¹. Na pewno warto by uzupe³niæ tê listê o ideê monoteizmu, od-
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komplikacja i automodyfikacja eksteligencji. Za spraw¹ tej auto-
modyfikacji od kultur (i umys³ów) typu �simpleks�, powodowanych
jedn¹ wizj¹ �wiata i �pod¹¿aj¹cych wzd³u¿ pojedynczej, ustalonej
osi�23 poprzez badaj¹ce wieloosiowe przestrzenie umys³y (kultury)
typu �kompleks� zmierzamy, zdaniem Cohena i Stewarta, w kie-
runku wiod¹cych ku kolejnej eksplozji �multipleksowych� umys³ów
przysz³o�ci, penetruj¹cych przestrzeñ mo¿liwych okazji w ewolu-
cyjnej grze. Zmierzamy w stronê globalnej wielokultury.

Wskutek oddzia³ywañ jednostek i wymiany informacji, zgodnie
z prawami ¿ycia i emergencji (wpisanej w te prawa), kultura repro-
dukuje siê, pêtla za pêtl¹, jak samo ¿ycie. Ewoluuje, a z ni¹ ca³a
ludzka wiedza, któr¹ posiadamy, ale która te¿ w ca³kiem materialis-
tycznym, biologicznym sensie, posiada nas, wype³niaj¹c i przeobra-
¿aj¹c nasze umys³y, zachowania, zdolno�ci, poczucie to¿samo�ci.

Jeste�my wytworami rzeczywisto�ci, ale i rzeczywisto�æ co-
raz bardziej staje siê naszym wytworem24.

Ten ostateczny wniosek autorstwa matematyka i biologa, wspar-
ty skrupulatnym i wielotorowym dowodzeniem, w nieoczekiwany
i zajmuj¹cy sposób zbli¿a proponowan¹ przez nich wizjê kultury
do znanych nam koncepcji podmiotu i kultury g³oszonych przez
postmodernistyczn¹ my�l humanistyczn¹, ale � przede wszystkim
� mocno osadza je w obszarze tak zwanej nowej biologii.

krycie Nowego �wiata, czy wprowadzenie nowych upraw, co � oczywi�cie � nie
zmienia warto�ci eksplikacyjnej ich teorii kultury. Interesuj¹c¹, a ca³kowicie
niezale¿n¹ od kontekstualizmu Cohena i Stewarta propozycjê analogicznego,
ewolucyjnego opisu przeobra¿eñ systemów kulturowych, opartych na mecha-
nizmie rekurencyjno�ci, odnajdujemy dzi� tak¿e w pracy Lva G u m i l e v a: Et-
nogenez i biosfera Zemli (Moskva 2004). Swoje dociekania opiera Gumilev na
teorii biosfery, autorstwa Vladimira I. Vernadskiego, do której przyjdzie nam
wkrótce powróciæ, jednak ju¿ w tym miejscu warto zaznaczyæ zbie¿no�æ za³o-
¿eñ teoretycznych kosmizmu i kontekstualizmu, których przyjêcie, jak poka-
zuj¹ wskazane prace, bez wzglêdu na jakim gruncie siê dokonuje, ró¿nymi dro-
gami przywodzi ró¿nych badaczy do podobnych wniosków.

23 I. S t e w a r t, J. C o h e n: Wytwory rzeczywisto�ci..., s. 331.
24 Ibidem, s. 342.

12 Moc narrativum...
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Stewart i Cohen w zajmuj¹cy sposób ³¹cz¹ klasykê darwinizmu
(z jej kumulatywnym charakterem zmian) z punktualizmem Goul-
da i teoriami z³o¿onych systemów dynamicznych oraz postmoder-
nistycznymi teoriami wy³aniania siê nowych jako�ci25. Wydaje siê,
¿e prze³amuj¹ tak¿e impas, w jakim znalaz³a siê zw³aszcza psycho-
logia ewolucyjna, stawiaj¹c pytanie o rolê jednostkowego umys³u
w procesie generowania nowo�ci w z³o¿onym uk³adzie ewoluuj¹cym
jako ca³o�æ. Co wa¿ne, ta trudna do uzgodnienia konsiliencja oka-
zuje siê mo¿liwa jednak dopiero wtedy, kiedy w obszar zaintereso-
wañ biologii wci¹gniêta zostaje kultura. To ona stanowi tê now¹
jako�æ (z punktu widzenia ewolucji ¿ycia na Ziemi), wobec której
dawne redukcjonistyczne teorie staj¹ bezradne, ale przebudowa-
ne i poszerzone o now¹ epistemologiê, zaczynaj¹ skutecznie wyja-
�niaæ mechanizmy ¿ycia i ewolucji � tak¿e ¿ycia systemu idei26.

25 Realizuj¹ tym samym za³o¿enie (i nadzieje R. Dawkinsa), sformu³owa-
ne na marginesie rozwa¿añ nad now¹ biologi¹, ¿e kiedy� �m¹drzy ludzie w�li-
zgn¹ siê w kontinuum� pomiêdzy skrajnym darwinizmem (czytaj: adaptacjo-
nizmem) a naturalnym kreacjonizmem (wy³anianiem siê nowych jako�ci bez
odwo³ywania siê do boskiej kreacji) i strukturalizmem, fundowanym przez
postmodernistycznego Briana Goodwina. Zob. wypowied� R. D a w k i n s a  w:
Trzecia kultura..., s. 143.

26 Zapomniany dzi� antropolog Alfred Louis Kroeber, zdeklarowany zwo-
lennik antyredukcjonizmu i holizmu, posi³kuj¹c siê terminologi¹ Herberta
Spencera, okre�li³ ten system w 1917 roku terminem �byt ponadorganiczny�.
Jego tezy, i¿ �konkretny wk³ad ka¿dej jednostki do cywilizacji jest wyznaczo-
ny przez sam¹ cywilizacjê� (s. 114), a cywilizacja nie jest �agregatem czynno-
�ci psychicznych�, lecz samoistnym bytem, zaczynaj¹cym siê tam, �gdzie koñ-
czy siê jednostka� i niedaj¹cym siê zredukowaæ do jednostkowego bytu umy-
s³owego, doskonale odpowiadaj¹ koncepcjom Cohena i Stewarta, i brzmi¹ dzi-
siaj, w kontek�cie dociekañ nad Wytworami rzeczywisto�ci, o wiele bardziej
przekonuj¹co. Zob. A.L. K r o e b e r: Istota kultury. Prze³. P. S z t o m p k a. War-
szawa: PWN, 1973.
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Od noosfery do noologii

Antycypacjê, a przyj¹æ trzeba nawet, ¿e i fundamenty biologicz-
nego programu badania ideosfery, tak nowatorsko prezentuj¹cego
siê na kartach wspó³czesnych rozpraw, znajdujemy ju¿ znacznie
wcze�niej, ni¿ dostrze¿ono to na gruncie nowej biologii, bo na po-
cz¹tku XX wieku, pierwsza za� próba �epidemiologicznej� koncep-
cji szerzenia siê idei zosta³a dokonana w latach siedemdziesi¹tych
minionego stulecia i nale¿y do francuskiego antropologa � Edgara
Morina, niezwi¹zanego bezpo�rednio z ¿adnym z prezentowanych
biologicznych kierunków.

Mowa tu, oczywi�cie, o koncepcji noosfery, wi¹zanej najczê�ciej
z filozofem i paleontologiem Pierrem Teilhardem de Chardinem, ale
wynik³ej z dociekañ ma³o u nas znanego rosyjskiego geochemika
Vladimira Ivanovicza Vernadskiego, prawdziwego inspiratora
Chardinowskiej koncepcji spirytualizacji materii, przedstawionej
w Le Phenomene Humain (1955).

Sam Vernadski (1863�1945), krystalograf, mineralog, biogeoche-
mik i filozof, który w latach 1922�1923 wyg³asza³ na Sorbonie wy-
k³ady z geochemii, zaliczaj¹c do grona swoich s³uchaczy miêdzy in-
nymi w³a�nie Teilharda de Chardina i Eduarda Le Roya, wprowa-
dzenie terminu �noosfera� przypisuje temu ostatniemu � matema-
tykowi Le Roy. Le Roy zastrzega³ jednak uczciwie, i¿ wraz z de
Chardinem doszli do koncepcji noosfery pod wp³ywem teorii Ver-
nadskiego.

W 1936 roku w prywatnej korespondencji z kijowskim profesorem
Borysem L. Liczkovem, pierwotnie sekretarzem komisji obserwuj¹-

12*
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cej dzia³alno�æ naukow¹ Vernadskiego w Kijowie (w latach 1918�
1919), a pó�niej swym ¿arliwym zwolennikiem, Vernadski napisa³:

Wprowadzam nowe pojêcie �noosfery�, jakie zaproponowa³
Le Roy w 1929 roku i które pozwala w³¹czyæ historiê ludz-
ko�ci jako kontynuacjê w proces biogeochemicznej historii
materii o¿ywionej1.

W wydanych w Pary¿u w 1927 roku wyk³adach Le Roy (L�exi-
gence idealiste et le fait d�evolution), na które powo³uje siê rosyj-
ski badacz, istotnie pojawi³ siê termin �noosfera� jako z³o¿enie grec-
kiego �noos� � umys³ (my�l, rozum) oraz �sfera� w rozumieniu war-
stwy (sfery, p³aszcza) Ziemi. Odpowiada³ on doskonale coraz wy-
razi�ciej klaruj¹cej siê wtedy teorii ewolucji ¿ycia naszej planety
jako zjawiska kosmicznego i teorii chemicznej jedno�ci �wiata, któr¹
przez ponad 50 lat opracowywa³ i rozwija³ Vernadski, wspó³pracow-
nik Marii Curie-Sk³odowskiej, badacz promieniotwórczo�ci i mate-
rii o¿ywionej. Zmierzaj¹c w licznych swych pracach2 do budowy ta-
kiej teorii, Vernadski przejmuje pojêcie noosfery na okre�lenie za-
³o¿onego przez siebie, nowego, aktualnego stadium (i przejawu)
ewolucji biosfery � stadium zwi¹zanego z pojawieniem siê w bio-
sferze nowej si³y � my�li ludzkiej. Noosferê rozumia³ on jako glo-

1 Perepiska V.I. Vernadskogo s B.L. Lièkovem. Moskva 1979, s. 185. Mamy
tu do czynienia z ewidentn¹ pomy³k¹ samego badacza albo edytora jego tek-
stów, albowiem Le Roy wprowadzi³ to pojêcie w 1927 roku i na ten te¿ tekst
(L�exigence...) jako �ród³o terminologiczne powo³uje siê Vernadski w innym miej-
scu. Zob. V.I. Ve r n a d s k i: Neskolko slov o noosfere [http://vernadsky.lib.ru./e-
texts/archive/noos.html, s. 6].

2 Bibliografia prac Vladimira I. Vernadskiego jest olbrzymia, liczy kilka-
set pozycji, po�ród których znajduj¹ siê tak¿e fundamentalne dzi� nie tylko
dla rosyjskiego przyrodoznawstwa: Geohimija (wyd. rosyjskie � 1918; wyd.
francuskie � 1924) oraz Biosfera (wyd. rosyjskie � 1926; wyd. francuskie �
1927). Jego ostatnia praca: Neskolko slov o noosfere napisana w 1944 roku,
a drukowana w �American Scientist� ju¿ w 1945 roku (The Biosphere and the
Noosphere), notuje rekordy cytowañ w nauce zachodniej od 1989 roku. Zob.:
vernadsky-cited. txt, w: [http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/noos.htlm].
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baln¹ �wiadomo�æ kolektywn¹, kolejny i istotny czynnik przeobra-
¿eñ materii ¿ywej, przyjmuj¹c jednocze�nie, i¿ rz¹dz¹ ni¹ te same
zasady, co ca³o�ci¹ ¿ycia na Ziemi. To d¹¿enie do ca³o�ciowego opi-
su zjawisk i procesów geochemicznych, z uwzglêdnieniem �warstwy
my�l¹cej�, ¿ywej i maj¹cej swój istotny udzia³ w nieprzerwanym
trwaniu ¿ycia w geologicznym czasie naszej planety jest dominu-
j¹c¹ i niezwykle nowatorsk¹, jak na owe czasy, tendencj¹ teorii bu-
dowanej przez tego badacza.

Traktuj¹c twory Ziemi (zarówno z poziomu lito-, jak atmo- i bio-
sfery) jako efekt z³o¿onego procesu kosmicznego, jego niezbywaln¹
i jednocze�nie ewolucyjnie �prawid³ow¹� czê�æ, Vernadski zmierza³
wyra�nie do postrzegania ewolucji w kategoriach samonapêdzaj¹-
cych siê uk³adów dynamicznych, warunkowanych sta³¹ wymian¹
(�migracj¹� � jak pisa³) biogennych atomów, d¹¿¹cych do maksy-
malnego rozprzestrzeniania i przejawiania siê. Tê w³a�ciwo�æ bio-
gennej materii � �materii o¿ywionej�, które to pojêcie wprowadzi³
do geologii, znacz¹co zmieniaj¹c wcze�niejsze rozumienie �¿ycia�,
uzna³ on za pierwsz¹ zasadê biogeochemiczn¹. Jest ona, jak dzi�
wiemy, ca³kowicie zgodna z obowi¹zuj¹c¹ aktualnie tez¹ g³ówn¹
nauk przyrodniczych, i¿ �wszystko, co ¿yje, zmierza do replikacji�.
¯ycie, postrzegane przed Vernadskim jako incydentalne, autono-
miczne zdarzenie ziemskie, a przeto i rozpatrywane w tych kate-
goriach, za jego te¿ spraw¹ uzyska³o zwi¹zek z innymi wymiara-
mi i formami trwania naszej planety, z chemizmem przyrody nie-
o¿ywionej (litosfer¹), z atmosfer¹, biosfer¹, technosfer¹ (cywili-
zacj¹), a wreszcie tak¿e z radiacj¹ solarn¹; zaczê³o byæ postrzega-
ne w skali makro, dok³adnie tak, jak widzi je obecnie nowa biolo-
gia, zw³aszcza w ujêciu Briana Goodwina, Jamesa Lovelocka i Lynn
Margulis, którzy, nie bez racji, acz sporadycznie, powo³uj¹ siê w³a-
�nie na teorie Vernadskiego.

Jako pierwszy na �wiecie ten przenikliwy badacz rosyjski zacz¹³
wiêc wi¹zaæ rozpoznawanie mechanizmów funkcjonowania biosfery
z fundamentalnymi prawami materii poddanej wp³ywom kontekstu,
dowodz¹c, i¿ te same prawa rz¹dz¹ moleku³ami ¿ywych organi-
zmów, atomów i kosmosu. Obstawa³ jednocze�nie przy wzajemnej
i zwrotnej zale¿no�ci wszystkich tych przejawów ¿ycia, przy ich sys-
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temowej dynamice3. Przyj¹æ mo¿na, i¿ Vernadski by³ te¿ pierwszym
w my�leniu w kategoriach ekosystemowo�ci (choæ, oczywi�cie nie
u¿ywa³ tego terminu) i dynamicznej równowagi ¿ycia na Ziemi, która
leg³a dzi� u podstaw hipotezy Gai jako ca³o�ciowego, samoregulu-
j¹cego siê systemu ¿ycia, jako �emergentnej w³a�ciwo�ci, rodz¹cej siê
na styku wspó³zale¿no�ci zachodz¹cych pomiêdzy organizmami,
planet¹, na której toczy siê ¿ycie, i �ród³em energii � S³oñcem�4.

W kosmicznym procesie samoorganizacji materii Vernadski
uwzglêdnia³ tak¿e cz³owieka i sferê jego my�li � si³ê, która zgod-
nie z naturalnym procesem ewolucji pojawiwszy siê w biosferze po
miliardach lat genetycznej ci¹g³o�ci ¿ycia (ci¹g³o�ci procesów ma-
terii o¿ywionej jako ca³o�ci) odgrywa dzisiaj istotn¹ rolê, przeobra-
¿aj¹c glob i ewoluuj¹c ku nowym przejawom. Widziana w wymia-
rze geologicznym (w sensie planetarnym, ziemskim) my�l ludzka,
jego zdaniem, wynika z praw natury.

To, co postrzegamy, czego do�wiadczamy i o czym my�limy,
siêga daleko ponad jednostkowe do�wiadczenie; g³êboko
ludzki, indywidualny substrat cz³owieczej historii pochodzi
z substratu geologicznego, wynika z nowego stanu biosfe-
ry przechodz¹cej w noosferê

� dowodzi³ Vernadski w dyskusjach z Siergiejem Fedorowiczem Ol-
denburgiem5. Jedz¹c, oddychaj¹c, p³odz¹c siê i umieraj¹c, cz³owiek

3 W wydanym po raz pierwszy w 1940 roku dziele: Biogeohimiczeskije oczer-
ki Vernadski twierdzi³ na przyk³ad: �I tak¿e oczewidno, szto monolit ¿yzni
v celom ne jest prostoe sobranie otdielnych nedelimych, sluczajno sobrannych,
no jest slo¿naja organizovannost, czasti kotoroj imejut funkcji, vzaimno do-
polnjajuszczie drug druga i sodejstvujuszczie odna drugoj�. (�Oczywistym jest,
¿e monolit ¿ycia w ogólno�ci nie jest zwyk³ym zbiorem odrêbnych (samodziel-
nych), przypadkowo zgromadzonych niepodzielnych czê�ci, ale z³o¿onym zor-
ganizowaniem, którego czê�ci maj¹ funkcje wzajemnego dope³niania siê i wspo-
magania (wspó³dzia³ania)�.

4 L. M a r g u l i s: Symbiotyczna planeta. Prze³. M. R y s z k i e w i c z. War-
szawa: CiS, 2000, s. 168.

5 Zob. L. G u m i l e v s k i j: Vernadskij. Moskva: Mo³odaja Gvardija, 1988,
R. 27.
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przyczynia siê do kr¹¿enia chemicznych elementów w biosferze,
podobnie jak wybuchy wulkaniczne, bieg rzek, ruchy wiatru i wy-
miana gazów, przynale¿y do wspólnego kontekstu i buduje kon-
tekstualn¹ przestrzeñ fazow¹ ewoluuj¹cych od wieków systemów.
Do tego konstekstu do³¹cza w swoim czasie, buduj¹ca go tak¿e �
noosfera.

Geologiczne przejawy ¿ycia opisywa³ Vernadski, twardo trzyma-
j¹c siê empirycznych faktów, chocia¿ wielu traktowa³o jego wywo-
dy jako naukowe hiperbole, metaforyczne ujêcia roli cz³owieka
w dziejach Ziemi. W jego teorii jednak, opartej na szczegó³owych
badaniach form i w³asno�ci geologicznych, od promieniotwórczo�ci
rud uranu przez samorództwo ¿elaza i autotrofizm bakterii po po-
wstanie ska³ organicznych, stwierdzenie ewolucyjnego charakte-
ru my�li ludzkiej by³o prost¹ konsekwencj¹ dzia³ania praw ¿ycia.
Biosfera traktowana jako jedna z geosfer nie mog³a byæ niezale¿-
na od innych sk³adowych badanej ca³o�ci; jej kolejna warstwa �
noosfera, wspó³konstruuj¹ca kontekst ziemskich zdarzeñ, przeobra-
¿a j¹, podobnie jak wolny tlen przeobrazi³ kiedy� ¿ywe organizmy
i procesy ¿ycia, jak zielone lasy i wzrost radiacji s³onecznej przy-
czyni³y siê do przekszta³ceñ naszego globu w przestrzeñ sprzyja-
j¹c¹ rozwojowi pitekantropów. Wraz z cz³owiekiem na powierzchni
naszej planety pojawi³a siê nowa si³a geologiczna, która przekszta³-
ca j¹, wzmagaj¹c wymianê (�migracjê�) planetarnej energii. Bu-
dowana przez cz³owieka cywilizacja, podobnie jak termitiery i ¿e-
remia w �wiecie zwierz¹t oraz wszelkie inne formy organizacji ¿ycia
(1944 rok!) wyzwala nowy ruch, wytwarza dot¹d nieistniej¹ce zja-
wiska i formy, likwiduje to, co by³o. Ta stale zachodz¹ca ewolu-
cja zmienia oblicze Ziemi. Wytwory ludzkie � systemowa czê�æ
biosfery � nie pozostaj¹ bez wp³ywu na trwaj¹cy wiecznie ruch bio-
gennych atomów, s¹ ¿yw¹ warstw¹ naszej planety, której znacze-
nia nie sposób pomijaæ, spogl¹daj¹c na procesy ewolucyjne w ma-
kroskali.

W jaki jednak sposób, nie bêd¹c form¹ energii ani materii, mo¿e
ona zmieniaæ Ziemiê i wp³ywaæ na jej materialne procesy? � py-
ta³ Vernadski w 1944 roku, w ostatniej wydanej za ¿ycia publi-
kacji, rozwa¿aj¹c kwestiê zale¿no�ci pomiêdzy tym, co material-
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ne, a tym, co � w owym czasie � materialne jeszcze siê nie wyda-
wa³o6.

Pytanie to pozosta³o w jego pracach bez odpowiedzi, choæ empi-
rycznie sprawdzalny, naoczny wrêcz wp³yw idei na �rodowisko i ¿y-
cie planety nie podlega³ dla niego ¿adnej w¹tpliwo�ci. Wyszed³szy
my�l¹ daleko w przód, Vernadski, materialista i empiryk, zdekla-
rowany zwolennik darwinizmu, doszed³ jednocze�nie do kresu
poznawczych mo¿liwo�ci przyrodoznawcy pierwszej po³owy XX wie-
ku. Noosfera � dziedzina my�li o nieznanych jeszcze nauce w³a-
�ciwo�ciach, musia³a pozostaæ dla niego jedynie czekaj¹c¹ potwier-
dzenia hipotez¹. Podobnie zreszt¹, jak dla drukuj¹cego sw¹ ostat-
ni¹ pracê dziesiêæ lat pó�niej francuskiego paleontologa o. Teilhar-
da de Chardina, kontynuatora teorii i my�li Vernadskiego.

Zgadzaj¹c siê z Vernadskim co do wagi i roli rozwoju ¿ycia na
Ziemi oraz realnego istnienia noosfery jako naturalnej konsekwencji
ewolucji materii ¿ywej, Chardin podj¹³ i na w³asny sposób rozwin¹³
zagadnienie przeobra¿ania siê materii w my�l, ustalaj¹c, na dro-
dze jakich praw i procesów podlega ona spirytualizacji. Tajniki tego
procesu upatrywa³ w regu³ach transformizmu, zgodnie z którymi

¯adna wielko�æ w �wiecie nie mo¿e wzrastaæ nie dochodz¹c
do jakiego� punktu krytycznego, do jakiej� zmiany swego
stanu7

� przy czym owa �zmiana stanu�, wed³ug niego, podobnie jak
w przypadku narodzin samego ¿ycia, musia³a mieæ charakter sko-

6 Zob. rozwa¿ania Vernadskiego w: Neskolko slov o noosfere, gdzie pisze
m.in.: �Zdes pered nami vstala novaja zagadka. Mysl ne jest formu energii.
Kak ¿e mo¿et ona izmenjat materialnyje processy? Vopros etot do sich por
nauczno ne razreszen�. (�I oto stanê³a przed nami nowa zagadka. My�l nie
jest form¹ energii. Jak mo¿e ona zmieniaæ materialne procesy? Pytanie to do
tej pory nie znalaz³o naukowego rozwi¹zania�). Cytat wg [http://vernad-
sky.lib.ru/e-texst/archive/noos.htlm]. V.I. Ve r n a d s k i: Neskolko slov o noo-
sfere..., s. 6. (pierwsze wydanie w czasopi�mie �Uspiechi sovremennoj biolo-
gii� 1944, No 18).

7 T.P. C h a r d i n  de: Fenomen cz³owieka. Prze³. K. Wa l o s z c z y k. Warsza-
wa: PAX, 1993, s. 119.
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kowy, jako�ciowy i nieci¹g³y, charakter przeobra¿enia krytycznego
bez dostrzegalnych jednostek po�rednich. Ewolucja mia³a dla de
Chardina charakter tyle¿ ilo�ciowy, co jako�ciowy. Nowe jako�ci (np.
my�l) mog¹ pojawiaæ siê w niej jednak dopiero przy sprzyjaj¹cych
okazjach i powy¿ej pewnych wielko�ci. Nie jest to jednak¿e proste
przechodzenie ilo�ci w jako�æ, ale wynik wewnêtrznej dynamiki sys-
temu, jakiej� �zasady ruchu�, szczególnego �g³êbokiego parcia �wia-
domo�ci�, wewnêtrznego ukierunkowania, które de Chardin wi¹-
za³ z psychiczn¹ natur¹ ewolucji. Rozumia³ to ca³kiem materiali-
stycznie jako systemow¹ zdolno�æ ¿ycia do rozpoznawania i wy-
chwytywania sprzyjaj¹cych sytuacji, jako darwinowsk¹ grê si³ ze-
wnêtrznych i przypadku, który, aby przyczyniæ siê do zmiany sta-
nu, musi byæ jednak rozpoznany i pochwycony. Zdolno�æ taka, we-
d³ug niego, nie przynale¿y wy³¹cznie cz³owiekowi; odnajdujemy j¹
na wszystkich poziomach organizacji materii ¿ywej, od pierwotnia-
ków przez ro�liny i zwierzêta. Jest to fenomen ¿ycia w ogóle, które
w zwi¹zku z tym mo¿na tak¿e definiowaæ jako �wznoszenie siê �wia-
domo�ci�8 pojmowanej jako rezultat zorganizowanej z³o¿ono�ci. Ta-

8 Jest to rozumienie bardzo bliskie przyjêtym dzi�, a omawianym ju¿ kon-
cepcjom inteligencji, umys³u natury, w³a�ciwym rozwa¿aniom Batesona czy
na przyk³ad Dennetta. Fakt ten dobitniej jeszcze obrazuje prezentowana wy-
powied� Teilharda de Chardina: �Przyjmuj¹c taki punkt widzenia mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ka¿da forma instynktu na swój sposób zmierza do osi¹gniêcia
poziomu inteligencji [...]. Cz³owiek zatem by³by tylko jedn¹ po�ród niezliczo-
nych odmian �wiadomo�ci próbowanych przez ¿ycie w �wiecie zwierzêcym �
t¹, która osi¹gnê³a stan refleksji. Pozosta³e stanowi¹ �wiaty psychiczne, do
których mamy trudny dostêp nie tylko dlatego, ¿e �wiadomo�æ jest tam bar-
dziej rozproszona, ale równie¿ dlatego, ¿e funkcjonuje tam inaczej ni¿ u nas�.
P.T. C h a r d i n  de: Fenomen cz³owieka. Prze³. K. Wa l o s z c z y k. Warszawa:
PAX, 1993, s. 133. Stanowisko takie, okre�lane mianem panpsychizmu, jed-
noznacznie czytelne ju¿ u Barucha Spinozy, wnikliwie omawia Thomas Na-
gel, dowodz¹c: �Tak ma³o jednak wiemy o tym, jak �wiadomo�æ powstaje
z materii w przypadku nas samych i w przypadku zwierz¹t, u których mo¿e-
my j¹ rozpoznaæ, ¿e by³oby dogmatyzmem zak³adanie, ¿e nie istnieje ona
w innych z³o¿onych systemach czy nawet w systemach o rozmiarach galakty-
ki � jako wynik tych samych podstawowych w³asno�ci materii, które s¹ odpo-
wiedzialne za nas�. T. N a g e l: Pytania ostateczne. Prze³. A. R o m a n i u k. War-
szawa: Aletheia, 1997, s. 236. W my�l tego ujêcia zak³ada siê swoist¹ uni-
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kie pojmowanie �psychizmu� i kierunkowo�ci ewolucji jest niezwy-
kle istotnym zagadnieniem w interpretacji teorii de Chardina, przy-
czyni³o siê bowiem do wielu nieporozumieñ i d³ugotrwa³ej niechêci
biologów do koncepcji noosfery9. Podczas gdy na gruncie przyro-
doznawstwa krytykowano jej transcendencjonizm, metafizyczno�æ
i skrajny antropocentryzm, przedstawiciele nauki katolickiej i w³a-
dza duchowna dla odmiany, z któr¹ de Chardin jako jezuita by³
�ci�le powi¹zany, zarzucali jej panteizm, niezgodny z nauk¹ Ko-
�cio³a. Tymczasem dla samego autora koncepcji by³o jasne, ¿e ist-
nieje konieczno�æ odrêbnego ujmowania zagadnieñ ewolucji w za-
le¿no�ci od tego, czy postrzegamy j¹ w mikro- czy makroskali.

Spirytuali�ci maj¹ racjê � pisa³ de Chardin � ilekroæ tak
nieugiêcie broni¹ pewnej transcendencji cz³owieka wobec
pozosta³ej czê�ci przyrody. Materiali�ci równie¿ nie s¹ w b³ê-
dzie utrzymuj¹c, ¿e cz³owiek jest tylko kolejnym ogni-
wem w ³añcuchu form zwierzêcych. W tym, jak w wielu
innych przypadkach, dwie przeciwstawne oczywisto�ci go-
dzi ruch � pod warunkiem, ¿e w tym ruchu przyznamy
istotne znaczenie zjawisku tak bardzo zgodnemu z natur¹
rzeczy, a mianowicie �zmianie stanu�10.

S¹dziæ nale¿y, ¿e takie postawienie przez de Chardina zagad-
nienia ducha i materii nie by³o w tym wypadku prób¹ �dyploma-
tycznego� ominiêcia zarzutów padaj¹cych z obu stron, ale odzwier-

wersalno�æ w³asno�ci mentalnych ca³ej materii jako pod³o¿a wszelkich mo¿-
liwych form �wiadomo�ci, co � oczywi�cie � nie zosta³o na razie przez nikogo
udowodnione, a co jest zgodne zarówno z za³o¿eniami de Chardina (przynaj-
mniej tak, jak rozumie je autorka tej ksi¹¿ki), jak i z hipotez¹ fizyka nobli-
sty Erwina Schrödingera o bezpo�rednim zwi¹zku �wiadomo�ci z uczeniem
siê materii ¿ywej, d¹¿¹cej do swojego Vegetationsspitze (szczytu wegetacyjne-
go). Por. E. S c h r ö d i n g e r: Czym jest ¿ycie? Prze³. S. A m s t e r d a m s k i. War-
szawa: Prószyñski i S-ka, 1998.

9 Dobrze obrazuje j¹ m.in. stanowisko Stephena Jaya Goulda, wyra¿one
w ksi¹¿ce Niewczesny pogrzeb Darwina. Por. S.J. G o u l d: Niewczesny pogrzeb
Darwina. Prze³. N. K a n c e w i c z - H o f f m a n. Warszawa: PiW, 1991.

10 T.P. C h a r d i n  de: Fenomen cz³owieka..., s. 134.
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ciedla³o rzeczywiste jego prze�wiadczenie o nieci¹g³o�ci stanów �
intuicjê filozofa bardzo blisk¹ wspó³czesnemu stanowisku fizyków
wobec zwi¹zku miêdzy mutacj¹ a tak zwanymi kwantowymi prze-
skokami czy te¿ szerzej i na innym poziomie � wobec zwi¹zku po-
miêdzy materi¹ i umys³em.

Proponowane przez niego ujêcie ¿ycia jako zjawiska o skali ko-
smicznej (patrz: Vernadski) przywiod³o go do tezy o zachodzeniu
biologicznej syntezy �wiadomo�ci dziêki �noogenicznym� si³om or-
ganizowania siê z³o¿ono�ci, a w szczególno�ci syntezy refleksji jako
osi¹gniêcia w³a�ciwego jedynie cz³owiekowi11. To wznoszenie siê
�wiadomo�ci na poziomie ogromnych z³o¿ono�ci charakterystycz-
nych dla my�li ludzkiej uzna³ on za lamarckowskie, oparte na �anty-
przypadku�, wznoszenie siê za� �wiadomo�ci na poziomie ma³ych
kompleksów (ni¿szych form pozbawionych refleksji) � za przypad-
kowe i rozproszone, poddane darwinowskiej selekcji. Kierunkowo�æ
ewolucji my�li ludzkiej jest wiêc niejako podwójnie, zewnêtrznie
i wewnêtrznie uwarunkowana � raz przez ukierunkowany zasad¹
�zmiany stanu�, transformizm ca³ej przyrody o¿ywionej, powtórnie
przez nieprzypadkowe, refleksyjne selekcjonowanie �sprzyjaj¹cych
okazji�, aktywne dziedziczenie siê my�li. Noosfera � efekt konflu-
encji, ³¹czenia siê i w ostateczno�ci jakiej� megasyntezy my�li ludz-
kiej, gigantycznego procesu psychobiologicznego wznoszenia siê
i scalania wielu �wiadomo�ci przechodz¹cych w eksteligencjê, jak
mówi¹ dzi� Stewart i Cohen, swoj¹ ewolucjê opiera na ruchu ru-
chów, syci siê porz¹dkiem uk³adu dynamicznego, �zwija siê we-
wnêtrznie�, porusza i... w zwi¹zku z tym uznaæ j¹ nale¿y za ¿yw¹,
dok³adnie w tym sensie, w jakim �rozumie� ¿ycie fizyka XXI wie-
ku. Jako efekt nieci¹g³o�ci w ci¹g³o�ci noosfera przeobra¿a ¿ycie
ca³ej planety, jest przestrzeni¹ idei � kolektywnej my�li ludzkiej,
nadbudowuj¹c¹ siê stale nad przestrzeni¹ biosfery. To zhumani-
zowana, realnie istniej¹ca materia

11 �Zmiana stanu biologicznego, daj¹ca pocz¹tek my�li � pisze de Chardin
� nie jest po prostu odpowiednikiem krytycznego punktu, jaki przekroczy³a
jednostka czy nawet gatunek. Jej zasiêg jest szerszy, gdy¿ dotyczy ona same-
go ¿ycia w jego organicznej ca³o�ci � i w takim razie oznacza przeobra¿enie
dotycz¹ce stanu ca³ej planety�. P.T. C h a r d i n  de: Fenomen..., s. 144.
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nowa warstwa, siêgaj¹ca równie daleko [...], jeszcze bar-
dziej spoista ni¿ poprzednie warstwy, �warstwa my�l¹ca�,
zapocz¹tkowana w koñcowym trzeciorzêdzie, rozpo�ciera-
j¹ca siê odt¹d ponad �wiatem ro�lin i zwierz¹t: poza i po-
nad biosfer¹12

� zrodzona z ca³o�ciowego wysi³ku ¿ycia, dokonuj¹cego siê niepo-
strze¿enie wewn¹trz jego form pierwotnych. Wzbogaca siê, wzno-
si, zagêszcza na drodze znanej biologii addytywno�ci, zdobywszy
przez cz³owieka (w cz³owieku) szczególn¹ �wolno�æ� samodecydo-
wania, jak¹� autonomiê charakterystyczn¹ dla wszystkich ekosys-
temów. W pewnym sensie powiedzieæ wiêc mo¿na rzeczywi�cie, przy
czym obstaj¹ memetycy, ¿e role siê odwróci³y, chocia¿ zdaniem de
Chardina wci¹¿ i jedynie od nas zale¿y, czy popadniemy w pod-
dañstwo, w uzale¿nienie od tej sfery. Zasada ruchu, gromadzenia
rezultatów i nieodwracalno�ci dotycz¹ca ca³ej materii ¿ywej, obej-
muje równie¿ noosferê. Ten naturalny determinizm, mimo i¿ jest
determinizmem, dotycz¹c tak¿e my�li jako formy natury, zgodnie
z jej prawami nie pozwoli na zastój; jak zawsze, od pocz¹tków na-
rodzin ¿ycia na Ziemi, bêdzie (w makroskali) wymuszaæ ewolucjê,
poniewa¿ JEST ewolucj¹.

�Tworzywo wszech�wiata, osi¹gn¹wszy poziom my�li, jeszcze nie
ukoñczy³o swego ewolucyjnego cyklu�13, zmierza ku nad�wiadomo-
�ci, ku koncentracji �sumy bytów� w czym� nadosobowym � stwier-
dza de Chardin. Owo �co�� nazwa³ on punktem Omega i... od tego
w³a�ciwie punktu jego drogi ze standardowo pojmowanym obiek-
tywizmem naukowym przyrodoznawstwa zaczynaj¹ siê rozchodziæ.
O ile bowiem proponowana wy¿ej Chardinowska konstrukcja teo-
retyczna (przedstawiona tu w nieco zaktualizowanej terminologicz-
nie wersji) pozostaje w wiêkszo�ci w zgodzie z teori¹ wspó³czesnej
nauki, o tyle koncepcja transcendentnego, �odrêbnego centrum pro-
mieniuj¹cego w sercu systemu centrów�14, koncepcja niezniszczal-

12 Ibidem, s. 146.
13 Ibidem, s. 205.
14 Ibidem, s. 215.
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nego Umys³u, uogólnionej zasady emergencji, �Pierwszego motoru
znajduj¹cego siê na przedzie�15, choæ wykazuj¹ca wiele zbie¿no�ci
ze stanowiskiem przywo³ywanego tu ju¿ genialnego fizyka Erwi-
na Schrödingera, przynajmniej na razie nie poddaje siê ¿adnej fal-
syfikacji. Ale rozwa¿anie jej nie jest te¿ konieczne w najwa¿niej-
szym tu kontek�cie pytañ o prawa rz¹dz¹ce ideosfer¹-eksteligencj¹-
-noosfer¹ oraz ludzk¹ my�l¹.

Istotne natomiast wydaje siê dostrze¿enie faktu, i¿ zwi¹zki po-
miêdzy biologi¹ i fizyk¹ wspó³czesn¹ a naukami spo³ecznymi oraz
filozofi¹, czytelne tak wyra�nie u Vernadskiego i de Chardina, z bie-
giem lat staj¹ siê coraz bardziej widoczne i � jak wynika z naszych
tu dociekañ � coraz bardziej owocne16. Dotyczy to szczególnie teo-
rii z³o¿ono�ci, wykazuj¹cej uniwersalno�æ i skuteczno�æ na obsza-
rze bardzo ró¿nych dyscyplin naukowych, buduj¹cej �nowy para-
dygmat ca³ej nauki, znacznie bardziej uniwersalny od podstawo-
wych teorii fizyki�17.

To w³a�nie na podstawie jej przes³anek (choæ nie wprost), sfor-
mu³owa³ równie¿ w latach siedemdziesi¹tych XX wieku swój pro-
gram wykroczenia poza ontologiczn¹ alternatywê: natura � kul-
tura Edgar Morin, który jako jeden z pierwszych dostrzega³ i wdra-
¿a³ � jak siê zdaje � w naukach spo³ecznych konieczno�æ my�lenia
o kulturze w kategoriach samoorganizuj¹cych siê systemów otwar-
tych, w kategoriach emergencji, negentropii i nieoznaczono�ci. Pro-
gram, jak nadmieniano, w którym zosta³o przewidziane tak¿e miej-
sce takiej subdyscyliny, jak memetyka, za³o¿ony, wed³ug autorki tej

15 Ibidem, s. 223.
16 Bardzo dobr¹ prezentacjê tego zagadnienia odnale�æ mo¿na zw³aszcza

w pracach Micha³a Hellera oraz Micha³a Te m p c z y k a (Teoria chaosu a filo-
zofia. Warszawa: Wydawnictwo CiS, 1998).

17 M. Te m p c z y k: Teoria chaosu dla odwa¿nych. Warszawa: PWN, 2002,
s. 11. Skuteczno�æ teorii chaosu jako umo¿liwiaj¹cej pe³niejsze ni¿ kiedykol-
wiek rozpoznawanie zjawisk spo³ecznych i mechanizmów kultury eksponuje
w swych pracach zw³aszcza Joël de Rosnay � wybitny wspó³czesny badacz fran-
cuski, autor wielu ksi¹¿ek i artyku³ów na temat globalnych przeobra¿eñ men-
talno�ci i ewolucji makro¿ycia. Tu warto przywo³aæ jego rozwa¿ania nad teo-
ri¹ z³o¿ono�ci wy³o¿one w L�Homme Symbiotique. Paris: Edition du Seuil, 1995.
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ksi¹¿ki, ju¿ w Le paradigme perdu: La nature humaine18, a jedno-
znacznie uznany w La Méthode (T. 4) i Les Idées. Leur habitat,
leur vie, leurs moeurs, leur organisation z 1991 roku19.

Zwi¹zki koncepcji Edgara Morina z teoriami François Jacoba,
Jacques�a Monoda, Pierre�a Augera, ale tak¿e Humberto Matura-
ny i Francisco Vareli (autopoiesis) s¹ wyra�ne, podobnie jak czy-
telny jest w jego dziele wp³yw samej koncepcji noosfery. Sta³a siê
ona elementem jego scienza nuova, czyli ogólnej nauki o physis,
która

winna ustaliæ zwi¹zki miêdzy fizyk¹ a ¿yciem, tj. miêdzy
entropi¹ i negentropi¹, miêdzy z³o¿ono�ci¹ mikrofizyczn¹
(niejasno�æ korpuskularno-falowej natury �wiat³a, zasada
nieoznaczono�ci) a z³o¿ono�ci¹ makrofizyczn¹ (samoorga-
nizacja)20.

Anektuj¹c na w³asny u¿ytek teoriê noosfery, Morin przeformu-
³owuje j¹ jednak nieco, przecz¹c przede wszystkim (mo¿e nie tylko
z racji g³êbszej znajomo�ci teorii uk³adów dynamicznych, rozwija-
j¹cej siê gwa³townie w³a�nie w dwudziestoleciu dziel¹cym go od de
Chardina?) theilhardiañskiej logice finalistycznej. W przekonaniu
o stochastycznym charakterze ewolucji i policentryczno�ci naszej
rzeczywisto�ci dowodzi interferencyjno�ci natury ludzkiej i ludz-
kiego �wiata, o którym decyduj¹ relacje, wspó³oddzia³ywanie z³o-
¿onych si³ w przestrzeni fazowej, a nie dokonuj¹ce siê za spra-
w¹ �cudownego przeduchowienia� wygasanie natury w kulturze.
Tak wiêc nie quasi-geologiczne nak³adanie siê warstw, ale nieci¹-
g³o�æ, wariantowo�æ i losowo�æ okre�laj¹ narodziny i funkcjonowa-
nie noosfery � sfery bytów po�rednicz¹cych pomiêdzy podmiotem
a otoczeniem, empirycznego, generatywnego systemu samorepro-

18 E. M o r i n: Le paradigme perdu: la nature humaine. Paris: Éditions du
Seuil, 1973.

19 I d e m: Les idées. Leur habitat, leur vie, leurs m�urs, leur organisation.
Paris: Éditions du Seuil, 1991.

20 E. M o r i n: Zagubiony paradygmat � natura ludzka. Prze³. R. Z i m a n d.
Warszawa: PIW, 1977, s. 273.
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dukuj¹cego siê i samowytwarzaj¹cego. Za Augerem (fizykiem nu-
klearnym) i Monodem (nobel z dziedziny medycyny i fizjologii za
odkrycie mechanizmów transformacji genetycznej wraz z Jaco-
bem i Lwoffem) proponuje te¿ traktowaæ idee jako �organizmy�,
autonomiczne byty (existants), buduj¹ce biologiczne �czwarte kró-
lestwo�21.

Idee wrastaj¹ w kod kulturowy, wnosz¹c z sob¹ twórcz¹ lub
niszczycielsk¹ informacjê. W odró¿nieniu jednak od wiru-
sów � idee ³¹cz¹ siê, tworz¹ zorganizowane ci¹gi, staj¹ siê
mitami, ideologiami, istotami antropomorficznymi. To czyni
z nich bli¿szy ni¿ wirusy analogon istot ¿yj¹cych. Mo¿na
wiêc traktowaæ idee, mity, bogów jako obdarzone wzglêdn¹
autonomi¹ �istnienia� (existants), których ekosystemem by-
³yby mózgi i kultury22

� pisa³ Morin w wydanym w trzy lata przed Samolubnym genem
projekcie swej nowej nauki � noologii, której zadaniem mia³oby byæ
rozpoznawanie �asocjatywnej chemii� i praw ¿ycia oraz regu³ ko-
dowania idei �bytuj¹cych na cerebralnym pograniczu ¿ycia�23,
które, jak wszystkie heterotrofy, zdolne s¹ rozprzestrzeniaæ siê, od-
twarzaæ, przenosiæ z jednego organizmu do drugiego, pod warun-
kiem, ¿e maj¹ dostêp do zasobów energii odpowiedniego dla nich
nosiciela, którego kod genetyczny potrafi¹ anektowaæ i przeobra-
¿aæ. W budowaniu w³asnej wersji tej nauki Morin jest konsekwent-
ny, czego dowodz¹ ostatnie jego prace, stale i czujnie skupione na
dokonaniach wspó³czesnej biologii, fizyki kwantowej i teorii syste-
mów, w których upatruje on prawdziwie prze³omowe rozstrzygniêcia

21 �Czwarte królestwo sk³ada³oby siê wiêc z okre�lonych organizmów � idei;
w �rodowisku, jakim s¹ mózgi ludzkie, i dziêki rezerwom ³adu, jakimi one
rozporz¹dzaj¹, dokonuje siê � poprzez niezmienne ich powielanie � reproduk-
cja idei [...]� � dowodzi³ w 1966 roku Pierre Auger (P. A u g e r: 1966, s. 98�99
za: E. M o r i n: Zagubiony paradygmat..., s. 271).

22 E. M o r i n: Zagubiony paradygmat..., s. 271.
23 Ibidem.
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w budowaniu wiedzy o tych prawach i wci¹¿ poszukuj¹c dla nich
zwolenników po�ród humanistów24.

Dopóki jednak w szeroko pojêtych naukach o cz³owieku nie
uznaje siê ontologicznej niezale¿no�ci tego �wiata, jego realnej egzy-
stencji, tak jak uczyniono to wcze�niej na gruncie fizyki i biologii,
nie zostanie osi¹gniêty pu³ap obiektywizmu, od którego mo¿na roz-
pocz¹æ wsparte na naukowej teorii badanie tego, co Morin, w prze-
ciwstawieniu do generatif nazywa phenomenal, a co zgodnie z dys-
kursem przyrodoznawczym mo¿emy nazywaæ noosfer¹ (ideosfer¹)
b¹d�, zgodnie z ewolucjonistyczn¹ teori¹ epistemologiczn¹ � �wia-
tem trzecim, ustanawiaj¹cym czwarte królestwo natury.

Wydaje siê, i¿ ca³y problem ze zbudowaniem przekonuj¹cej teo-
rii kultury, a w niej i teorii ¿ycia idei, tkwi w³a�nie w tym, i¿ wci¹¿
wzdragamy siê przed dokonaniem tego przej�cia. Badanie noo-
sfery-ideosfery-eksteligencji i budowanie za³o¿onej przez Morina
noologii wymaga bowiem nie tylko zmiany koncepcji ontologicz-
nych. Wymaga tak¿e, a mo¿e zw³aszcza, g³êbokiej rewizji i prze-
obra¿enia postawy epistemologicznej humanistyki, o ile mia³aby
ona braæ udzia³ w badaniu ewolucyjnych wytworów ludzkiego umy-
s³u. W³a�ciwie wymaga faktycznie stworzenia jakiej� innej, nowej
humanistyki uznaj¹cej za poznawczo i metodologicznie dopuszczal-
ne alienum idei i podmiotu, pogodzonej zarówno z Foucaultowsk¹
tez¹, i¿ �my�l mo¿e my�leæ�, ale i pozostawiaj¹cej poza swym na-
wiasem tych, �którzy nie mog¹ my�leæ, nie my�l¹c zarazem, czym
jest my�l¹cy cz³owiek [...]�25. Filozoficzne zrêby tej nowej humani-
styki zosta³y ju¿ zreszt¹ zarysowane i chocia¿ badanie ponowo-
czesnej my�li humanistycznej nie jest bezpo�rednim celem tej ksi¹¿-

24 To d¹¿enie do transdyscyplinarno�ci rozpoznawanej jako kategoryczny
wymóg wspó³czesno�ci Morin najwyra�niej artyku³uje chyba w artykule Réfor-
me de pensée, transdisciplinarité, réforme de l�Université . Zob. Communication
au Congrès International �Quelle Université pour demain? Vers une évolu-
tion transdisciplinaire de l�Université� (Locarno, Suisse, 30 avril�2 mai 1997);
texte publié dans Motivation, N° 24, 1997. http://perso.club-internet.fr/nicol/
ciret/ � mis à jour le 10 février 1998.

25 M. F o u c a u l t: S³owa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. T. 2.
Prze³. T. K o m e n d a n t. Gdañsk: S³owo/obraz terytoria, 2005, s. 164.
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ki, to przecie¿ w kontek�cie wszystkiego, co dot¹d zosta³o powie-
dziane na temat biologicznej wiedzy o ideosferze, nie sposób nie
zauwa¿yæ wyra�nych zbie¿no�ci pomiêdzy wizj¹ ¿ycia idei i onto-
logii ideosfery, nakre�lon¹ przez przyrodoznawców, a wizj¹ na przy-
k³ad jednego z bardziej wp³ywowych dzi� filozofów kultury � Je-
ana Baudrillarda, najwyra�niej inspirowanego tendencjami �trze-
ciej kultury�. Oprócz Foucaultowskich to jego zw³aszcza pogl¹dy
i wypowiedzi o �my�l¹cym podmiocie� i naturze kultury ujawniaj¹
tê blisko�æ. Mo¿na wskazaæ tu na jego uwagi na temat �logoma-
sy�, a wiêc jêzyka, o którym powiada, ¿e �jest wa¿ny, poniewa¿ znaj-
duje siê w szczelinie miêdzy tym, co ludzkie, i tym, co nieludzkie.
[...] jest tym, co odcina nas od cyrkulacji �wiata, od królestwa zwie-
rz¹t, ro�lin itd., lecz w tym samym czasie odbudowuje tê cyrkula-
cjê na poziomie symbolicznym�26, nale¿y wskazaæ te¿ na rozwa¿a-
nia o specyfice my�li ludzkiej i stwierdzenia w rodzaju:

�wiat nie jest ju¿ my�lany przez cz³owieka. Obecnie to my
jeste�my my�lani przez to, co nieludzkie. I to wcale nie me-
taforycznie, lecz na zasadzie wirusowej homologii, bezpo-
�redniej, kontaminuj¹cej infiltracji, wirtualnej, nieludzkiej
my�li. Jeste�my fetyszami my�li, która nie jest ju¿ nasz¹
my�l¹ albo te¿ ro�nie na niej poza kontrol¹ jak nowotwór.
Nie jeste�my ju¿ w stanie uj¹æ siebie samych inaczej, jak
tylko wychodz¹c od punktu omega, zewnêtrznego wobec
tego, co ludzkie; od przedmiotów o wiele bardziej odleg³ych,
o wiele dziwniejszych ni¿ przedmioty naszych nauk � no-
�ników podstawowej niepewno�ci, którym nie mo¿emy na-
rzuciæ naszych perspektyw27.

Zasadnicza ró¿nica miêdzy tymi � zbie¿nymi pod wzglêdem hi-
potez ontologicznych � koncepcjami nie tkwi w postrzeganiu i roz-
poznaniu natury rzeczy. To raczej ró¿nica podstaw dyscyplinarnej

26 J. B a u d r i l l a r d: Przed koñcem. Rozmawia Philippe Petit. Prze³. R. L i s.
Warszawa: CiS, 2001, s. 61.

27 Ibidem, s. 148.

13 Moc narrativum...
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odrêbno�ci, której broni Baudrillard, polegaj¹ca tak¿e na epistemo-
logicznej nieufno�ci wobec determinuj¹cej nas rzeczywisto�ci �wiata
trzeciego oraz wyrazi�cie akcentowanej przez Baudrillarda antro-
pocentrycznej postawie etycznej niezgody na przyjêcie redukcji
i obiektywizmu jako kategorii i narzêdzi wyja�niaj¹cych �wiat cz³o-
wieka. Rzeczywisto�æ idei oddzielona od sprawczej dzia³alno�ci pod-
miotu traci w jego przekonaniu �realno�æ�. Staje siê wrog¹ hiper-
rzeczywisto�ci¹ �wiata determinuj¹cego i osaczaj¹cego cz³owieka,
bo pozostaj¹c¹ poza wszelkim jego wp³ywem. W przeciwieñstwie te¿
do memetyków, urzeczonych poniek¹d faktem stosowalno�ci praw
przyrody do wszystkich wymiarów ¿ycia bez konieczno�ci odwo³y-
wania siê do subiektywizmu podmiotowego do�wiadczenia (percep-
cji), Baudrillard, jak przysta³o na �intelektualistê o literackiej pro-
weniencji� dostrzega w tym fakcie zagro¿enie, budz¹ce jego g³êbo-
ki niepokój oraz poznawcz¹ rozterkê wobec przemocy tej sfery i nie-
nasyconego apetytu na obiektywno�æ, wyzuwaj¹cego cz³owieka
z jego praw do uprawiania humanistycznej heurezy i zajmowa-
nia etycznego wobec niego stanowiska. Doskonale odzwierciedla
tê jego postawê La Violence du Monde28, napisana, nawiasem mó-
wi¹c, wspólnie z Morinem analiza i diagnoza terroryzmu politycz-
nego. Wszystko to sytuuje go poza przyrodoznawczym modelem
nauki obiektywnej, a zbli¿a do stanowiska innego wspó³czesnego
filozofa, Thomasa Nagela, tak¿e g³êboko w¹tpi¹cego w naukow¹
mo¿liwo�æ pojêcia tego, �jak to jest, byæ nietoperzem� i optuj¹cego
za nieprzek³adalno�ci¹ �wiatów zgodnie z przekonaniem, i¿ �byæ
mo¿e rzeczywisto�ci nie nale¿y uto¿samiaæ z rzeczywisto�ci¹ obiek-
tywn¹�29.

Jednak tak wyra�nie obecna dzi� w humanistyce rezygnacja
z centralnej pozycji podmiotu, jego peryferyjne usytuowanie w prze-
strzeni inskrypcji, zanegowanie mitu Autora, Ekspresji i Interpre-
tacji, afirmacja gry, zgoda na (oczywist¹ dla teorii chaosu) specy-
ficzn¹ niezale¿no�æ systemu kultury od jego sk³adowych (zw³asz-

28 J. B a u d r i l l a r d: La Violence du Monde. Paris: Édition du Felin, 2003,
29 Th. N a g e l: Pytania ostateczne. Prze³. A. R o m a n i u k. Warszawa: Ale-

theia, 1997, s. 254.
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cza autora i interpretacji), a wreszcie przekonanie o kontekstual-
nym wy³anianiu siê sensu z przestrzeni tej gry czy wrêcz nawet
uznawanie, ¿e nie ma niczego innego poza kontekstem � wszyst-
ko to otworzy³o ju¿ do�wiadczenia humanistyki na przyrodoznaw-
cz¹ wizjê ideosfery jako autonomicznego systemu replikowanych
i replikuj¹cych siê memów. Badana i opisywana przez postmo-
dernistyczn¹ humanistykê przemoc idei, naszym zdaniem, stano-
wi (à rebours) potwierdzenie obecno�ci tego systemu, ujawniaj¹c
wszak¿e epistemologiczny dylemat filozofii, który z w³a�ciw¹ sobie
przenikliwo�ci¹ dostrzega³ ju¿ Leszek Ko³akowski, kiedy pisa³:

[...] cz³owiek nie ma pozaludzkiego gruntu, na którym by
sta³ i wiedzia³ zarazem, ¿e stoi. Musi zaczynaæ od siebie,
ka¿dy inny punkt wyj�cia jest produktem wtórnej abstrak-
cji, której niepodobna uprawomocniæ bez powrotu do sy-
tuacji ludzkiej. [...] Je�li tedy krytyka filozoficzna anuluje
tradycyjne pytanie o obecno�æ rzeczy �poza� percepcj¹ jako
pytanie nie nadaj¹ce siê do rozstrzygania, a w³a�ciwie do
poprawnego wypowiedzenia, to jednak nie potrafi usun¹æ
potrzeby, która pytanie to o¿ywia [...]. Ale martw¹ opcj¹ dla
potocznego i naukowego rozumu jest tak¿e punkt widze-
nia, który powo³uje siê na rygor do�wiadczenia i odrzuca
z tej racji jak¹kolwiek odpowied� na pytanie, zak³adaj¹ce
odró¿nienie �wiadomo�ci i rzeczy, odró¿nienie wyprzedza-
j¹ce sytuacjê percepcyjn¹. Innymi s³owy, odró¿nienie to,
choæ nielegalne ze wzglêdu na rygor do�wiadczenia, nie
mo¿e byæ usuniête z potocznej i naukowej pracy my�lowej30.

30 L. K o ³ a k o w s k i: Obecno�æ mitu. Wroc³aw: Wydawnictwo Dolno�l¹skie,
1994, s. 18 i 23.
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Rozdzia³ VII

We w³adzy Czwartego Królestwa

Trzydzie�ci lat rozwoju i dojrzewania memetyki przynios³o ju¿,
jak wykazano, sporo zajmuj¹cych i b³yskotliwych nieraz interpre-
tacji Dawkinsowskiej teorii drugiego replikatora. Mimo faktu, ¿e
spory o ontologiê memu jako analogicznej do genu �jednostki prze-
kazu kulturowego, czy te¿ jednostki na�ladownictwa�1, gdzie indziej
okre�lanej tak¿e jako �wêze³ pamiêci semantycznej i jego korelaty
na poziomie aktywno�ci mózgowej�2 trwaj¹, ³atwo dzi� spostrzec, ¿e
w�ród memetyków oraz prezentowanych tu licznie psychologów
ewolucyjnych, antropologów kultury, biologów i filozofów akceptu-
j¹cych tê koncepcjê, istnieje obecnie pewna quasi-zgoda co do de-
finicyjnego j¹dra bytu wywiedzionego przez Dawkinsa z praw dar-
winizmu kosmicznego. Zgoda ta dotyczy nie tylko znacz¹cej roli
ideosfery w ewolucji cz³owieka, ale tak¿e zdolno�ci replikacyjnych
memów oraz imitacji jako prymarnej �cie¿ki ich transferu. Przy ta-
kim postrzeganiu memów obstawa³ sam twórca teorii w przywo³a-
nej wstêpnej definicji z 1976 roku i wyra�nie pozostaje przy nim
równie¿ dzisiaj, gdy twierdzi: �Memy nie mog³yby siê rozprzestrze-
niaæ, gdyby nie istnia³a biologicznie warto�ciowa sk³onno�æ osob-
ników do wzajemnego na�ladownictwa�3, chocia¿ nierzadko podkre-

1 R. D a w k i n s: Climbing Mount Improbable. New York: Norton 1996a,
s. 266.

2 E.O. Wi l s o n: Konsiliencja. Jedno�æ wiedzy. Prze³. J. M i k o s. Poznañ: Zysk
i S-ka, 2002, s. 206.

3 R. D a w k i n s: Rozplatanie têczy. Nauka, z³udzenia i apetyt na cuda. Prze³.
M. B e t l e y. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2001, s. 294.
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�la te¿, i¿ mem jest czym�, co podlega �wszelkim mo¿liwym sposo-
bom kopiowania�4, zw³aszcza za� kopiowaniu na drodze zara¿ania.

Zdeklarowani orêdownicy wirusowego charakteru memów, optu-
j¹cy w³a�nie za analogi¹ �zara¿enia� i definiuj¹cy mem jako �wzo-
rzec zara�liwej informacji, który replikuje siê poprzez symbiotycz-
ne infekowanie umys³ów ludzi, zmieniaj¹c ich zachowanie i powo-
duj¹c, ¿e propaguj¹ oni ten wzór�5, tak¿e nie neguj¹ wagi na�la-
downictwa (imitacji) w procesie szerzenia siê memów, w przypad-
ku bowiem thought contagion trudno przecie¿ przyjmowaæ, i¿ mem-
pleks faszyzmu czy minispódniczek rozprzestrzenia siê drog¹ za-
ka¿enia kropelkowego lub wymiany p³ynów ustrojowych podczas
aktu seksualnego. Aby transfer zara�liwej informacji siê dokona³,
musi istnieæ kontakt innej natury ni¿ charakterystyczny dla sze-
rzenia siê wirusów organicznych. Musi nast¹piæ kontakt kulturo-
wy czy nawet pro�ciej � kontakt komunikacyjny, w którym jeden
osobnik (nosiciel danego memu) ma szansê �zaprezentowaæ� ów
mem drugiemu (innym osobnikom) tak, aby nawet poza �wiado-
mo�ci¹ odbiorcy uruchomione zosta³y mechanizmy mentalnej ab-
sorpcji memu i uaktywnione sk³onno�ci imitacyjne.

Sk³onno�ci te, stanowi¹c instynktowe i istotne w prze¿ywalno-
�ci gatunków wyposa¿enie biologiczne wszystkich naczelnych, jak
dowodzi dzi� wspierana genetyk¹ i etologi¹ psychologia ewolucyj-
na i porównawcza, w przypadku Homo sapiens s. uzyska³y poziom
�odtwarzania zamiarów, a nie tylko ruchów modela�6, a wiêc po-
ziom umo¿liwiaj¹cy zarówno �kopiowanie produktu�, jak i uczenie
siê przez rozpoznanie intencji i �kopiowanie instrukcji�, co przyjê-
to uznawaæ za tak zwane na�ladownictwo rzeczywiste7. Zdaniem

4 Ibidem, s. 292.
5 G. G r a n t: Leksykon memetyczny. Prze³. J. P o l a k o w s k a, D. Wê ¿ o -

w i c z - Z i ó ³ k o w s k a. �Teksty z Ulicy� 2005, nr 9: Zeszyt memetyczny. Red.
D. Wê ¿ o w i c z - Z i ó ³ k o w s k a, wspó³pr. M. N o s z c z y k, s. 73.

6 S. P i n k e r: Tabula rasa. Spory o naturê ludzk¹. Prze³. A. N o w a k.
Gdañsk: GWP, 2005, s. 6.

7 Dyskusja prowadzona na gruncie nauk przyrodniczych nad na�ladow-
nictwem sensu largo i sensu stricte wci¹¿ jeszcze trwa, czego dobrym przyk³a-
dem s¹ m.in. uwagi polskiego recenzenta naukowego pracy Blackmore � Jana
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Susan Balckmore, która jak dot¹d najszerzej zaprezentowa³a kwe-
stiê na�ladownictwa w kontek�cie za³o¿eñ memetyki, na�ladownic-
two rzeczywiste jest zjawiskiem rzadkim i z³o¿onym, zachowaniem
wymagaj¹cym decyzji na�ladowcy co do tego, co nale¿y na�lado-
waæ i uznaæ za �takie samo�, jak transformowaæ ró¿ne punkty wi-
dzenia i jakie ruchy wykonaæ w celu uzyskania zamierzonego efek-
tu, a zatem � z racji tej z³o¿ono�ci � zachowaniem dostêpnym je-
dynie naszemu gatunkowi, wyposa¿onemu w �mózgowe oprzyrz¹-
dowanie� konieczne w realizacji tak pojmowanego na�ladownictwa.
Dodatkowo, Blackmore przyjê³a równie¿, ¿e �ilekroæ na�ladujemy
siebie nawzajem, co� nieuchwytnego wêdruje od jednej osoby do
drugiej. Tym czym� jest mem�8.

Zdolno�ci na�ladowcze, instynktow¹ sk³onno�æ do imitacji i mo¿-
liwo�ci uczenia siê posiadaj¹ tak¿e inne gatunki zwierzêce, faktem

Strza³ko, pomieszczone w przypisie do podrozdzia³u Na�ladownictwo, zara�-
liwo�æ i spo³eczne uczenie siê przywo³ywanej tu pracy (zob. s. 87) oraz rozwa¿a-
nia Stevena Pinkera i Edwarda O. Wilsona. W naukach spo³ecznych, nato-
miast, waga tej ludzkiej sk³onno�ci zosta³a dostrze¿ona i wyeksponowana
ju¿ przez Gabriela Tarde�a (1890), przyjmuj¹cego wrêcz, i¿ �Spo³eczeñstwo to
na�ladownictwo, za� na�ladownictwo to rodzaj somnambulizmu�. Cyt. za:
M. O s s o w s k a: Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN, 1986, s. 15.
Wiele spostrze¿eñ Tarde�a na temat funkcjonowania t³umu, opinii publicznej,
a zw³aszcza na temat psychologii kolektywnej � przedmiotu socjologii w jego
ujêciu � objawia dzisiaj zajmuj¹c¹ zbie¿no�æ z memetyk¹, by wskazaæ jedy-
nie na przekonanie autora Les lois de l�imitation, i¿ w jednostkowych umy-
s³ach istniej¹ elementy, �które mog¹ byæ przekazywane i komunikowane z jed-
nej �wiadomo�ci do innych, elementy, które, mimo nieprzekraczalnego hiatus
miêdzy jednostkami, s¹ w stanie jednoczyæ siê i ³¹czyæ ze sob¹ a¿ do stworze-
nia prawdziwych si³ spo³ecznych, pr¹dów, opinii i impulsów ludu, tradycji
i obyczajów narodu�. Cyt. za: J. S z a c k i: Historia my�li socjologicznej. Cz. 1.
Warszawa: PWN, 1981, s. 361. Wed³ug tego badacza, zadaniem socjologii jest
w³a�nie badanie zjawisk odtwarzanych na skutek na�ladownictwa oraz po-
szukiwanie w³asnej metody ich specyfikacji, pomiaru i powtarzalno�ci. Socjo-
logia odesz³a jednak od za³o¿eñ Tarde�a, trac¹c, byæ mo¿e, mo¿liwo�æ dotarcia
w³asn¹ drog¹ do istoty zjawisk kolektywnych, którym dzi� z tak¹ pasj¹ po-
�wiêca siê uwagê w naukach biologicznych.

8 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa. Prze³. N. R a d o m s k i. Poznañ: Re-
bis, 2002, s. 92.
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jest jednak, i¿ ¿aden z nich nie zbudowa³ na tej bazie urz¹dzenia
tak doskonale wspomagaj¹cego porozumiewanie siê na�laduj¹cych
i spo³eczne zapamiêtywanie tego, co warto na�ladowaæ, jak uczy-
ni³ to Homo sapiens s. wynajduj¹c jêzyk, choæ bardzo wiele gatun-
ków niezwykle precyzyjnie potrafi przekazywaæ sobie pozagenetycz-
ne informacje o zasobach, miejscach zagro¿enia i lokalizacji bez-
piecznego siedliska (pszczo³y, mrówki, delfiny, makaki).

Wspó³czesna wiedza paleoantropologiczna o ¿yciu spo³eczno�ci
hominidów przekonuj¹co wykazuje, ¿e w toku swego rozwoju ga-
tunkowego Homo sapiens s. rzeczywi�cie intensywnie rozwija³ zdol-
no�ci imitacyjne, opieraj¹c na nich pomy�ln¹ adaptacjê i budowê
w³a�ciwej mu niszy ekologicznej. Czynienie kalki, odwzorowywa-
nie natury i zachowañ innych osobników, jasno widoczne jest ju¿
w malowid³ach naskalnych Lascaux i �ladach d³oni odbijanych
przez paleolitycznych twórców �sanktuariów� w Gargas czy Les Tro-
is Frères oraz w powielanych przez setki tysiêcy lat technikach na-
rzêdziowych paleolitu. To tylko nieliczne, a w przypadku kultury
magdaleñskiej (Lascaux) filogenetycznie nawet do�æ pó�ne dowo-
dy sk³onno�ci imitacyjnych, dziêki którym nasz przodek rozwija³
tak¿e swój mózg i jego funkcje mentalne. Dowody wcze�niejsze, bo
powi¹zane z Homo neanderthalensis (200 tys.�40 tys. lat temu)
wskazuj¹ równie¿ na przejawianie sk³onno�ci d�wiêkona�ladow-
czych i celow¹ produkcjê instrumentów dêtych i perkusyjnych9, co
pozostaje nie tylko w zwi¹zku z wysokim rozwojem zdolno�ci ma-
nualnych naszych przodków, ale niew¹tpliwie tak¿e z wyra�nymi
tendencjami do intencjonalnego wytwarzania d�wiêków i pos³ugi-
wania siê aparatem g³osowym. Zdaniem genetyków prowadz¹cych
badania nad genami j¹drowymi (m.in. Luigi Cavalli-Sforza, Ma-
satoshi Nei, James Wainscoat), zdolno�ci jêzykowe (mowa) mog³y
pojawiæ siê u naszych przodków nawet ju¿ oko³o 130 tys. lat temu
u wczesnego Homo sapiens10, a wiêc wiele wcze�niej ni¿ zdolno�ci

9 Zob. K. Wo n g: Zagadkowi neandertalczycy. ��wiat Nauki�. Wydanie spe-
cjalne 2003, nr 3.

10 Zob. R.L. C a n n, A.C. W i l s o n: Afrykañski rodowód ludzko�ci. ��wiat
Nauki�. Wydanie specjalne 2003, nr 3.
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plastycznego odwzorowywania (imitowania) przyrody i obiektów
dostêpnych obserwacji.

Tê genetyczno-kulturow¹ tajemnicê narodzin jêzyka, wspiera-
j¹cego pierwotniejsze zapewne jeszcze na�ladownictwo gestów �
rytmona�ladowczych ekspresji somatycznych (mimèmes), które fran-
cuski antropolog Marcel Jousse usytuowa³ u �róde³ wszelkiej
mowy11, a opartego na imitacji �wiata d�wiêków docieraj¹cych na
co dzieñ do równolegle specjalizuj¹cych siê uszu Homo sapiens, ba-
dacz ewolucji informacji � George B. Dyson t³umaczy z pomoc¹ ta-
kiej oto przypowie�ci:

Dawno, dawno temu, jakie� 2,5 mln lat temu, ¿y³a sobie
rasa ma³p chodz¹cych w pozycji pionowej. Pod wzglêdem
intelektu i nawyków by³y one podobne do dzisiejszych
szympansów. M³ode ma³py, podobnie jak wiele m³odych
ma³p dzi�, by³y sk³onne do na�ladowania zachowañ innych
osobników. W szczególno�ci by³y sk³onne do na�ladowania

11 Koncepcje M. Jousse�a nie s¹ znane memetyce, mimo ¿e zbudowa³y roz-
leg³¹ dziedzinê antropologii gestu jako rytmona�ladowczej ekspresji imituj¹-
cej naturê (makrokosmos) w mikrokosmicznej skali interakcji cz³owieka ze
�wiatem i na�laduj¹cymi innymi. Zdaniem Jousse�a mimage � somatyczny
jêzyk gestów wyprzedza jêzyk mówiony, buduj¹c podstawy koordynacji narz¹-
dów mowy oraz fundamentalne dla nauki i praktyki mówienia zdolno�ci ryt-
mizowania ci¹gu d�wiêków (prozodia mowy) i ich imitowania. Zob. M. J o u s -
s e: Antropologie du geste. Vol. 1�2, Paris: Gallimard, 1974 oraz stwierdzenia
autora: �L�homme est aussi un imitateur né, un «rythmo-mimeur» par nature,
et «c�est à partir du moment où l�anthropos a joué en lui le geste interaction-
nel qu�il a pu se dire le microcosme qui réverbère le macrocosme»� (s. 58).
�L�homme est enfin un imitateur génial, car il va conscientiser les expressions
résultant de ses imitations et les mimer: «C�est par le mimène que l�homme
construit sa première expression qui est donc, non pas le langage mais le mi-
mage»� (s. 54) oraz �«c�est grâce à ce �Mimage� que fonctionne la pensée. La
pensée étant simplement une intellection de �Mimèmes�»� (s. 54). �La sémio-
tisation, l�intellection et la pensée naissent du corps, réceptacle des interac-
tions du réel. Par le geste, l�anthropos prend conscience de ces processus d�in-
teraction et les rejoue à sa manière. Ce «rejeu» humain prendra alors, au fil
des siècles, différentes formes: les mimogrammes, les mimographes, puis les
phonogrammes qui en «s�algébrosant» ont donné «l�alphabétisme»�.



202 Rozdzia³ VII

d�wiêków [...], niektóre ci¹gi d�wiêków by³y powtarzane
czê�ciej ni¿ inne. Nazwê je �pie�niami� [...]. Skoro by³y po-
wtarzane przez ma³py, czasem zanika³y, a czasem zlewa³y
siê z innymi pie�niami, zatem mo¿emy je uznaæ, w lu�nym
sensie, za formê ¿ycia. Prze¿ywa³y, rozwija³y siê, rywali-
zowa³y z innymi i ewoluowa³y zgodnie z w³a�ciwymi so-
bie kryteriami przystosowania. [...]. Prze¿ycie pie�ni mia³o
tylko po�redni zwi¹zek z prze¿yciem samych ma³p, a bar-
dziej z prze¿yciem samych pie�ni [...]. Do tego momentu
pie�ni nie mia³y wiêkszej warto�ci dla ma³p. W sensie bio-
logicznym by³y paso¿ytami wykorzystuj¹cymi na�ladow-
cze sk³onno�ci zwierz¹t. Z chwil¹ rozpoczêcia specjaliza-
cji ma³pom zaczê³o siê op³acaæ zwracanie uwagi na pie�ni
�piewane przez inne ma³py i ich rozró¿nianie [...] z chwil¹
gdy ma³py zaczê³y wykorzystywaæ pie�ni, rozpoczê³a siê
wzajemna korzystna symbioza. Pie�ni zwiêkszy³y szansê
w³asnego prze¿ycia, przenosz¹c u¿yteczn¹ informacjê.
Ma³py zwiêkszy³y szanse prze¿ycia, udoskonalaj¹c swoje
zdolno�ci do przekazywania, powtarzania i rozumienia
pie�ni12.

Poetycki charakter tej przypowie�ci, zaczerpniêtej przez Dyso-
na z repertuaru projektanta ucz¹cych siê komputerów Daniela Hil-
lisa nie umniejsza zasadniczo trafno�ci nie ca³kiem przecie¿ intui-
cyjnego rozpoznania tego wci¹¿ frapuj¹cego etapu ewolucji cz³o-
wieka, jakim by³o pojawienie siê ludzkich zdolno�ci jêzykowych,
który, nawiasem mówi¹c, i tak pozostaæ musi w sferze spekulacji
naukowych. Przypowie�æ ta natomiast dobrze oddaje wspó³czesne
stanowisko biologii, memetyki i psychologii ewolucyjnej wobec za-
gadki narodzin jêzyka. Z jednej strony trafnie ujmuje symbiotyczn¹
zale¿no�æ genów i kultury � centralny temat koncepcji koewolucji
genetyczno-kulturowej Edwarda O. Wilsona, wspieranego przez
wywa¿onego w swoich opiniach autora The Language Instinct

12 G.B. D y s o n: Darwin w�ród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji. Prze³.
R. P i o t r o w s k i. Warszawa: Prószyñki i S-ka, 2005, s. 259�260.
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Stevena Pinkera; z drugiej za� doskonale trafia w za³o¿enia me-
metyki, mówi¹cej jednoznacznie, ¿e �gdy tylko nasi przodkowie
przekroczyli próg wiod¹cy do autentycznego na�ladownictwa, przy
okazji niejako zosta³ spuszczony ze smyczy drugi replikator�13, któ-
rego presja selekcyjna (dobór memetyczny, a wiêc dzia³anie memów
we w³asnym interesie ewolucyjnym) doprowadzi³a w koñcu do po-
jawienia siê jêzyka o bogatym zasobie s³ów i dobrze zdefiniowa-
nych strukturach gramatycznych14.

Tak postrzegany jêzyk istotnie mo¿e byæ traktowany jako byt
zewnêtrzny wobec ludzkiego genomu i jednocze�nie jako jedna
z si³ modyfikuj¹cych biologiczne procesy ewolucyjne naszego ga-
tunku, coraz �ci�lej uzale¿niaj¹cego swoje przetrwanie od nabywa-
nia informacji pozagenetycznej, która, jak twierdzi w³a�nie Pinker,

Mno¿y korzy�ci z wiedzy, któr¹ nie tylko mo¿na siê pos³u-
¿yæ, lecz tak¿e wymieniæ za inne dobra. [...] Koszty dziele-
nia siê informacj¹ s¹ bez znaczenia: je�li dam ci rybê, to
nie bêdê jej mia³, ale je�li dajê ci informacjê, jak z³owiæ rybê,
to nadal posiadam tê informacjê15.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e to w³a�nie ta w³a�ciwo�æ, pozwalaj¹ca ekono-
mistom okre�laæ informacjê pozagenetyczn¹ jako �dobra niekonku-
rencyjne�, przyczyni³a siê zasadniczo do uwolnienia drugiego re-
plikatora. Niski koszt szerzenia siê idei wraz z jednoczesnym wy-

13 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 126.
14 W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na rozwa¿ania Jean Aitchison, któ-

ra równie¿ sk³ania siê ku na�ladownictwu jako warunkowi pojawienia siê jê-
zyka, zak³adaj¹c dodatkowo wykszta³canie siê u cz³owieka �instynktu nazy-
wania�. Jej zdaniem zmiany, jakie zasz³y w mózgu Homo sapiens s., s³u¿y³y
jêzykowi, w pewnym sensie potwierdza wiêc ona opinie memetyków o istot-
nej roli memów w rozwoju naszego gatunku, dodatkowo w interesuj¹cy spo-
sób ukazuj¹c kszta³towanie siê regu³ i budowanie siê jêzyka jako systemu.
Zob. J. A i t c h i s o n: Ziarna mowy. Pocz¹tki i rozwój jêzyka. Prze³. M. S y k u r -
s k a - D e r w o j e d. Warszawa: PIW, 2002.

15 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³. Prze³. M. K o r a s z e w s k a. Warszawa:
Ksi¹¿ka i Wiedza, 2002, s. 209.
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sokim zyskiem biologicznym dla gatunku musia³ zostaæ �dostrze-
¿ony� przez ewolucjê jako skuteczna �cie¿ka radiacji. Wbrew temu
wiêc, co sugeruj¹ miejscami memetyczne rozwa¿ania Blackmore,
a co uwidacznia �przypowie�æ o �piewaj¹cych ma³pach�, sprzecz-
no�æ pomiêdzy biologiczn¹ (genetyczn¹) korzy�ci¹ z posiadania jê-
zyka, akcentowan¹ w wypowiedziach Pinkera, a interesem chc¹-
cych siê powielaæ memów, ci¹gn¹cych geny na samolubnej smyczy
autoreplikacji i tym sposobem �wymuszaj¹cych� narodziny mowy
i sta³e jej praktykowanie, jest pozorna. Na d³u¿sz¹ metê (ewolu-
cyjnego przetrwania obu tych bytów) i dok³adnie tak, jak w histo-
ryjce Hillisa, tylko pierwotna symbioza memów z genami ma ewo-
lucyjny sens16. Natomiast memetyczna wizja ��wiata pe³nego móz-
gów i memów zbyt licznych, by wszystkie mog³y znale�æ w nich
schronienie�17 w istocie potwierdza przede wszystkim konieczno�æ
istnienia mózgów dla ¿ycia memów. Adaptacjonistyczna za� hipo-
teza Homo sapiens s. jako gatunku, �który dos³ownie ¿yje ideami�18,
pozwalaj¹c, miêdzy innymi, by to one umiera³y zamiast niego (Pop-
per, a za nim Dennett i Pinker), potwierdza z kolei konieczno�æ ist-
nienia memów dla ¿ycia tego¿ gatunku.

Memetyczne twierdzenie, ¿e nasze mózgi faktycznie s¹ a¿ tak
�przero�niête� (dwukrotny w porównaniu z naczelnymi wzrost p³a-
tów przedczo³owych, rozrost pola s³uchowego i rozumienia mowy,
nowe funkcje okolicy Broca itd.) wy³¹cznie za spraw¹ dzia³alno�ci
memów, a znakomita czê�æ ich aktywno�ci skupia siê na my�leniu
i mowie w³a�nie dlatego, ¿e zmusza je do tego drugi replikator, jest

16 Rozwa¿aj¹c zagadnienie powszechno�ci komunikacji w �wiecie przyrody
o¿ywionej, której istnienia dowodzi dzi� etologia (np.: J. Bonner, R.M. Sey-
farth, T. Nishida) Robert Wright przyjmuje, ¿e przyczyn¹ istnienia komuni-
kacji jest swoista logika zysku wynikaj¹cego z porozumienia pomiêdzy osob-
nikami biologicznie �motywowanymi� w przekazywaniu swej informacji ge-
netycznej; dotyczy to ca³ego królestwa zwierz¹t, po�ród których cz³owiek, z ra-
cji swej spo³ecznej natury zdaje siê byæ najbardziej uzale¿niony od informa-
cji pozagenetycznej. Zob.: R. Wr i g h t: Nonzero. Logika ludzkiego przeznacze-
nia. Prze³. Z. £ o m n i c k a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005, zw³aszcza
rozdz. 20.

17 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 138.
18 S. P i n k e r: Tabula rasa..., s. 341.
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na razie twierdzeniem nieco ryzykownym19. Nie wiemy, czy to w³a-
�nie bezg³o�ne mimèmes sprowokowa³y pojawienie siê ludzkiego jê-
zyka i zbudowa³y mowê, mo¿emy jednak przypuszczaæ, ¿e pomiê-
dzy memami a mow¹ i naszym gatunkowym rozwojem istnieje �ci-
s³a zale¿no�æ. Dowodz¹ tego tak¿e po�rednio przedstawiciele innych
stanowisk ewolucjonistycznych, mniej lub bardziej sceptycznie od-
nosz¹cy siê do memetycznych koncepcji.

Aktualnie dysponujemy w³a�ciwie jeszcze dwiema licz¹cymi siê
teoriami �zwi¹zku pie�ni z ma³pami�, przy czym w obu rozpatruje
siê go w kontek�cie genezy inteligencji ludzkiej jako funkcji rozwi-
jaj¹cego siê mózgu i jego mo¿liwo�ci mentalnych, w tym do naby-
wania jêzyka i pos³ugiwania siê nim.

W pierwszej z nich, tak zwanej teorii makiawelicznej, zak³ada
siê, ¿e inteligencja i towarzysz¹cy jej rozwojowi jêzyk s¹ efektem
kontaktów miêdzyosobniczych w grupach hominidów, które wyma-
ga³y nie tylko przekazywania sobie wiadomo�ci o zasobach i za-
gro¿eniach, ale tak¿e umiejêtno�ci rozpoznawania oraz przewidy-
wania nastrojów i zamiarów cz³onków danej grupy, a wiêc, mówi¹c
inaczej � zdolno�ci manipulowania innymi w celu unikniêcia za-
gro¿enia lub przechytrzenia ich w wy�cigu do zasobów (¿ywno�ci
i seksu). Jak zauwa¿yli to ju¿ i przekonuj¹co opisali John Krebs
i Richard Dawkins20, manipulowanie otoczeniem, tworzenie iluzji
i myl¹cych przeciwnika sygna³ów jako sposób przetrwania prak-
tykowane jest w ca³ej przyrodzie o¿ywionej. Poczynaj¹c od udaj¹-
cych truj¹ce ro�lin, przez odstraszaj¹ce barwy ochronne niegro�-
nych owadów, po kameleony i... ca³kiem ju¿ inteligentnie k³ami¹-
ce szympansy, które wydaj¹c okrzyki ostrzegawcze, wprawiaj¹ sta-
do w stan paniki, co pozwala im wtedy bezkarnie dobraæ siê do zdo-
bytego wcze�niej przez inne osobniki po¿ywienia, w obronie przed
zagro¿eniem, dla zdobycia po¿ywienia, terytorium i partnera za-

19 Ten, kto eksperymentalnie dowiedzie prawdziwo�ci tej memetycznej hi-
potezy, niew¹tpliwie otrzyma Nagrodê Nobla w dziedzinie neurobiologii, jest
to bowiem jedyna dyscyplina uprawniona i posiadaj¹ca narzêdzia do tego typu
badañ.

20 Zob. R. D a w k i n s, J. K r e b s: Animal Signals: Information or Manipu-
lation? In: Behavioral Ecology. Eds. J. K r e b s, N. D a v i e s. Oxford 1978.
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równo ro�liny, jak zwierzêta wypracowa³y w toku ewolucji ca³y sze-
reg subtelnych strategii maskuj¹cych i �wyprowadzaj¹cych prze-
ciwnika w pole�. Pod tym wzglêdem, zdaniem �makiawelistów�, ga-
tunek ludzki niczym tutaj siê nie ró¿ni od swoich braci mniejszych;
ma³o tego, przez tysi¹clecia doskonali³ te istotne dla przetrwania
umiejêtno�ci, dodatkowo wykorzystuj¹c z tego w³a�nie powodu roz-
winiêty jêzyk, który mia³ s³u¿yæ nie tyle przekazywaniu informa-
cji, co ich ukrywaniu, oszukiwaniu, manipulowaniu i przechytrza-
niu innych, albowiem, jak wykazuje ca³a biologia ewolucyjna, ist-
niej¹ powa¿ne ewolucyjne powody, by k³amaæ21.

W my�l makiawelicznej teorii inteligencji, szczególnie w inter-
pretacji Pinkera i Blooma, zak³ada siê równie¿, ¿e sta³y kontakt
osobników o podobnych mo¿liwo�ciach intelektualnych i tym samym
obszarze penetracji �rodowiska napêdza ich zdolno�ci poznawcze
zgodnie z koncepcj¹ Czerwonej Królowej (gry o sumie zerowej), i¿
trzeba biec bardzo szybko, aby pozostawaæ na ewolucyjnie odpo-
wiednim (tym samym) miejscu, poniewa¿ inni biegn¹ równie szyb-
ko. Inteligencja jako adaptacja poznawcza napêdza wiêc... inteli-
gencjê, jêzyk napêdza wiêc... jêzyk. Wymusza konieczno�æ wypra-
cowania zdolno�ci i strategii zdobywania jak najwiêkszej liczby in-
formacji i manipulowania t¹ informacj¹, zdolno�ci oceny uczciwo-
�ci interakcji, a wreszcie w³a�nie umiejêtno�ci tworzenia iluzji i wy-
korzystywania oszustw.

Wywodz¹ce siê g³ównie z obszaru psychologii ewolucyjnej bada-
nia Henry�ego Plotkina, Ledy Cosmides, Stevena Pinkera, Rober-
ta Triversa, Johna Tooby�ego i innych wyra�nie dowodz¹, ¿e zdol-
no�ci takie stanowi¹ podstawê i powszechnik naszego spo³ecznego
bytowania. Jednocze�nie, co interesuj¹ce, t³umacz¹ one nieustaj¹c¹
potrzebê i popularno�æ wszelkiego rodzaju plotki jako odwiecznej
i obejmuj¹cej wszystkie rasy i kultury metody zdobywania informa-
cji o innych, manipulowania innymi, budowania wspólnoty i wiêzi

21 Wygl¹da na to, ¿e dzieciêce k³amstwa i konfabulacje, prawdziwa zmora
borykaj¹cych siê z wychowaniem rodziców, to bardzo skuteczna i ewolucyjnie
poprawna droga ku ich pó�niejszemu pomy�lnemu funkcjonowaniu w �wiecie
doros³ych.
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przez plotkê oraz tworzenia opowie�ci o sobie samych jako strategii
kreowania pozycji i roli.

Plotki s¹ ulubionym zajêciem we wszystkich ludzkich spo-
³eczno�ciach, poniewa¿ wiedza jest si³¹. Wiedza, kto potrze-
buje przys³ugi i kto mo¿e jej dostarczyæ, komu mo¿na ufaæ,
a kto jest k³amc¹, kto jest dostêpny (lub wkrótce bêdzie do-
stêpny), a kto jest pod ochron¹ zazdrosnego ma³¿onka czy
rodziny � to wszystko daje oczywiste korzy�ci strategiczne
w grze ¿ycia22

� argumentuje Pinker, powo³uj¹c siê na teoriê Robina Dunbara23,
wed³ug którego ludzkie plotkowanie przejê³o rolê wzajemnego is-
kania siê w�ród naczelnych. Zdaniem Dunbara, cz³owiek biolo-
gicznie przystosowany jest do ¿ycia w grupie licz¹cej oko³o 150 osob-
ników. Gdyby�my chcieli podtrzymywaæ ¿ycie towarzyskie wed³ug
ma³piego obyczaju, nigdy � jako gatunkowi � nie starczy³oby nam
czasu na inne zajêcia (takie, jak np. wynalazek ko³a, lepienie garn-
ków, budowa statków kosmicznych) ni¿ zdobywanie po¿ywie-
nia i opieka nad potomstwem. Roz³adowuj¹ca stres, daj¹ca przy-
jemno�æ poczucia spo³ecznego wp³ywu (hierarchia) i bezpieczeñ-
stwa (wspó³praca) oraz bycia �na bie¿¹co� plotka w funkcji �spo-
³ecznej pieszczoty� spe³nia siê bardzo dobrze, dzia³aj¹c przy tym
tak¿e na odleg³o�æ, bez czasoch³onnego kontaktu osobniczego, ty-
powego dla ma³pich stad. I, dodatkowo, stymuluje nasze umys³y
do kombinacji, projektowania, scalania informacji, wyci¹gania
wniosków i budowy w³asnych opowie�ci. Pierwsze sk³adne u¿y-
cie mowy, wynika st¹d, musia³o byæ jakim� plotkopodobnym wyra-
zem emocji i nawi¹zaniem komunikacyjnym typu: �O, jak ³adnie
dzi� wygl¹dasz w tym naszyjniku z ko�ci renifera� lub opowie�ci¹
o pe³nej jagód polanie i mo¿e... o czyhaj¹cych tam niebezpieczeñ-
stwach?

22 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³..., s. 583.
23 Zob. R. D u n b a r: Grooming, Gosip and the Evolution of Language. Lon-

don: Faber&Faber, 1996.
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Uznanie plotkowania za spo³eczny odpowiednik iskania siê zwie-
rz¹t, w prze�wiadczeniu zwolenników makiawelizmu, doskonale
oddaje s³uszno�æ za³o¿eñ o rozwoju jêzyka jako adaptacyjnego in-
strumentu zdobywania i wykorzystywania informacji o innych oraz
zacie�niania kontaktu miêdzyosobniczego. Zgodnie z t¹ koncepcj¹
trudno te¿ dziwiæ siê objawianemu od tysi¹cleci upodobaniu nasze-
go gatunku do wyja�niaj¹cych, ostrzegaj¹cych, poruszaj¹cych, in-
tryguj¹cych opowie�ci, prowokuj¹cych kolejne opowie�ci i rozwój
mowy � najdoskonalszego narzêdzia do ich przekazywania i roz-
powszechniania. Jako adaptacja poznawcza opowie�æ (w tym i fik-
cja) � zastrzegaj¹ �makiaweli�ci� � musi byæ jednak oddzielana od
adaptacyjnej presji zdobywania informacji sterowanej przez dobór
naturalny, a le¿¹cej u �róde³ narodzin jêzyka. Przyjemno�æ fikcji
to produkt wtórny, to przyjemno�æ bezpiecznej symulacji ¿ycia, któr¹
delektujemy siê jak urodzinowym tortem, �stworzonym do ³echta-
nia wra¿liwych punktów przynajmniej sze�ciu naszych umys³owych
zdolno�ci�24 � dowodzi Pinker.

Z jego rozwa¿añ wnioskowaæ mo¿na, ¿e wraz z up³ywem wie-
ków stali�my siê jakimi� �narracyjnymi ³akomczuchami�, uzale¿nio-
nymi od przyjemno�ci poch³aniania opowie�ci ju¿ tylko dla samej
opowie�ci, a nie wy³¹cznie dla przetrwania. Tworzymy i prze¿ywa-
my w my�lach/s³owach fikcyjne scenariusze, wykorzystuj¹c kom-
binatoryczne, kompozycyjne i sk³adniowe zdolno�ci naszych umy-
s³ów i rozwijamy je, æwicz¹c w ten sposób inteligencjê. Jednocze-
�nie jednak rozsmakowujemy siê w na ró¿ne sposoby uk³adanych
historyjkach, daj¹c siê unie�æ przyjemno�ci bezpiecznego uczestnic-
twa w ekscytuj¹cych wydarzeniach bez realnych, ¿yciowych kon-
sekwencji. W dzieciñstwie te¿ nie tylko z prawdziwym upodobaniem
zmy�lamy, ale z równie wielkim s³uchamy cudzych zmy�leñ, tyle
¿e nazywane s¹ one bajkami. Na ich wzór tworzymy w³asne, wy-
powiadane b¹d� tylko znarratywizowane i zamkniête w naszych
umys³ach opowie�ci, utrwalaj¹c w ten sposób okre�lone po³¹czenia
synaptyczne w mózgach i w³a�ciwe danej spo³eczno�ci... �synapsy

24 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³..., s. 577.
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kulturowe�(?). Przygotowujemy siê do rozpoznawania i budowania
fikcji, do budowania z jej pomoc¹ eksperymentalnych modeli �a gdy-
by...�, co jest chyba nawet ewolucyjnie wa¿niejsze ni¿ czerpanie
z opowie�ci gotowej wiedzy o �wiecie. To opowie�ci w³a�nie umo¿li-
wiaj¹ cz³owiekowi (powiedzmy, wiêkszo�ci ludzi) ominiêcie listy lau-
reatów Nagrody Darwina25 i, mimo wszystkich potkniêæ, skutecz-
n¹ penetracjê zamieszkiwanego �wiata, a nawet wszystkich mo¿-
liwych �wiatów. Wykorzystujemy te regu³y do nawigacji w³asnymi
my�lami i my�lami innych ludzi, doskonalimy wyobra�niê, czerpi¹c
z rezerwuaru spo³ecznej i osobniczej pamiêci gatunku. Psycholo-
gowie ewolucyjni podkre�laj¹ jednak, ¿e buduj¹ siê one, opiera-
j¹c siê na wrodzonych kategoriach my�lowych (przestrzeñ, przy-
czyna i skutek, sprawstwo, liczba, prawdopodobieñstwo, narzêdzie),
a zasoby wiedzy zgromadzonej w indywidualnej pamiêci nie s¹
w niej przechowywane w formie zdañ czy s³ów. Opowie�ci s¹ ra-
czej kana³em, sposobem dzielenia siê z innymi naszymi my�lami
ni¿ wy³¹czn¹ i determinuj¹c¹ ich postaci¹, panuj¹c¹ bez reszty nad
naszymi umys³ami.

25 Nagroda Darwina zosta³a wymy�lona przez Wendy Northcutt, biologa
molekularnego z Uniwersytetu Berkeley. Jest efektem nieco ¿artobliwego
potraktowania teorii ewolucji z jej fundamentaln¹ zasad¹ selekcji natural-
nej (tzw. przetrwania najlepiej dostosowanego). Przyznaje siê j¹ po�miert-
nie wszystkim, którzy eliminuj¹ siebie z puli genów w nadzwyczaj g³upi spo-
sób, a zatem ich dzia³anie sprzyja przetrwaniu gatunku ludzkiego, gdy¿ teraz
liczy on o jednego idiotê mniej. Efekty prac Komitetu przyznaj¹cego Nagrodê
zgodnie z ustalonym regulaminem konkursu, zak³adaj¹cym, i¿: 1) kandy-
dat musi usun¹æ swoje geny z puli genów ludzko�ci, 2) kandydat musi wy-
kazaæ zdumiewaj¹cy brak rozs¹dku, 3) kandydat musi sam spowodowaæ
swoj¹ �mieræ, 4) kandydat musi wykazywaæ w³adzê s¹dzenia, 5) zdarzenie
musi byæ potwierdzone � zosta³y przedstawione w kolejnych, trzech ju¿ to-
mach, mieszcz¹cych opisy osi¹gniêæ najwybitniejszych laureatów Nagrody.
Ksi¹¿ki Wendy Northcutt przekroczy³y nak³ad miliona egzemplarzy i ukaza-
³y siê w dwudziestu dwóch krajach, jak twierdzi ich polski wydawca � Wy-
dawnictwo W.A.B. S¹ pouczaj¹cymi opowie�ciami o ludzkiej g³upocie i braku
wyobra�ni, które prowokuj¹ kolejne opowie�ci istotne dla przetrwania ga-
tunku. Zob. W. N o r t h c u t t: Nagrody Darwina. Ewolucja w dzia³aniu. Prze³.
P. A m s t e r d a m s k i. Warszawa 2005.

14 Moc narrativum...
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Nieco inaczej jednak ten �zwi¹zek pie�ni z ma³pami� (i mow¹
w ogóle) wyja�nia druga ze wspomnianych teorii. W przekonaniu
zreszt¹ wielu jej zwolenników jest to teoria konkurencyjna, bo le-
piej ni¿ makiaweliczna wyja�niaj¹ca takie przejawy aktywno�ci
werbalnej cz³owieka, jak osobnicza kreatywno�æ, dowcip i poczucie
humoru, a zw³aszcza ozdobno�æ stylu wypowiedzi i estetyczne bo-
gactwo form, w³a�ciwie zbêdne z punktu widzenia adaptacji po-
znawczej, przy której obstaj¹ adaptacjonistycznie zorientowani bio-
logowie (i psychologowie).

Idzie tu o teoriê doboru p³ciowego i wywiedzion¹ z niej koncep-
cjê mating mind amerykañskiego psychologa ewolucyjnego Geof-
freya Millera. Zak³ada siê w niej, i¿ kora nowa u hominidów, a wiêc
ta czê�æ naszego mózgu, która odpowiedzialna jest za rozwój ludz-
kiego symbolizmu i inteligencji, nie rozwinê³a siê pod presj¹ dobo-
ru naturalnego (a �ci�lej � adaptacyjnej presji poznawczej wyni-
kaj¹cej z tego¿ doboru), ale pod presj¹ doboru p³ciowego, selekcjo-
nuj¹cego partnerów pod wzglêdem atrakcyjno�ci w stymulowaniu
i zabawianiu (skupianiu uwagi) podczas godów. Prowokuj¹co dla
akademickiego ewolucjonizmu umys³ ludzki uznaje siê te¿ w zgo-
dzie z ni¹ nie za neuronowy komputer usprawniaj¹cy przetrwa-
nie najlepiej przystosowanych (dobór naturalny � Pinker), ale za
ozdobê seksualn¹ naszego gatunku, wytworzon¹ w efekcie d³ugo-
trwa³ego procesu konkurowania o rozmna¿anie (dobór p³ciowy).
Ma³o tego, przyjmuje siê równie¿, ¿e

Ewolucja cz³owieka, podobnie jak przemys³ rozrywkowy, po-
d¹¿a za obiecuj¹cymi kierunkami stymulacji, które mog¹
przynie�æ twórcom nagrody. Dobór p³ciowy bada tê prze-
strzeñ wszystkich mo¿liwych bod�ców, siêgaj¹c do mózgu
odbiorcy i ustalaj¹c, co wywo³uje pozytywn¹ reakcjê. Ewo-
lucja seksualna podró¿uje w przestrzeni mózgowej ka¿de-
go gatunku w poszukiwaniu wspólnych przyjemno�ci i zy-
sku rozrodczego26.

26 G. M i l l e r: Umys³ w zalotach. Jak wybory seksualne kszta³towa³y naturê
cz³owieka. Prze³. M. K o r a s z e w s k a. Poznañ: Rebis, 2004, s. 178.
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To marketingowe nastawienie na osi¹ganie zysków genetycz-
nych i powielanie swojego genotypu dziêki schlebianiu gustom p³ci
przeciwnej, zdaniem Millera, trafniej i pe³niej t³umaczy istnienie
ludzkich zdolno�ci umys³owych i ich olbrzymi¹ ró¿norodno�æ, ni�li
podej�cie makiaweliczne. Nie dlatego wiêc �puszymy siê�, prowa-
dzimy b³yskotliwe rozmowy, malujemy obrazy i �piewamy canzo-
ny, ¿e makiawelicznie chcemy oszukaæ i wykorzystaæ przeciwni-
ka, ale dlatego, ¿e dobór p³ciowy, niekiedy wrêcz utrudniaj¹c ge-
netyczne przetrwanie poszczególnym osobnikom27, daje pierwszeñ-

27 Wiadomo jednak równie¿, ¿e np. dobór p³ciowy faworyzuje osobniki mê-
skie o genitaliach du¿ych rozmiarów, co, jak wynika z badañ nad p³odno�ci¹,
nie pozostaje w znacz¹cej korelacji ze zdolno�ci¹ do produkcji du¿ej liczby zdro-
wych plemników, ale pozostaje w zwi¹zku z przyjemno�ci¹ dostarczan¹ part-
nerkom, chêtniej wybieraj¹cym takie w³a�nie osobniki. Z tego te¿ wzglêdu, a nie
z racji praw doboru naturalnego, wielu mê¿czyzn stara siê osi¹gn¹æ ich wy-
marzony, du¿y rozmiar, licz¹c na wyj¹tkowe powodzenie u p³ci przeciwnej. Na
li�cie Nagród Darwina zestawionej przez Wendy Northcutt, znale�æ mo¿na sporo
przyk³adów tego rodzaju zabiegów przystosowywania siê do regu³ doboru p³cio-
wego wbrew doborowi naturalnemu. Oto jeden z nich: �Kierownik dyskoteki
w Salt Lake City wezwa³ pogotowie ratunkowe, gdy pewien m³ody cz³owiek
straci³ przytomno�æ na parkiecie. [...] w szpitalu uda³o siê stwierdziæ praw-
dziw¹ przyczynê �mierci. Gdy sanitariusze rozebrali zmar³ego, okaza³o siê,
¿e przywi¹za³ sobie w kroczu rolkê monet, by jego ekwipunek wydawa³ siê
wiêkszy. Niestety, u¿y³ cienkiego szpagatu, który odci¹³ dop³yw krwi do nogi.
Blokada przep³ywu krwi, w po³¹czeniu z wysi³kiem fizycznym, spowodowa³a
atak serca�. Zob. W. N o r t h c u t t: Nagrody Darwina..., s. 273.

Dobór p³ciowy faworyzuje te¿ osobniki wyró¿niaj¹ce siê agresywno�ci¹, od-
wag¹ i odporne na ból fizyczny, (tzw. macho), st¹d w cytowanym �ródle (i w ¿y-
ciu) roi siê od po³ykaczy mieczy, którzy �dla fantazji� po³ykaj¹ tak¿e rozk³a-
dane parasole, usi³uj¹ zagry�æ drapie¿ne rybki lub wyci¹gaj¹ z terrariów kobry,
po czym je ca³uj¹. Uznaj¹c za s³uszn¹ koncepcjê Millera, nale¿a³oby przyj¹æ,
¿e ci wybitni laureaci Nagrody Darwina osi¹gnêliby równie wielkie powodze-
nie seksualne, szepcz¹c w tañcu swym partnerom czu³e i piêkne s³ówka lub
zajmuj¹co i dramatycznie opowiadaj¹c historyjki o polowaniach na jadowite
wê¿e. Wydaje siê, co pomija w swych rozwa¿aniach Miller, ¿e tak¿e i z tych
powodów ewolucja wykszta³ci³a inteligencjê i zdolno�ci werbalne cz³owieka.
Znacznie mniej ryzykownie, i z gwarancj¹ na prze¿ycie oraz seksualny suk-
ces, jest opowiadaæ o krwio¿erczych piraniach ni¿ zjadaæ je ¿ywcem. Nie wszy-
scy jednak w tym samym stopniu ceni¹ �ozdobny umys³� co �ozdobne cia³o�.
Dlaczego?

14*
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stwo tym spo�ród nich, które swymi talentami potrafi¹ nas sty-
mulowaæ i zabawiaæ, przykuwaj¹c na d³u¿ej nasz¹ uwagê. Prefe-
rowanie poczucia humoru, elokwencji, inteligencji, kreatywno�ci
oraz seksualne i spo³eczne sukcesy ludzi przejawiaj¹cych takie ce-
chy to, pod³ug Millera, najlepszy dowód istnienia tak ukierunko-
wanej selekcji.

Dobór p³ciowy zosta³ oczywi�cie dostrze¿ony i uwzglêdniony
w ewolucji cz³owieka znacznie wcze�niej, ani¿eli skupi³ na nim
swoj¹ uwagê Geoffrey Miller. Jego idea pojawia siê ju¿ w dziele
Darwina O pochodzeniu cz³owieka (1871)28 oraz kolejnym O wy-
razie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t (1872)29, ale prawdziwy rene-
sans badañ nad tym zjawiskiem, zw³aszcza za� nad jego wp³ywem
na uformowanie siê poczucia piêkna u zwierz¹t i narodzin jêzyka
u cz³owieka, nast¹pi³ dopiero w latach siedemdziesi¹tych XX wie-
ku. Koncepcja �pawiego ogona� jako efektu selekcji p³ciowej stanê-
³a wtedy w centrum rozwa¿añ biologii ewolucyjnej, socjobiologii
i psychologii ewolucyjnej. To za jej pomoc¹, na przyk³ad, buduj¹cy
wizjê cz³owieka jako �trzeciego szympansa� Jared Diamond stara³
siê wyja�niæ nie tylko reprodukcyjne sukcesy altanników � nowo-
gwinejskich i australijskich ptaków, których poligamiczne samce
wielkim nak³adem czasu i energii buduj¹ dekoracyjne, porywaj¹-
ce wrêcz oczy altanki, aby zwabiæ ku sobie jak najwiêcej samiczek
� czy powodzenie samców pawia dysponuj¹cych piêknym, zadba-
nym, wymuskanym ogonem, ale równie¿ pojawienie siê sztuki.

Warto jednak zaznaczyæ, ¿e pierwotnie rozwa¿ania nad dobo-
rem p³ciowym, rozumianym jako konkurowanie osobników w wal-
ce o rozmna¿anie, bieg³y w nieco innym kierunku. Skupia³y siê
przede wszystkim na pytaniu o powody jego ewolucyjnego istnie-
nia, czy w ogóle na kwestii heterop³ciowo�ci, która wydatnie ogra-
nicza liczebno�æ populacji i poniek¹d utrudnia rozmna¿anie, nie
powinna wiêc przejawiaæ siê tak powszechnie, jak jest rejestrowa-

28 K. D a r w i n: Dzie³a wybrane. T. 4: O pochodzeniu cz³owieka. Warszawa:
PWRiL, 1959.

29 I d e m: O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t. Prze³. Z. M a j l e r t,
K. Z a æ w i l i c h o w s k a. Warszawa: PWN, 1988.
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na. Ten aspekt doboru p³ciowego podnosi³ w³a�nie Darwin, akcen-
tuj¹c sprzeczno�æ pomiêdzy doborem naturalnym a p³ciowym i do-
strzegaj¹c fakt, i¿ poddane presji tego ostatniego liczne osobniki
czasem trac¹ szansê na przetrwanie.

Ca³e lata poszukiwania wyja�nieñ tego fenomenu doprowadzi-
³y w koñcu do rozstrzygniêæ, uznaj¹cych dobór p³ciowy za ewolu-
cyjn¹ strategiê selekcjonowania Dobrych Genów, ewentualnie, wy-
boru piêkna dla sukcesu rozrodczego przysz³ego potomstwa, dzie-
dzicz¹cego urodê rodzica30.

Wszystkie stanowiska, bez wzglêdu na to, jak by nie interpre-
towa³y powodu wyboru przez samice samców o okre�lonych walo-
rach (czy to przez upodobanie do piêkna jako atutu w rozmna¿a-
niu siê spodziewanego potomstwa, czy przez uznawanie urody za
wska�nik Dobrych Genów), przyjmuj¹ implicite ukryte za³o¿enia
o biologicznej celowo�ci piêkna oraz zdolno�ci samic do w³a�ciwej
oceny �pawich oczek�, spiczastych ogonów, cietrzewich toreb po-
wietrznych, kogucich grzebieni czy bogactwa repertuaru s³owiczych
treli. Niektóre z nich, co prawda, mówi¹ tak¿e o �lepym na�ladow-
nictwie i potêdze mody w�ród samic, wp³ywaj¹cych wzajemnie na
siebie, nie umniejsza to jednak znaczenia wska�ników (anonsów)
w doborze p³ciowym, ani roli swoistej logiki wyborów dokonywa-
nych na ich podstawie.

Te za³o¿enia, miêdzy innymi, doprowadzi³y izraelskiego biologa
Amotza Zahaviego do stworzenia tak zwanej zasady upo�ledzeñ,
w której zak³ada siê wzrost cechy upo�ledzaj¹cej, czyli utrudniaj¹cej
przetrwanie (np. uniemo¿liwiaj¹cego nieomal latanie i tym samym
ucieczkê przed drapie¿nikiem parokrotnie d³u¿szego ni¿ cia³o w³a-
�ciciela ozdobnego �pióropusza� rajskich ptaków) jako wska�nika
zdolno�ci przetrwania, mimo wynikaj¹cych z niej utrudnieñ. Ina-
czej mówi¹c, zgodnie z t¹ zasad¹, im wyra�niej posiadanie jakiej�

30 Ró¿ne koncepcje doboru p³ciowego szerzej prezentuj¹ m.in.: R. D a w -
k i n s: Samolubny gen..., I d e m: �lepy zegarmistrz..., M. R i d l e y: Czerwona
Królowa..., a przede wszystkim M. A n d e r s s o n: Sexual Selection. Princeton:
Princeton University Press, 1994, do których odsy³am czytelników bardziej
zainteresowanych zagadnieniem.
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cechy zagra¿a ¿yciu posiadacza, tym ja�niejszym jest ona sygna-
³em jego biologicznej sprawno�ci i tym pewniej bêdzie preferowa-
na przez samicê, poszukuj¹c¹ najsprawniejszego samca, a wiêc ce-
cha ta bêdzie ewoluowaæ tym szybciej, im trudniej bêdzie z ni¹ prze-
trwaæ. Dodatkowo, im bardziej jest kosztown¹, ekscentryczn¹ i rzu-
caj¹c¹ siê w oczy, tym dobitniejsze �wiadectwo sprawno�ci stanowi
dla dokonuj¹cych wyboru. Ostentacyjna rozrzutno�æ i marnotraw-
stwo tym samym uznane zosta³y przez Zahaviego za najbardziej
wiarygodny biologiczny przejaw (komunikat) mo¿liwo�ci i kondy-
cji przejawiaj¹cego je osobnika. Nieupo�ledzaj¹ce, a wiêc niezwi¹-
zane z poch³aniaj¹cym si³y i �rodki ryzykiem, pozorowane wska�-
niki s¹ w przyrodzie ³atwo wykrywaln¹ strategi¹ oszustów.

Koncepcja Zahaviego dobrze t³umaczy � jak siê wydaje � para-
doksy ewolucyjnego pojawiania siê upo�ledzaj¹cych ¿ycie, na po-
zór zbêdnych ozdób i innego rodzaju osobniczych markerów spraw-
no�ci, których istnienia w ¿aden sposób nie t³umaczy teoria dobo-
ru naturalnego. Zosta³a te¿ uwzglêdniona i rozwiniêta przez in-
nych biologów, takich jak Richard Dawkins czy Alan Grafen, któ-
ry zbudowa³ dla niej nawet model matematyczny i genetyczny, udo-
wadniaj¹c jej prawdziwo�æ, czyli mo¿liwo�æ poprawnego funkcjo-
nowania ewolucyjnie stabilnego systemu opartego na zasadzie Za-
haviego. Jak s³usznie ju¿ w 1976 roku podejrzewa³ Dawkins, kon-
cepcja ta w znacz¹cy sposób odmieni³a my�lenie na temat sygnali-
zacji u zwierz¹t i miêdzyosobniczych relacji zachodz¹cych nie tyl-
ko miêdzy p³ciami. Wydaje siê tak¿e, ¿e mo¿e ona stanowiæ pod-
waliny nowej, biologicznej teorii komunikacji, czekaj¹cej na razie
na swego teoretyka.

Podobnie jak wszystkie wcze�niejsze teorie doboru p³ciowego,
eksponuje ona rolê wyborów seksualnych jako precyzyjnego gene-
tycznego sita, potwierdzaj¹c jednocze�nie, niechêtnie akceptowa-
ne przez klasycznych ewolucjonistów, przekonanie o ewolucyjnej
roli zalotów i przewrotnej logice rozdzielnop³ciowo�ci, zgodnie
z któr¹ istotne i uznawane za wyró¿niaj¹ce w³asno�ci gatunkowe
Homo sapiens s. (inteligencja, twórczo�æ, mowa) musia³yby zostaæ
uznane za efekt dzia³ania selekcyjnej si³y wyborów seksualnych
naszych przodków. Zarówno to, jak i paradoksalno�æ rozstrzygniêæ
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Zahaviego, nie zjednywa³y mu przez d³u¿szy czas zbyt wielu zwo-
lenników.

Tym jednak, co zwraca uwagê w jego rozwa¿aniach nad funkcjo-
nowaniem doboru p³ciowego, jest zw³aszcza przej�cie od pytania
o przyczyny do pytania o efekty, skutki dzia³ania tego doboru. Pod-
czas gdy jeszcze w 1973 roku Leight Van Valen, a wcze�niej D. Ha-
milton, pytaj¹c o przyczyny, tworzy teoriê swoistego wy�cigu zbrojeñ,
przebiegaj¹cego pod³ug praw Czerwonej Królowej, i dowodzi istnie-
nia doboru p³ciowego jako wspólnej ca³emu �wiatu przyrody o¿ywio-
nej strategii obrony przed paso¿ytami, które trac¹ znaczn¹ czê�æ swo-
ich szans w rozrodczym wy�cigu za spraw¹ polimorficzno�ci i gene-
tycznej zmienno�ci swych nosicieli, gwarantowanej przez mieszankê
stale wymienianych genotypów �po mieczu� i �po k¹dzieli�, to ju¿
w 1975 roku Zahavi, traktuj¹c powa¿nie teoriê wska�ników Ronal-
da Fishera (1915), skupia siê raczej na genetycznych i pozagene-
tycznych skutkach istnienia seksualnej sprawno�ci (fitness), otwie-
raj¹c tym samym drogê wspomnianej, biologicznej teorii mowy oraz
prowokacyjnej teorii Geofreya Millera, poszukuj¹cego wyja�nieñ
ludzkiej odrêbno�ci, ró¿norodno�ci i indywidualnej odmienno�ci w pra-
wach doboru p³ciowego, �¿¹daj¹cego� widocznych upo�ledzeñ.

Zgodnie z zasadnicz¹ tez¹ Millera, ludzki mózg jest najbardziej
widocznym i kosztownym upo�ledzeniem, jakim dysponujemy w po-
równaniu z innymi zwierzêtami i jako takie mog³o ono wyewoluo-
waæ tylko na skutek dzia³ania doboru p³ciowego, podobnie jak ogon
pawia czy skrzyd³a motyla.

Dobór p³ciowy stworzy³ nam marnotrawne, je�li nie zgo³a
zmarnowane, mózgi: przekszta³ci³ ma³e, skuteczne ma³pie
mózgi w wielkie, poch³aniaj¹ce energiê upo�ledzenie, któ-
re mo¿e sobie pozwoliæ na takie luksusy jak konwersacja,
muzyka i sztuka. Te zachowania zdaj¹ siê s³u¿yæ do prze-
kazywania u¿ytecznych informacji z jednego umys³u do
drugiego. Z biologicznego punktu widzenia jednak mog¹
oznaczaæ jedynie informacjê o naszej sprawno�ci31

31 G. M i l l e r: Umys³ w zalotach..., s. 154.
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� twierdzi Miller, odchodz¹c od praktykowanej przez psychologów
ewolucyjnych �in¿ynierii odwrotnej� i tradycji postrzegania mózgu
jako funkcjonalnego urz¹dzenia skutecznie wspomagaj¹cego prze-
trwanie gatunku, a przeto preferowanego przez dobór naturalny.
W istocie, brak wielkiego mózgu nie przeszkodzi³ bakteriom, owa-
dom czy ptakom w pomy�lnym przetrwaniu i zasiedlaniu znacz-
nych obszarów naszego globu, na którym w walce o zdobywanie
nowych zasobów elokwencja, poczucie humoru, fantazjowanie,
muzykowanie czy pisanie wierszy jest � z tego punktu widzenia �
ma³o przydatn¹ adaptacj¹. W porównaniu ze zdolno�ciami adapta-
cyjnymi na przyk³ad insektów, wydatkowanie takiej ilo�ci energii
(40% glukozy we krwi, 2% wagi cia³a, 15% wdychanego tlenu) na
sprawn¹ pracê mózgu tworz¹cego fikcje literackie, muzyczne kom-
pozycje czy teorie naukowe jest faktycznie ostentacyjnym marno-
trawstwem. Zdaniem Millera, dobrze wyja�nia je tylko teoria wska�-
ników sprawno�ci po³¹czona z koncepcj¹ preferencji seksualnych,
pe³ni¹cych w doborze p³ciowym tê sam¹ funkcjê, co �rodowisko fi-
zyczne w doborze naturalnym i koncepcja �procesów nie kontrolo-
wanych�, za którymi skrywa siê � jak mo¿na s¹dziæ � teoria uk³a-
dów nieliniowych i wy³aniaj¹cych siê nowych jako�ci, w mating
mind jednak nie przywo³ywana.

W przekonaniu Millera, a wydaje siê ono znacz¹cym przekona-
niem w teorii ewolucyjnej, nigdy dot¹d tak wyra�nie i bez zastrze-
¿eñ przez ni¹ nie artyku³owanym, �ka¿dy gatunek mo¿e dowolnie
u¿ywaæ p³ciowo dobranych adaptacji dla ka¿dego niep³ciowego celu,
jaki zdo³a wynale�æ�32, dlatego nie powinni�my siê dziwiæ swobo-
dzie i ró¿norodno�ci stosowalno�ci najzwyklejszych adaptacji p³cio-
wych do najniezwyklejszych celów, o ile okazuj¹ siê one przydat-
ne w rozmna¿aniu i przetrwaniu. B³yskotliwo�æ, elokwencja, umie-
jêtno�æ tworzenia fascynuj¹cych opowie�ci i jeszcze bardziej eks-
cytuj¹cych plotek, prowadzenie interesuj¹cych dialogów to czysto
ludzka adaptacja rozwiniêta w wyniku dzia³ania presji doboru
p³ciowego gatunku Homo sapiens s., stawiaj¹cego psychikê konsu-
menta w centrum ukierunkowanych na zysk dzia³añ reprodukcyj-

32 Ibidem, s. 196.
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nych. Okre�lana jest przez ewolucyjny sens zalotów, które u cz³o-
wieka przyjê³y postaæ niezwykle rozbudowan¹ i bardzo odleg³¹ od
bezpo�redniego celu � kopulacji i rozrodu. To skuteczna postaæ au-
toreklamy i inteligentny, bo z inteligencji wynikaj¹cy, sposób �sprze-
da¿y� swoich genów w atrakcyjnym opakowaniu, którego nie chce-
my siê pozbyæ, mimo �zu¿ycia� zawarto�ci. Jako najbardziej twór-
cza si³a w ewolucji, dobór p³ciowy, w teorii Millera, dostarczaj¹c
motywacji, pobudza innowacje, które s¹ analogiem genetycznych
mutacji w skali makro; dostarcza stymuluj¹cych przyjemno�ci i jed-
nocze�nie stymuluje przyjemno�æ obcowania z inteligentnym,
wznios³ym, dobrym, dowcipnym, zabawnym, kreacyjnym, intere-
suj¹cym, bogatym w wyobra�niê, a przeto i seksualnie ponêtnym
osobnikiem. Jego p³eæ przestaje mieæ znaczenie.

W my�l tej koncepcji przyj¹æ wiêc mo¿na, ¿e wytworzone w trak-
cie � powiedzmy � miliona lat seksualnych badañ rynkowych na-
sze zdolno�ci umys³owe, jak pawi ogon, gwarantuj¹ nam reproduk-
cyjny sukces i potomstwo dziedzicz¹ce po³owê naszych genów oraz
adaptacyjne upodobania do ozdobnego umys³u33. Plotkuj¹c ze zna-
jomymi, pokazujemy swój status i objawiamy spo³eczn¹ inteligen-
cjê, rozk³adaj¹c uwodzicielski wachlarz swego �werbalnego upierze-
nia� na co dzieñ; plotkuj¹c publicznie, na ró¿norakich forach, wy-
g³aszaj¹c przemówienia, wyk³ady, kazania, tworz¹c sonety, powie-
�ci, przy�piewki lub nawet tylko recytuj¹c z talentem cudze s³owa,
zyskujemy to samo, fascynuj¹c dodatkowo form¹, na któr¹ nie ka¿-
dego staæ.

33 Wypada ¿a³owaæ, ¿e tworz¹c sw¹ teoriê �ozdobnego umys³u� i odwo³uj¹c
siê do badañ preferencji i wyborów seksualnych wspó³czesnych Amerykanek,
G. Miller pomin¹³ dane statystyczne tycz¹ce przyrostu naturalnego w krajach
Trzeciego �wiata oraz procent dzietno�ci, charakterystyczny np. dla tzw. �ro-
dowisk patologicznych, gdzie �skuteczno�æ reprodukcyjna� nie ma zwi¹zku �
jak siê wydaje � z rozwojem ozdobno�ci umys³u, umiejêtno�ci uwodzenia, dow-
cipem i talentami werbalnymi. Nie podwa¿a to do koñca teorii Millera, ale
stawia jednak pod znakiem zapytania jego, rzec by mo¿na, elitarne, wyobra-
¿enia o funkcji zdolno�ci umys³owych, co, niew¹tpliwie zarzuc¹ mu ju¿ wkrót-
ce biologowie ewolucyjni, znacznie lepiej przygotowani do szczegó³owej oceny
teorii biologicznych ni¿ autorka tej pracy.



218 Rozdzia³ VII

Teoriê �ozdobnego umys³u� � pawiego ogona ludzko�ci � mo¿na
by w zasadzie uznaæ za teoriê dobrze zainwestowanych biologicz-
nych nak³adów, od których, jako ludzko�æ, otrzymujemy nieocze-
kiwane dywidendy w postaci kultury. Wynika z niej bowiem, ¿e
wszystko to, co zwykli�my przyjmowaæ za zdobycze i dobra kultu-
ry, od naskalnych malowide³ Lascaux po dzie³a Szekspira i mikro-
procesory, to efekt selekcjonowanych przez dobór p³ciowy upo�le-
dzeñ, podlegaj¹cych ukrytym prawom seksualnego rynku. Nasz
gatunek jednak, inaczej ni¿ pozosta³e, odkry³ pozaseksualny po-
¿ytek z istnienia tych upo�ledzeñ, co sta³o siê za spraw¹ adapta-
cyjnych funkcji jêzyka, który wyewoluowa³, co prawda, jako szcze-
gólne narzêdzie seksualnych popisów, ale sta³ siê u¿yteczny rów-
nie¿ poza doborem p³ciowym, w przekazie informacji miêdzy krew-
nymi i podtrzymywaniu kontaktów sprzyjaj¹cych budowie i prze-
trwaniu wiêzi oraz ustalaniu spo³ecznych hierarchii. Samolubne
geny czerpa³y ukryt¹ korzy�æ z aktu mówienia, dlatego poszcze-
gólne osobniki rozwija³y tê umiejêtno�æ, rywalizuj¹c miêdzy sob¹
i nakrêcaj¹c spiralê sprzê¿eñ zwrotnych. �Mówienie przynosi wiêk-
sze ewolucyjne korzy�ci ni¿ s³uchanie�34 � dowodzi Miller. Daje nie
tylko seksualn¹, ale i spo³eczn¹ przewagê pozycji nad milcz¹cy-
mi, ma³omównymi czy te¿ nieporadnie artyku³uj¹cymi swe emocje
i my�li.

Jêzyk wystawia umys³y na pokaz publiczny, gdzie po raz
pierwszy w historii ewolucji mechanizm wyboru seksual-
nego móg³ je wyra�nie widzieæ35.

Trudno odmówiæ celno�ci temu spostrze¿eniu, je�li nawet nie do
koñca przekonuje nas teoria narracji (w jej pierwotnym, najszer-
szym rozumieniu i pochodzeniu od narro, które od pocz¹tku towa-
rzyszy nam w tej ksi¹¿ce36) jako gatunkowego i osobniczego feno-

34 G. M i l l e r: Umys³ w zalotach..., s. 391.
35 Ibidem, s. 398.
36 £ac. narro � �opowiadaæ�, �nazywaæ�, �zdawaæ sprawê�, �przynosiæ wia-

domo�æ�, �mówiæ�. Zob. np.: S³ownik ³aciñsko-polski wed³ug s³ownika Herma-
na Mengego i Henryka Kopii. Oprac. K. K u m a n i e c k i. Warszawa: PWN, 1957.
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typu rozszerzonego, wytworzonego drog¹ doboru p³ciowego i sto-
j¹ca za ni¹ teoria umys³u � wielofunkcyjnej ozdoby seksualnej.
Mówienie o sobie (opowie�ci biograficzne), mówienie o innych (plot-
ki), snucie opowie�ci, jak te¿ podawanie, przekazywanie i przyswa-
janie informacji o �wiecie, to jednak, faktycznie, najpowszechniej-
sza i procentowo najwy¿sza forma aktywno�ci, jak¹ przejawiaj¹
ludzie. Jêzyk istotnie wystawia te¿ umys³ na pokaz publiczny, co
przecie¿ nie musi jednak oznaczaæ, i¿ akurat dobór naturalny by³
na niego �lepy, a dobór p³ciowy nie.

Si³ê inteligencji werbalnej i werbalnych zalotów wykazuje Mil-
ler, odwo³uj¹c siê do dwóch postaci literackich funkcjonuj¹cych jego
zdaniem jako najbardziej spektakularne i artystycznie perfekcyj-
ne symbole uwodzicielskiej mocy s³owa. To, oczywi�cie, Cyrano de
Bergerac i Szeherezada � ba�niowa na³o¿nica su³tañska, która
ocali³a swe ¿ycie, przez tysi¹c i jedn¹ noc opowiadaj¹c kochankowi
(stosuj¹cemu, nota bene, drastyczn¹ i oryginaln¹ strategiê elimi-
nacji konkurencji seksualnej przez fizyczn¹ likwidacjê swoich ko-
lejnych partnerek, a nie � biologicznie i kulturowo przyjêt¹ � li-
kwidacjê rywali!) frapuj¹ce historie. Cyrano i Szeherezada prze-
³o¿yli charakterystyczn¹ dla naszego gatunku p³ciow¹ preferencjê
do upo�ledzeñ werbalnych na swój osobisty sukces, który zapew-
ni³ im nie tylko osi¹gniêcie upragnionego celu w �wiecie (przedsta-
wionym), ale nawet nie�miertelno�æ poza tym �wiatem.

Postaæ i narracyjny talent Szeherezady wskazuje dodatkowo
na specyfikê ludzkich zalotów, które � inaczej ni¿ w �wiecie zwie-
rz¹t � s¹ u nas wzajemne i od obu p³ci wymagaj¹ tyle¿ umiejêtno-
�ci interesuj¹cej autoprezentacji, co i umiejêtno�ci oceny takich po-
pisów.

W teorii Millera w³a�nie ta konieczno�æ oceny przywiod³a nas
jako gatunek do swoistego stanu równowagi pomiêdzy fikcj¹ a rze-
czywisto�ci¹, zbudowa³a bowiem jêzyk zakotwiczony w obiektyw-
nej rzeczywisto�ci, mowê komunikuj¹c¹ nie tylko sprawno�æ jêzy-
kow¹ (stopieñ upo�ledzenia) mówi¹cego, ale tak¿e stan jego umy-
s³u (wiedzy, inteligencji), rozpoznawalny dziêki referencyjno�ci po-
dawanych przez niego informacji o �wiecie. Stworzyli�my jêzyk zda-
j¹cy sprawê z faktów, aby za�wiadcza³ on o zdrowiu naszych umy-
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s³ów � sugeruje wiêc Miller, przyjmuj¹c implicite, ¿e odró¿nienie
fikcji od prawdy przebiega w³a�nie na poziomie jêzykowym, pod-
czas gdy, jak nam wiadomo, jêzykowo s¹ one potencjalnie jedna-
kowe.

Wnioskowaæ mo¿na zatem chyba, ¿e za najlepsze powinny byæ
uznawane opowie�ci zarówno piêkne, jak i m¹dre, scalaj¹ce wer-
balne upo�ledzenie ich autora z wiedz¹, daj¹c¹ s³uchaczom przy-
jemno�æ, ale i poznawcze korzy�ci. Wynika st¹d tak¿e, i¿ spo³ecz-
ny i seksualny sukces bêdzie po stronie tych, którzy prezentuj¹ in-
nym swój �ozdobny umys³� nie tylko jako sprawny oralnie, ale rów-
nie¿ przenikliwy, b³yskotliwy, twórczy i rozumny. Najlepiej za�, jak
sugeruje Miller, aby prezentowali go za po�rednictwem zaskaku-
j¹cych nowo�ci, które przykuwaj¹ uwagê i zapobiegaj¹ nudzie.

Chocia¿ poszukiwanie nowo�ci, jak twierdzi³ ju¿ Darwin, jest
ewolucyjn¹ strategi¹ doboru p³ciowego w³a�ciw¹ wszystkim roz-
mna¿aj¹cym siê p³ciowo gatunkom, to jednak twierdzenie, ¿e �ludz-
ka kreatywno�æ wyewoluowa³a w drodze doboru p³ciowego jako me-
chanizm zapobiegaj¹cy nudzie�37, wydaje siê jednym z kilku nad-
miernych uproszczeñ w teorii mating mind. Jest nie tylko prze-
jawem mylnego uto¿samienia ca³ej kultury z kultur¹ masow¹
i rozrywk¹, ale i podaniem w w¹tpliwo�æ wielu koncepcji episte-
mologii ewolucyjnej (Campbell, Popper), psychologii ewolucyjnej
(zw³aszcza Pinker i Bloom) oraz ewolucyjnej biologii, dowodz¹cej
informacjo¿erno�ci jako podstawy ewolucji ¿ycia w ogóle (J. May-
nard Smith, Eors Szathmary). Biologiczne upodobanie naszych
mózgów do nowo�ci (neofilia), wci¹¿ wyszukuj¹cych atrakcyjnych
rozwi¹zañ, niew¹tpliwie mo¿e napêdzaæ zmienno�æ godowych po-
pisów, jak chce Miller. I, oczywi�cie, wyewoluowanie kreatywno�ci
jako adaptacji p³ciowej zabezpieczaj¹cej d³ugotrwa³e utrzymanie
zainteresowania partnera nie oznacza, i¿ nie mo¿e byæ ona u¿y-
wana poza zalotami, zgodnie zreszt¹ z przedstawionym za³o¿eniem
badacza o stosowalno�ci adaptacji p³ciowych. Jednak Miller, uzna-
j¹c, i¿ stanowi ona motor wszelkiej kreatywno�ci i inwencji twór-
czej, jest wiêc jednocze�nie podstaw¹ wszystkich dziedzin sztuki

37 G. M i l l e r: Umys³ w zalotach..., s. 457.
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i nauki, je równie¿ wpisuje w aktywno�æ seksualn¹, twierdz¹c na
przyk³ad, ¿e nauka �jest jedn¹ z najbardziej wyrafinowanych aren
ludzkich zalotów, najbardziej z³o¿onej i �wiadomej formy kojarze-
nia siê�38. Dostrzegaj¹c (zw³aszcza po Freudzie) po¿ytek, jaki czer-
pie sfera kreacji � czy te¿, najogólniej: kultura � z przemo¿nego
dzia³ania doboru p³ciowego, powinni�my wszak¿e, id¹c tropem roz-
wa¿añ Millera, zapytaæ równie¿, jaki po¿ytek czerpie dobór p³cio-
wy z budowania na przyk³ad skutecznych systemów wiedzy o �wie-
cie. Czy jest to tylko wzmocnienie funkcji referencyjno�ci jêzyka,
wspomagaj¹ce rozpoznawanie umys³owego zdrowia jej twórców?
Jak i na jakiej p³aszczy�nie przebiega wyrafinowane kojarzenie siê
przez naukê?

Potrzeba i przyjemno�æ informacji � od anonsów sprawno�ci sek-
sualnej, nowinek mody na ogony, pióropusze, ostrogi, przez plot-
kê, poezjê, edukacjê, reklamê, a¿ po fizykê kwantow¹ i patologiê
uzale¿nieñ od Internetu � niew¹tpliwie nakrêca spiralê sprzê¿eñ
zwrotnych, buduj¹c przestrzeñ, której stany mo¿liwe, zgodnie
z koncepcj¹ emergencji, s¹ nie do przewidzenia. Zbudowa³a ona ju¿
eksteligencjê, sta³a siê równie¿, zgoda, baz¹ znacz¹cej jej czê�ci,
czyli przemys³u rozrywkowego i kultury masowej, �ród³em miliar-
dowych zysków tych, którzy zdobywaj¹ i sprzedaj¹ informacjê,
a tak¿e producentów czegokolwiek, którzy odwo³uj¹c siê do tej po-
wszechnej ludzkiej sk³onno�ci, buduj¹ swoje finansowe imperia
przez reklamê �nowych� produktów. Czy jednak daje siê w ca³o�ci
wyja�niæ presj¹ doboru p³ciowego?

Mo¿emy uznaæ, i¿ wraz z rozwojem i upowszechnieniem pisma,
a potem innych mediów, coraz g³êbiej wpadamy w pu³apkê naszych
gatunkowych sk³onno�ci, do których nale¿y zapewne neofilia (Dar-

38 G. M i l l e r: Umys³ w zalotach..., s. 471. Amerykañska psychologia ewo-
lucyjna nadal, nawet w swych najnowszych wersjach, buduje siê, jak widaæ na
freudyzmie, czego, rzecz jasna, nie musimy uznawaæ za jej wadê. Dostrzegaæ
jednak powinni�my to jej u k i e r u n k o w a n i e, utrudniaj¹ce prze³amywanie
tych schematów poznawczych, których przedmiotem jest w³a�nie ludzka sek-
sualno�æ, zró¿nicowanie p³ciowe i twórczo�æ. Odkrywaj¹c przy okazji darwi-
nizm Freuda, uzmys³awia ono potêgê psychoanalitycznej narracji, bez której
naukowe my�lenie o seksie wci¹¿ �nie mo¿e siê obej�æ�.
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win, Dawkins). Nam wydaje siê jednak, ¿e nastawienie na nowo�æ
nie jest niczym innym, jak ewolucyjnie przetestowanym sposobem
na dostrzeganie ró¿nicy w ogóle, czyli w³a�nie na wychwytywanie
informacji39, powszechnym w ca³ej biosferze, a w naszym gatunku
wzmacnianym dodatkowo przez mechanizmy poznawcze. Przeja-
wiaj¹ j¹ przecie¿ nawet pierwotniaki i ro�liny, którym wci¹¿ dale-
ko do budowania nauki i show-busines�su. Dobór p³ciowy zapew-
ne wykorzystuje do w³asnych celów tê g³êbok¹ zasadê ¿ycia, ale
czy to on j¹ stworzy³?

Jak podnoszono ju¿ wcze�niej, odpowiedzi na pytanie o ludzk¹
kreatywno�æ w dyskursie biologicznym, który przez stawianie tego
zagadnienia niew¹tpliwie zacie�nia swoj¹ wiê� z humanistyk¹, by-
waj¹ ró¿ne. Ich �p³ciowa� millerowsko-freudowska wersja jest tylko
jedn¹ z mo¿liwych, sytuuj¹c siê pomiêdzy na�ladownictwem najlep-
szych na�ladowców (Susan Blackmore), b³êdem replikacji memetycz-
nej pope³nianym w procesie transmisji a emergencyjnym wy³ania-
niem siê nieoczekiwanych jako�ci (w koncepcji Stewarta i Cohena40).

39 Por. K. D e v l i n: ¯egnaj Kartezjuszu. Rozstanie z logik¹ w poszukiwaniu
nowej kosmologii umys³u. Prze³. B. S t a n o s z. Warszawa: Prószyñski i S-ka,
1999; D. D e n n e t t: Natura umys³ów. Prze³. W. Tu r o p o l s k i. Warszawa: CiS,
1997.

40 W sobie tylko w³a�ciwy, filozoficzno-humorystyczny, sposób tê dyskusjê
nad ludzk¹ kreatywno�ci¹, której modernistyczny, optymistyczny obraz wy-
ra�nie za³amuje siê wskutek postmodernistycznych zw¹tpieñ filozofii i me-
metycznych wizji The Meme Machine, prezentuje wspó³autor trzech ksi¹¿ek
Cohena i Stewarta, mistrz fantasy Terry Pratchett, kiedy pisze: �W wielowy-
miarowych �wiatach multiversum jest faktem powszechnie znanym i uzna-
nym, ¿e du¿a czê�æ naprawdê wielkich odkryæ zawdziêcza swe istnienie jed-
nej krótkiej chwili natchnienia. Oczywi�cie, poprzedza j¹ ciê¿ka praca, ale tym,
co domyka teoriê, jest widok � powiedzmy � spadaj¹cego jab³ka, paruj¹cego
garnka czy wody przelewaj¹cej siê przez brzeg wanny. Co� zaskakuje w g³o-
wie obserwatora i wszystko uk³ada siê po kolei. Kszta³t ³añcuchów DNA, jak
g³osi popularna opowie�æ, zawdziêcza swe odkrycie przypadkowemu widoko-
wi spiralnych schodów w chwili, gdy umys³ naukowca znajdowa³ siê we w³a-
�ciwej temperaturze receptywnej. Gdyby uczony skorzysta³ z windy, ca³a na-
uka genetyki mog³aby dzi� wygl¹daæ ca³kiem inaczej.

Zjawisko to uwa¿a siê zwykle za cudowne. To nieprawda. Jest tragiczne.
Maleñkie cz¹steczki natchnienia wci¹¿ pêdz¹ przez wszech�wiat, przebijaj¹c
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Na razie najbli¿szy klasycznej opcji humanistycznej jest tu Steven
Pinker ze swoim prze�wiadczeniem, ¿e prze³omowa nowo�æ w kul-
turze pojawia siê,

poniewa¿ kto� zabiera siê do roboty, wytê¿a umys³, wysila
pomys³owo�æ i co� komponuje, pisze, maluje czy wynajdu-
je [�]41.

W skali systemu wszak¿e (tu: ideosfery) � przyznajmy � prze³o-
mowa nowo�æ, jak na przyk³ad krzesanie ognia, wynalazek jêzy-
ka, hodowla, rolnictwo, ceramika, ko³o, pismo, maszyna parowa, sa-
molot, elektryczno�æ, sieæ bezprzewodowa, klonowanie ¿ycia, prze-
jawia siê z czêstotliwo�ci¹ nie wiele wiêksz¹ ni¿ genetyczna muta-
cja. Charakterystyczne za� i typowe przejawy ludzkiej kreatywno-
�ci, od Homera po wirusy komputerowe, rzeczywi�cie opieraj¹ siê
na istniej¹cych wcze�niej schematach, symbolach, motywach i ide-
ach; to w istocie bardziej efekt addytywno�ci, oryginalno�ci kombi-
nacji, innowacyjno�ci bricolage�u ni¿ odkrycia czego� ca³kowicie
nowego, i tu mo¿e pozostaje zgodziæ siê z Millerem, ¿e

ludzka ideologia [to � D.W.-Z.] brukowa mieszanka religij-
nych przekonañ, politycznego idealizmu, miejskiego folk-
loru, plemiennych mitów, pobo¿nych ¿yczeñ, godnych za-
pamiêtania anegdot i pseudonauki42

� czyli faktycznie, jak mówi: �cienka warstwa marcepana na kek-
sie umys³u�43.

 Jednak, jak s³usznie z kolei twierdz¹ Stewart i Cohen, inaczej
ludzie nie rozumieliby siê nawzajem, nie akceptowaliby i nie repli-

najgêstsz¹ materiê tak, jak neutrino przebija stóg cukrowej waty. I wiêkszo�æ
z nich chybia. Co gorsza, wiêkszo�æ z tych, które trafiaj¹ w mózgowy cel, tra-
fia w niew³a�ciwy [...]�. T. P r a t c h e t t: Czarodzicielstwo. Prze³. P.W. C h o l e -
w a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 1990, wyd. I, s. 141�142.

41 S. P i n k e r: Jak dzia³a umys³..., s. 229.
42 G. M i l l e r: Umys³ w zalotach..., s. 469.
43 Ibidem.
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kowali idei, nie mogliby poprawnie (z powodzeniem) odtwarzaæ �ze-
stawu-zrób-cz³owieka�, tej podstawy wzglêdnej stabilno�ci systemu,
który najprawdopodobniej ju¿ od górnego paleolitu (cz³owiek z Crô-
-Magnon) pocz¹³ stawaæ siê NASZYM systemem, daj¹cym temu ga-
tunkowi ewolucyjn¹ przewagê nad tak¿e wytwarzaj¹cymi i wy-
chwytuj¹cymi informacjê (sygna³y), ale nie buduj¹cymi ideologicz-
nej wspólnoty, gatunkami innych zwierz¹t.

Dokonujemy rekombinacji, syntezy, multiplikacji, redukcji ci¹gle
tych samych motywów pod³ug zasad opisanych ju¿ zreszt¹ dobrze
przez W³odzimierza Proppa, Claude�a Lévi-Straussa, Waltera Onga,
ale te¿ Arthura O. Lovejoya44. Dokonujemy te¿ stale �kradzie¿y jê-
zyka�, jak trafnie uchwyci³ to Barthes, poniewa¿ idee poza jêzy-
kiem i � szerzej � poza symbolizmem kulturowym, nie przyjmuj¹
replikowalnego kszta³tu. Jak powiedziano, nie mo¿na siê nimi �za-

44 Buduj¹cy w latach 30. minionego stulecia metodologiê badañ historii idei,
której zasady i podstawy wypracowuje w studium nad ide¹ �³añcucha bytu�
Arthur O. Lovejoy zauwa¿a na przyk³ad: �Lecz prawda jest taka, ¿e liczba
rzeczywi�cie wyj¹tkowych idei filozoficznych czy motywów dialektycznych jest
� podobnie jak w wypadku rzeczywi�cie wyj¹tkowych dowcipów � stanow-
czo ograniczona, choæ niew¹tpliwie oryginalne idee s¹ znacznie liczniejsze ni¿
oryginalne dowcipy. Pozorna nowo�æ wielu systemów polega wy³¹cznie na no-
wym zastosowaniu lub uporz¹dkowaniu starych elementów, które wchodz¹
w ich sk³ad�. Arthur O. L o v e j o y: Wielki ³añcuch bytu. Studium z dziejów
idei. Prze³. A. P r z y b y s ³ a w s k i. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999, s. 10.
Studia nad przeobra¿eniami, ale i trwa³o�ci¹ np. idei �przybyszów z kos-
mosu�, prowadzone od lat 80. przez Jean-Bruno R e n a r d a (np.: Les extra-
terrestres. Une nouvelle croyanance religieuse. Paris: Cerf, 1988), a aktualnie
podjête przez antropologa Wiktora S t o c z k o w s k i e g o (Ludzie, bogowie
i przybysze z kosmosu. Prze³. R. Wi � n i e w s k i. Warszawa: PIW, 2005), stu-
dia Rogera C a i l l o i s  nad ¿yciem idei �mierciono�nej kobiety-modliszki (Od-
powiedzialno�æ i styl. Prze³. A. Ta t a r k i e w i c z. Warszawa: PIW, 1967), pra-
ca Ernesto de M a r t i n o: Ziemia zgryzoty. Przyczynek do historii i ¿ycia reli-
gijnego po³udniowych W³och. Prze³. W. M a r u c h a. Warszawa: Ksi¹¿ka i Wie-
dza, 1971 obrazuj¹ca si³ê i trwa³o�æ przekonañ o zjadliwo�ci uk¹szeñ taran-
tuli i ... setki innych studiów, ujawniaj¹cych powtarzalno�æ, �wêdrowno�æ�, sche-
matyzm, specyficzn¹ kombinatoryczno�æ w¹tków, motywów, tematów, zapo-
¿yczeñ dobrze obrazuj¹ zasadno�æ przedstawianych wy¿ej tez, wszystkie one
bowiem �ledz¹ w ró¿nej skali i ró¿nym czasie ci¹g³o�æ i mutacje idei w dzie-
jach ludzkiej kultury.
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raziæ� przez wdychanie ska¿onego powietrza; �oddychaæ atmosfer¹
nazizmu� czy �z³apaæ bakcyla teatru� to jednak tylko metafora. Tak
zwana nowo�æ, w istocie, wy³ania siê z tego, co mamy, uwzorowuje
na inny sposób wci¹¿ te same sk³adowe, przydaje atrybutów, prze-
k³ada teksty na teksty. Naszym zdaniem nowo�æ nie mo¿e byæ nie-
odnosz¹c¹ siê do niczego �nowo�ci¹ absolutn¹�, nowo�ci¹ bez kon-
tekstu (poza ideosfer¹), bo nie znalaz³by siê umys³, który zdo³a³by
j¹ dostrzec, podobnie jak dobór naturalny nie móg³by �dostrzec�
mutacji, gdyby pojawi³a siê poza biosfer¹! �Keks umys³u�, chcia³o-
by siê rzec, prowadz¹c dalej dyskusjê z psychologi¹ ewolucyjn¹
i memetyk¹, ro�nie wed³ug sprawdzonej receptury i przepisów,
wspieranych przez genetycznie asymilowane uczenie siê, daj¹ce
przewagê selekcyjn¹ osobnikom (i gatunkom) przejawiaj¹cym tê
zdolno�æ. Warto jednak pamiêtaæ te¿ i o tym, ¿e jak z kilkudzie-
siêciu liter alfabetu powstawaæ mo¿e nieskoñczona liczba zdañ,
a z kilku nut nieskoñczona liczba muzycznych kompozycji, tak
z ograniczonej liczby idei na drodze kombinatoryki mo¿e powstaæ
(i powstaje) stale rozszerzaj¹ca siê przestrzeñ ideosfery. Nasze ge-
nomy s¹ �pisane� z pomoc¹ czteroliterowego tylko alfabetu: A, C,
G i T, natomiast ich fenotypowe ekspresje (czyli my sami) osi¹gaj¹
ju¿ liczbê 6 miliardów. Ludzka kreatywno�æ � jak siê wydaje � po-
chodna kreatywno�ci ¿ycia w ogóle � dzia³a z podobnym skutkiem,
choæ, co zauwa¿y³a ju¿ Gabora, jest kreatywno�ci¹ ukierunkowan¹.
I to nie tylko przez dobrze rozpoznany ju¿ dobór naturalny i do-
bór p³ciowy, ale dodatkowo równie¿ przez noosferê � �rodowisko,
które tworz¹ dla niej ludzkie umys³y i ich wytwory.

Jak obj¹æ i opisaæ tê nieskoñczenie rozleg³¹ i z³o¿on¹ sferê wi-
dzialnych i niewidzialnych, niewyartyku³owanych jeszcze idei, tê
przestrzeñ mo¿liwych mo¿liwo�ci? Gdzie, w jaki sposób, przejawiaj¹
siê jej wp³ywy?

Badanie niewidzialnych tekstów by³o now¹ dyscyplin¹
wiedzy, której rozwój umo¿liwi³o odkrycie dwukierunkowej
natury przestrzeni bibliotecznej [...] wnioski mo¿na wyra-
ziæ w skrócie tak, ¿e wszystkie ksi¹¿ki, wszêdzie, oddzia-
³uj¹ na wszystkie inne ksi¹¿ki. To oczywiste: napisane

15 Moc narrativum...
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ksi¹¿ki inspiruj¹ ksi¹¿ki przysz³o�ci i cytuj¹ ksi¹¿ki prze-
sz³o�ci45

� pisz¹ Stewart i Cohen, na marginesie swoich dociekañ nad ewo-
lucj¹ buduj¹c ¿artobliw¹ nieco wizjê L-space (Library space) inspi-
rowan¹ Pratchettowskim �wiatem Dysku, a przy okazji podejmu-
j¹c jednak powa¿ne zadanie dookre�lenia tej przestrzeni. Trafia-
j¹c � naszym zdaniem � w istotê przedstawionych ewolucyjnych
uwik³añ Homo sapiens s. w noosferê, i daj¹c przy tym kolejny do-
wód zwi¹zków my�li przyrodoznawczej z humanistyk¹46, tê lokaln¹
� z punktu widzenia historii ¿ycia na Ziemi � przestrzeñ fazow¹
cz³owieka nazwali narrativum.

Jak znakomita wiêkszo�æ memetyków, ale i spora ju¿ grupa psy-
chologów ewolucyjnych, kognitywistów i socjobiologów, badacze ci
wyra�nie u�wiadamiaj¹ sobie rolê narracji w ewolucji umys³u i ewo-
lucji cz³owieka. Krok po kroku, co starano siê pokazaæ, ka¿da z tych
dyscyplin (z mniejsz¹ lub wiêksz¹ kompetencj¹) w³asnym traktem
zbli¿a³a siê do tego problemu. Krok po kroku, od odniesieñ do jê-
zykoznawstwa (g³ównie generatywizmu Chomsky�ego) i psychoana-
lizy (zw³aszcza freudyzmu) przez analizy zachowañ estetycznych
erudyty Pinkera i semiotyczne odsy³acze memetyki (Glenn Grant)
nauki biologiczne �skrada³y siê� ku ognisku, przy którym od wie-
ków grzali rêce humani�ci; ku buduj¹cej ludzk¹ wspólnotê wiel-
kiej opowie�ci kultury. Jednak w porównaniu z Wilsonem, Pinke-
rem, Dennettem, Damasio, czy nawet Blackmore, Stewart i Cohen
w pe³ni prze�wiadczenia, i¿ to co�, co bywa nazywane �natur¹
ludzk¹�, pozostaje w �cis³ym zwi¹zku z rozwojem symbolizmu i kul-
tury, dokonuj¹ prawdziwej wrêcz inwazji na humanistyczne dot¹d
imperium opowie�ci. �Natury ludzkiej�, bowiem, jak siê okazuje, nie
sposób wyja�niæ, uchylaj¹c siê od pytañ o rolê ideosfery a w niej
narracji jako formy i struktury, pod³ug których nasz gatunek kon-

45 I. S t e w a r t, T. P r a t c h e t t, J. C o h e n: Nauka �wiata Dysku II. Glob.
Prze³. P.W. C h o l e w a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005, s. 38.

46 Zob. zw³aszcza I. S t e w a r t, T. P r a t c h e t t, J. C o h e n: Nauka �wiata
Dysku...
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47 R. Wr i g h t: Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia. Prze³. Z. £ o m n i c -
k a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005, s. 331.

struuje swój �wiat. Idee ograniczaj¹ nasz byt znacznie bardziej na-
wet ni¿ materia, ni¿ dziedziczenie biologiczne. �Kiedy koewolucja
gen-mem w³¹czy³a ju¿ wysoki bieg, naturalna selekcja jest bowiem
zakoñczona [...] ewolucja kulturowa ju¿ dawno temu zast¹pi³a ewo-
lucjê genetyczn¹ jako nasz kluczowy mechanizm adaptacji�47 � do-
wodzi Wright.

Naszym zdaniem, swoj¹ koncepcj¹ narrativum Stewart i Cohen
� zdeklarowani zwolennicy stosowania teorii chaosu we wszelkich
próbach opisu z³o¿onych zjawisk dynamicznych � czyni¹, mówi¹c
ich jêzykiem, prawdziwie magiczn¹ sztuczkê eksteligencji, sztucz-
kê wytyczenia stycznej mo¿liwo�ci tam, gdzie jeszcze niedawno by³a
ona nieomal nie do pomy�lenia � w punkcie przeciêcia siê huma-
nistyki z biologi¹. W kontekstualnej L-przestrzeni (a raczej nawet
S-space, by dla zachowania jednorodno�ci nie tylko stylu nazwaæ
tak przestrzeñ fazow¹ nauki), gdzie, jak z kolei twierdzi Dennett,
�a scholar is just a library�s way of making another library� wyty-
czenie takich wspó³rzêdnych okaza³o siê jednak mo¿liwe!

Doskonale oddaj¹c istotê teorii chaosu w neoewolucjonizmie
i w³a�ciwe jej za³o¿enie o przestrzeni fazowej ewolucji ¿ycia jako
zbioru wszystkich jego mo¿liwych stanów, koncepcja Stewarta i Co-
hena, t³umacz¹c kontekstualno�æ hipertekstu noosfery-ideosfery-
-eksteligencji ods³ania jednocze�nie, wci¹¿ trudn¹ do uchwycenia,
kontekstualn¹ wspó³udzielno�æ kultury � zewnêtrznego wobec jed-
nostkowej inteligencji, rekurencyjnego, samozwrotnego i samona-
pêdzaj¹cego siê systemu dynamicznego. Przede wszystkim jednak
przekonuj¹co i opieraj¹c siê na przyrodoznawczej empirii wskazu-
je na mechanizmy naszych umys³owych mo¿liwo�ci rozpoznawa-
nia geografii tej wielowymiarowej przestrzeni, na ludzkie sposoby
wytyczania wspó³rzêdnych stanu, których znajomo�æ konieczna jest
dla przetrwania. I wi¹¿e je w³a�nie z narro, unikatowym ewolu-
cyjnym wynalazkiem naszego gatunku, centrum czwartego Kró-
lestwa, wynalazkiem, który sk³ania wrêcz tych badaczy do okre-

15*
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�lania cz³owieka nie jako Homo sapiens s., ale jako Pan narrans �
ma³py, a �ci�lej, szympansa opowiadaj¹cego historie48.

To dziêki temu wynalazkowi nasza sprawna i ci¹g³a reproduk-
cja gatunkowa jest mo¿liwa, przebiega bowiem wed³ug stale prze-
kazywanego przez narracje �wygrywaj¹cego� przepisu na cz³owie-
ka, kulturowej recepty odtwarzania siebie samych � �zestawu-zrób-
-cz³owieka�49. To za ich spraw¹ realizuje siê od tysi¹cleci selekcyjny

48 Dla �cis³o�ci dodaæ nale¿y, i¿ podobna koncepcja pojawia siê jednak wcze-
�niej w pracy E.O. Wi l s o n a: Konsiliencja� z 1998 r. (wyd. pol. 2002), gdzie
autor okre�la cz³owieka jako �gadaj¹c¹ ma³pê� i stwierdza: �Istoty ludzkie ca³y
czas porozumiewaj¹ siê ze sob¹ za pomoc¹ g³osu; o wiele ³atwiej sprowokowaæ
je do mówienia, ni¿ je uciszyæ� (s. 200). Koncepcje Stewarta i Cohena w wielu
miejscach s¹ bardzo bliskie Wilsonowskim, tak w przypadku wspomnianym,
jak i w przypadku wspó³udzielno�ci (u Wilsona � koewolucja, a w szerszym
rozumieniu � interakcjonizm), czy w przypadku regu³ epigenetycznych, któ-
rym w ich koncepcji odpowiadaj¹ � jak uwa¿amy � umys³owe modele rzeczy-
wisto�ci buduj¹ce �mapy przestrzeni fazowej naszego istnienia�. Stanowisko
Stewarta i Cohena daleko jednak¿e wykracza poza propozycje Wilsona, dziê-
ki wpisaniu rozwa¿añ o naturze ludzkiej w teoriê chaosu, rekurencyjno�ci
i wy³aniaj¹cych siê jako�ci oraz skupieniu na opowie�ci, a nie tylko na samej
mowie i jej ewolucyjnych �ród³ach (i konsekwencjach).

49 Wa¿n¹ jest przy tym rzecz¹ zwrócenie uwagi na fakt, ¿e obaj badacze,
chocia¿ w ¿adnym miejscu swoich rozwa¿añ nie przywo³uj¹ nazwiska wybit-
nego wspó³czesnego antropologa Clifforda Geertza, pozostaj¹ pod jego silnym
i chyba nieprzypadkowym wp³ywem. Widoczne to jest nie tylko w prostym za-
po¿yczeniu motywu katedry w Chartres (J. C o h e n, I. S t e w a r t: Za³amanie
chaosu. Odkrywanie prostoty w z³o¿onym �wiecie. Prze³. M. Te m p c z y k. War-
szawa: Prószyñski i S-ka, 2005, s. 390, pierwodruk 1994; C. G e e r t z: Inter-
pretacja kultur. Wybrane eseje. Prze³. M. P i e c h a c z e k. Kraków: Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagielloñskiego, 2005, s. 70, pierwodruk 1973), ale zw³asz-
cza w samej koncepcji kultury jako �przepisu na cz³owieka� i tezie o wspó³-
udzielno�ci, któr¹ � pos³uguj¹c siê inn¹ terminologi¹ � Geertz formu³uje na-
stêpuj¹co: �Z pewno�ci¹ bez ludzko�ci nie by³oby kultury, ale te¿ (co jest
o wiele bardziej istotne) bez kultury nie mog³oby byæ ludzko�ci�. C. G e e r t z:
Interpretacja kultur..., s. 69. Ksi¹¿kê S t e w a r t a  i  C o h e n a  Wytwory rzeczy-
wisto�ci... uznaæ mo¿na w gruncie rzeczy za polemikê i rozwiniêcie stanowiska
Geertza, który w latach 70. XX w. dowodzi³ ju¿, ¿e cz³owieka nale¿y definio-
waæ w odniesieniu do tego, co jest p o m i ê d z y [podkre�lenie � D.W.-Z.] jego
genetycznym potencja³em a sieciami znaczeñ (kultur¹). Zob. szczególnie esej
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proces wyodrêbniaj¹cy nasz gatunek spo�ród miliona innych i po-
zwalaj¹cy zachowaæ jego ci¹g³o�æ mimo dziejowych katastrof bli-
skich upadkom meteorytów. Biologicznie wzmacniana ³atwo�æ przy-
swajania kultury jest istotn¹ czê�ci¹ ludzkiego przepisu na sukces50.

Opowie�ci, wszystko jedno, czy u¿ywa siê w nich s³ów, obrazów,
d�wiêków czy wszystkich tych no�ników ³¹cznie, to historyjki (by
odró¿niæ je od Historii, która w gruncie rzeczy jest tak¿e opowie-
�ci¹) upraszczaj¹ce N-mo¿liwo�ci przestrzeni fazowej naszego ga-
tunkowego i jednostkowego istnienia, by nowa jako�æ nie zasta³a
nas w tej przestrzeni nieprzygotowanymi, by�my byli w posiada-
niu (bêd¹c jednocze�nie posiadanymi) mentalnej matrycy umo¿li-
wiaj¹cej mapowanie otwartego terytorium rzeczywisto�ci naszego
biologicznego i spo³ecznego ¿ycia. To stary, ewolucyjnie sprawdzo-
ny sposób ustalania wspó³rzêdnych, wychwytywania regu³ w tym,
�co jest� pod³ug podobieñstwa z tym, co �ju¿ by³o�, to � mówi¹c jê-
zykiem bli¿szym humanistyce � podstawowe sposoby ustalania
punktu przeciêcia synchronii z diachroni¹ (przy maksymalnym po-
szerzeniu zakresu tych pojêæ do synchronii rzeczywisto�ci i diachro-
nii przygodnej ludzkiej egzystencji). S¹ one mapami przestrzeni
fazowej naszego istnienia51.

Wynalazek pisma znacznie ten proces przyspieszy³. Podobna do
jednostkowej inteligencji, ale uniezale¿niona od osobniczych umy-
s³ów (pamiêci i mózgów) eksteligencja zatraci³a dziêki niemu ogra-
niczenia; jest �nieskoñczenie rozszerzalna� jak Pratchettowska
L-przestrzeñ. Poszerzona dzi� dodatkowo o internetow¹ E-prze-
strzeñ, z której nie wiadomo, co jeszcze siê wy³oni, nadal opiera siê
na ewolucyjnie sprawdzonym wynalazku � mowie, opowie�ci, nar-
racji. Jej zwi¹zki z szerzeniem siê i strategiami przetrwania me-
mów nie ulegaj¹ w¹tpliwo�ci, choæ, jak zaznaczono, w �wietle za-

G e e r t z a  Wp³yw koncepcji kultury na koncepcjê cz³owieka. W: I d e m: Inter-
pretacja kultur...

50 Por. I. S t e w a r t, J. C o h e n: Wytwory rzeczywisto�ci. Ewolucja umys³u
ciekawego. Prze³. W. S t ê p i e ñ - R u d z k a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2003,
s. 302.

51 Ibidem.
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prezentowanych koncepcji teza memetyki, i¿ jedynym jej promoto-
rem by³ mem, musi ulec os³abieniu. Ale memetyka jako nauka
o ewolucji drugiego replikatora nie traci przecie¿ przez to na zna-
czeniu. Wskazywane w przedstawionych koncepcjach upodobanie
do plotek i umizgów, stymulowane korzy�ci¹ genetyczn¹ (przetrwa-
nie i rozród) osobników sk³onno�ci takie przejawiaj¹cych, nie
przecz¹, w naszym bowiem przekonaniu wadze drugiego replika-
tora w rozpoznawaniu procesów budowania siê jêzyka i kultury od
chwili, gdy wyzwolony w katalitycznym procesie na�ladownictwa
mem �odkry³� mowê jako doskonale ekonomiczn¹ drogê powielania
siê i upowszechniania, i zacz¹³ wykorzystywaæ j¹ do w³asnych, sa-
molubnych celów, do jakich z powodzeniem u¿ywa³ jej jednocze-
�nie replikator genetyczny � samolubny gen. Strategie memetycz-
nego przetrwania, wymuszania powieleñ, dodawania, kombinacji
i rekombinacji, budowy wspomagaj¹cych zapamiêtywanie (i utrwa-
lanie) po³¹czeñ, tworzenia �gniazd� � wylêgarni memów i jakich�
wspólnych loci, a wreszcie specjacji i radiacji memetycznych gatun-
ków (?) powinny byæ wiêc widoczne i uchwytne zw³aszcza w mo-
wie, szczególnie za� w powszechnych, szerz¹cych siê i wci¹¿ repli-
kowanych opowie�ciach � epifenomenach kolektywnej pamiêci spo-
³ecznej � pierwotnej �cie¿ce ich ewoluowania. Ale czy memetyka po-
znawczo i metodologicznie jest w stanie sprostaæ ich badaniu?



Zakoñczenie

Wy³oniony atraktor i nowe jako�ci

By zrozumieæ mózg, nale¿y badaæ mity, dzie³a, spo³eczeñ-
stwa, historiê, lecz by zrozumieæ mity, dzie³a, spo³eczeñstwa,
historiê nale¿y badaæ mózg1

� postulowa³ trzydzie�ci lat temu Morin w finale rozwa¿añ nad za-
daniami i przedmiotem swej scienza nuova2. Wnioski dotycz¹ce ge-
nezy i roli narrativum w ucz³owieczaniu siê Pan narrans, jakie na-
suwa uwa¿na analiza wspó³czesnej my�li ewolucjonistycznej, w tym
zw³aszcza koncepcji memetycznych, wskazuj¹, ¿e intuicje tego ba-
dacza sugerowa³y s³uszn¹, a w ka¿dym razie poznawczo interesu-
j¹c¹ drogê postêpowania. Sta³a siê ona dzisiaj coraz powszechniej
uznawana w biologii ewolucyjnej, psychologii ewolucyjnej i neu-
robiologii3, w zajmuj¹cy sposób koresponduj¹c nie tylko z antro-

1 E. M o r i n: Zagubiony paradygmat � natura ludzka. Prze³. R. Z i m a n d.
Warszawa: PIW, 1977, s. 261.

2 Nadmieñmy, ¿e istnieje pewien zwi¹zek miêdzy Morinowsk¹ wersj¹ scien-
za nuova a jej pierwowzorem, przedstawionym przez Giambattisto Vico w 1725
roku. Zwi¹zek ów zasadza siê nie tylko na to¿samo�ci nazwy, ale tak¿e na
koncepcji natury ludzkiej pojmowanej nie jako raz na zawsze dana substan-
cja, ale jako dynamiczny proces poznawalny za po�rednictwem relacji cz³o-
wieka ze �wiatem zewnêtrznym (�rodowiskiem) i innymi lud�mi. Usuniêcie
typowego dla doktryny Vico �oka Opatrzno�ci� i zast¹pienie go prawami ewo-
lucji ods³ania to podobieñstwo jeszcze wyrazi�ciej. Por. G. V i c o: Nauka nowa.
Prze³. J. J a k u b o w i c z. Warszawa 1966.

3 Szczególnie w takim jej ujêciu, jakie prezentuje badacz �wiadomo�ci An-
tonio R. Damasio, zdecydowany zwolennik holizmu, wspominany tu ju¿ paro-
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pologi¹ kulturow¹, ale i narratologi¹. Doprowadzi³a tak¿e do wy-
ra�nego zarysowania siê nowej teorii kultury, u której podstaw leg-
³a koncepcja drugiego replikatora wykorzystuj¹cego nasze mózgi
i buduj¹cego kolejn¹ sferê ¿ycia na Ziemi � ideosferê.

Badania nad mózgiem, mo¿liwe dziêki rozwojowi nowoczesnych
technik jego skanowania, zw³aszcza badania nad procesem my�le-
nia, zapamiêtywania i uczenia siê, niekoniecznie drog¹ tak prost¹,
jak j¹ tu skrótowo przedstawiono, przywiod³y biologów, i szerzej �
przyrodoznawstwo, do pytañ o dzia³anie umys³u i kultury, otwie-
raj¹c tym samym ich nowy etap. I tak, rzec mo¿na, od uznanego
ongi� za �wywrotowe� (bo posiadaj¹cego ju¿ przecie¿ swoj¹ kreacjo-
nistyczn¹ odpowied�) pytania Karola Darwina o pochodzenie cz³o-
wieka i pochodzenie gatunków, biologowie ewolucyjni doszli do ko-
lejnego zwrotu w dziele poznania � do pytania o pochodzenie umy-
s³u oraz wytworów uchodz¹cych dot¹d za jego wy³¹czne dzie³o.

W swych aktualnych na nie odpowiedziach, dziêki integracji roz-
dzielanych dot¹d sfer cia³a i umys³u, zbli¿yli siê oni znacznie do
zrozumienia natury ludzkiej i kultury w ich z³o¿ono�ci, przedk³a-
daj¹c kilka istotnych propozycji badawczych i wyja�nieñ. Nie s¹ one
jednoznaczne, choæ � przy skrupulatnym przegl¹dzie � objawiaj¹
pewn¹ spójno�æ, a nawet tendencjê do konsensu. Uwidacznia siê
to szczególnie, kiedy od neo-, a nawet ultradarwinistycznych do-
ciekañ biologów nad podstawow¹ jednostk¹ ewolucji i prawami ni¹
rz¹dz¹cymi przechodzimy przez socjobiologiê i psychologiê ewolu-
cyjn¹ ku kontekstualnemu, interakcyjnemu pojmowaniu zjawisk
¿ycia, proponowanemu w bardzo zaawansowany ju¿ sposób przez

krotnie neurolog portugalskiego pochodzenia, zwi¹zany z University of Iowa
College of Medici. Jest on autorem wielu znacz¹cych w nauce rozpraw na te-
mat umys³u, ja�ni i �wiadomo�ci. W prze³o¿onej tak¿e na jêzyk polski trylo-
gii z³o¿onej z czê�ci: B³¹d Kartezjusza (1994; wyd. pol. 2002), Tajemnice �wia-
domo�ci (1999; wyd. pol. 2000) oraz W poszukiwaniu Spinozy (2003; wyd. pol.
2005) wyrazi�cie i przekonuj¹co przedstawia swoje tezy i drogê odej�cia
od paradygmatu kartezjañskiego, której efektem jest koncepcja umys³u jako
tworu mózgu wyposa¿onego przez cia³o i na nie zorientowanego � �s³ugi ca³e-
go cia³a�. Zob. W poszukiwaniu Spinozy. Rado�æ, smutek i czuj¹cy mózg. Prze³.
J. S z c z e p a ñ s k i. Poznañ: Rebis, 2005.
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Edwarda O. Wilsona, a w postaci oryginalnej syntezy wyk³adanemu
przez zwolenników teorii z³o¿ono�ci, Gell-Manna, Varelê, Caprê,
Cohena i Stewarta.

Ta nowa synteza, dokonuj¹ca siê tak¿e za spraw¹ reinterpre-
tacji dokonañ na gruncie biologii ewolucyjnej w kontek�cie teorii
chaosu, znaczonej nazwiskami matematyków i fizyków, unika uprosz-
czeñ i izolacjonizmu dawnego przyrodoznawstwa, separuj¹cego siê
od nauk humanistycznych i ich przedmiotu jako ma³o przydatnych
w dociekaniu praw ¿ycia. Przeciwnie, dostrzeg³szy b³êdy dualizmu,
który przez stulecia decydowa³ o oddzielno�ci my�li i ekstensji, nie tyl-
ko na poziomie ich postrzegania, ale tak¿e na poziomie ich badania,
w³¹cza je jako atrybuty jednej substancji w przestrzeñ swoich docie-
kañ, uznawszy ich wspó³udzielno�æ i kontekstowy charakter. Nie
jest to, oczywi�cie, stanowisko ca³kowicie wcze�niej nieobecne w na-
uce, a warto podkre�liæ, i¿ na obszarze filozofii pojawi³o siê ju¿ w trzy-
dzie�ci lat po �mierci Kartezjusza w Etyce Barucha Spinozy. Najwy-
bitniejszym wspó³czesnym przedstawicielem takiego antydualistycz-
nego postrzegania intencjonalnej �wiadomo�ci i percypowanej rze-
czywisto�ci jest za� niew¹tpliwie Maurice Merleau-Ponty4, zmierza-
j¹cy do usuniêcia pytania epistemologicznego nieodmiennie odró¿-
niaj¹cego i oddzielaj¹cego filozofiê (i znaczn¹ czê�æ humanistyki
oraz postmodernistycznej antropologii) od nauk przyrodniczych.

4 W wydanych po�miertnie Notatkach roboczych tego filozofa, stanowi¹cych
niedopracowan¹ czê�æ projektowanej przez niego nowej filozofii, trafnie na-
zwanej przez Jacka Migasiñskiego �metafizyk¹ interciele�no�ci�, Ponty pisa³
np.: �Idea chiazmy, to znaczy: wszelka relacja z bytem jest równocze�nie bra-
niem i byciem branym, ujmowanie jest ujmowane, jest ono wpisane i wpisuje
siê w ten sam byt, który ujmuje. Wychodz¹c od tego, nale¿y opracowaæ ideê
filozofii: nie mo¿e ona byæ totalnym i aktywnym ujêciem, intelektualnym za-
w³aszczeniem, gdy¿ to, co jest do uchwycenia, jest wyw³aszczeniem siê � nie
jest ona ponad ¿yciem, czym� je wieñcz¹cym. Jest poni¿ej. W ka¿dej sferze
stanowi ona do�wiadczenie równocze�nie bior¹cego i branego. To, co mówi, jej
znaczenia, nie s¹ znaczeniami absolutnie niewidzialnego: bo pozwala ona wi-
dzieæ poprzez s³owa. Tak, jak ca³a literatura. Nie sytuuje siê ona po drugiej
stronie widzialnego: znajduje siê po obu stronach�. M. M e r l e a u - P o n t y:
Widzialne i niewidzialne. Prze³. M. K o w a l s k a, J. M i g a s i ñ s k i. Warsza-
wa: Fundacja Aletheia, 1996, s. 263.
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Wp³yw koncepcji filozoficznych (filozofii cz³owieka), socjologicz-
nych i psychologicznych na teoriê ewolucji okazywa³ siê jednak
niewielki do czasu narodzin biologii molekularnej, genetyki, neuro-
biologii, cybernetyki, fizyki kwantowej i badañ nad sztuczn¹ inte-
ligencj¹. Bez w¹tpienia wa¿nym momentem tego kilkudziesiêcio-
letniego procesu przeobra¿ania siê przyrodoznawstwa i jego dryfo-
wania ku zagadnieniom ontologii idei by³a te¿ hipoteza istnienia
innego jeszcze replikatora ni¿ uznany za podstawê ¿ycia na Ziemi
gen � hipoteza memu. Jego naturalna obecno�æ w przyrodzie, w ¿y-
ciu naszej planety, utrzymuj¹cym sw¹ ci¹g³o�æ i ewoluuj¹cym za
spraw¹ replikacji informacji, mimo wci¹¿ trwaj¹cych dyskusji,
wzbudza dzi� znacznie mniej kontrowersji ni¿ hipotezy Darwina
na temat naszego pochodzenia, sformu³owane 150 lat temu. Z³o-
¿y³o siê na to bardzo wiele czynników, na pewno nie tylko fakt ist-
nienia swoistej presumpcji takiej hipotezy w pracach paleontologów
tak wybitnych, jak Vladimir Vernadski czy Pierre Teilhard de Char-
din (hipoteza noosfery). Teoriopoznawcze tendencje przyrodoznaw-
stwa z jego nowoczesn¹, informacyjn¹ (genetyczn¹) wersj¹ darwi-
nizmu od Haldane�a i Mayra po Monoda i Jacoba �musia³y� nie-
omal w ostateczno�ci doprowadziæ do koncepcji systemów, a w kon-
sekwencji i do zanegowania kartezjañskiego obrazu �wiata. Nega-
cjê tê mo¿na postrzegaæ jako odmianê jakiego� emergencyjnego
monizmu, w którego ujêciu cia³o, mózg, umys³ i jego wytwory nale¿¹
do tego samego, jednego �wiata wzajemnie siê stymuluj¹cych pro-
cesów ¿yciowych, gdzie �prostota hoduje z³o¿ono�æ�5, syc¹c siê po-
rz¹dkiem i sk³onno�ci¹ uk³adów nieliniowych do obrony przed przy-
padkowo�ci¹. Ten monistyczny pogl¹d bardzo jasno wyrazi³ ju¿
w 1943 roku fizyk Erwin Schrödinger, gdy pisa³:

Zarówno mój umys³, jak i �wiat sk³adaj¹ siê z tych samych
elementów. W takiej samej sytuacji jest ka¿dy umys³ i jego
�wiat, niezale¿nie od niezliczonych relacji miêdzy nimi.

5 J. C o h e n, I. S t e w a r t: Za³amanie chaosu. Odkrywanie prostoty w z³o¿o-
nym �wiecie. Prze³. M. Te m p c z y k. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005.
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Dany jest mi tylko jeden �wiat, a nie dwa � ten rzeczywi-
sty i ten postrzegany. Podmiot i przedmiot s¹ tym samym.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e w wyniku osi¹gniêæ najnowszej
fizyki granica miêdzy nimi zosta³a zniesiona, granica ta
bowiem nigdy nie istnia³a6.

Nowe jako�ci, daj¹ce siê, co prawda, sprowadziæ na poziomie mo-
lekularnym do to¿samej wszêdzie materii, wy³aniaj¹ siê w ca³ej swo-
jej odrêbno�ci i odmienno�ci z �wy³aniaj¹cej� w³a�nie dynamiki z³o-
¿onych uk³adów dynamicznych i nie daj¹ siê zredukowaæ do w³a-
sno�ci swych czê�ci sk³adowych. Tak zrodzi³a siê krytyka redukcjo-
nizmu w biologii, sytuuj¹cej siê obecnie miêdzy redukcjonistycznym
warsztatem badawczym a nieredukowalno�ci¹ i fraktalno�ci¹ �wia-
ta ewoluuj¹cych systemów ¿ycia.

W tej ksi¹¿ce owo biologiczne �miêdzy� wyznaczane jest nazwi-
skami Dawkinsa oraz Cohena i Stewarta, a wiêc ultradarwini-
styczn¹ i redukcjonistyczn¹ koncepcj¹ samolubnego (i dalekosiê¿-
nego) genu oraz antyredukcjonistyczn¹ i neodarwinistyczn¹ wizj¹
kontekstualno�ci ¿ycia; ¿ycia replikuj¹cego siê za spraw¹ progra-
mu genetycznego i pojmowanego w wielkim uproszczeniu jako
�byt z bitu� oraz ¿ycia wy³aniaj¹cego siê w procesie wspó³udzia³u
wszystkich mo¿liwych do pomy�lenia potencjalno�ci, po�ród których
w bycie zaistnia³ tak¿e bit. Dla nas znacz¹ce jest zw³aszcza, ¿e
w wytyczonej tak przestrzeni zaistnia³a wyrazi�cie jak nigdy do-
t¹d teoria ideosfery � podstawowego, acz nie obdarzanego dot¹d
tym mianem, przedmiotu humanistyki.

W rozwijanych wci¹¿ ró¿nych wersjach tej teorii, proponowanych
przez zjednoczone si³y matematyków, fizyków, biologów, psycho-
logów i memetyków, zagadnienie ideosfery zosta³o postawione
nowatorsko i po raz pierwszy niejako w porz¹dku odwróconym,
w porównaniu z typowymi dot¹d i uznawanymi procedurami ewo-
lucjonistycznego ustalania zale¿no�ci przyczynowo-skutkowych. Naj-

6 E. S c h r ö d i n g e r: Czym jest ¿ycie? Fizyczne aspekty ¿ywej komórki.
Umys³ i materia. Szkice autobiograficzne. Prze³. S. A m s t e r d a m s k i. War-
szawa: Prószyñski i S-ka, 1998, s. 150.
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pro�ciej ten skok starej nauki o ewolucji w nowy obszar jej badañ
mo¿na by uj¹æ stwierdzeniem, i¿ od zaakceptowanych ju¿ (zw³asz-
cza za spraw¹ socjobiologii i psychologii ewolucyjnej) pytañ: Co geny
i ewolucja mog¹ zrobiæ dla kultury?, w badaniach dokona³o siê prze-
suniêcie ku pytaniu: Jakie jest miejsce kultury w ewolucji ¿ycia na
Ziemi? I ku kolejnemu, naszym zdaniem jeszcze istotniejszemu, bo
buduj¹cemu nowy obraz �wiata pozbawionego dychotomii natura �
kultura: Jak te dwie jako�ci oddzia³uj¹ na siebie w systemie?

Zbudowana na ewolucjonistycznym gruncie teorii replikatorowej
i doboru naturalnego memetyka �stara siê� formu³owaæ odpowiedzi
przede wszystkim na drugie z doprecyzowanych pytañ � o rolê kul-
tury w ewolucji ¿ycia planety i gatunku Homo sapiens s. Opieraj¹c
siê na tezach o dzia³aniu uwolnionego, drugiego replikatora, który,
zgodnie z prawami darwinizmu kosmicznego7, ewoluuje, wykorzy-
stuj¹c dostêpne zasoby do mno¿enia siê, kopiowania, trwania, i trzy-
maj¹c siê za³o¿ycielskiego programu Dawkinsa, uznaje ona za za-
sadn¹ analogiê mem � gen, choæ dostrzega istotne miêdzy nimi ró¿-
nice. U �róde³ analogicznego ich traktowania le¿y przekonanie, i¿
podstaw¹ jakiejkolwiek formy ¿ycia we wszech�wiecie jest istnienie
jakiego� nie�miertelnego (i samolubnego) replikatora, który wyko-
rzystuje ka¿d¹ z mo¿liwych dróg replikacji, byle osi¹gn¹æ swój �cel�
� powielenie i przetrwanie w maksymalnej liczbie podobnie zdolnych
powielaæ siê kopii. To, z jakiego typu replikatorem mamy do czynie-
nia, genetycznym, czy kulturowym, nie ma tu, jej zdaniem, wiêk-
szego znaczenia, chocia¿ wymaga pewnych modyfikacji teorii.

7 Okre�lenie to odnosi siê do teorii, której istotê artyku³uje Dawkins w Sa-
molubnym genie oraz w �lepym zegarmistrzu, a która jednocze�nie stanowi
przes³ankê hipotez memetycznych i brzmi nastêpuj¹co: �[...] wszelkie ¿ycie
ewoluuje na drodze zró¿nicowanej prze¿ywalno�ci replikuj¹cych siê bytów�
(R. D a w k i n s: Samolubny gen..., s. 266). Jej istotnym uzupe³nieniem jest prze-
konanie Dawkinsa, i¿ ewolucja taka zawsze przebiega na sposób darwinow-
ski, z czym polemizuj¹ zwolennicy teorii ewolucji systemów, dowodz¹c, i¿ mu-
tacja i dobór naturalny � fundamenty darwinowskiego ujêcia ewolucji ¿ycia �
nie wystarczaj¹ do jej pe³nego wyja�nienia, zw³aszcza do zrozumienia ewolu-
cji inteligencji. Por. G.B. D y s o n: Darwin w�ród maszyn. Rzecz o ewolucji inte-
ligencji. Prze³. R. P i o t r o w s k i. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005.
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W my�l przekonañ Dawkinsa bowiem memy tym w³a�nie ró¿ni¹
siê od genów, i¿ �nie wykazuj¹ sk³onno�ci do stowarzyszania siê
w celu wytworzenia du¿ych »maszyn« � cia³ � dla wspólnego za-
mieszkiwania i przetrwania. Memy zdaj¹ siê na maszyny przetrwa-
nia zbudowane przez geny�8. Specyfika strategii kopiowania siê me-
mów tym ró¿ni siê wiêc od strategii genów, ¿e nie s¹ one uzale¿nio-
ne od jednego, z góry ustalonego no�nika, ani sposobu archiwizacji,
co w ostateczno�ci pozwala postrzegaæ je nawet jako swobodniejsze,
bardziej niezale¿ne i ekspansywne formy ewoluuj¹cego ¿ycia. I w³a-
�nie to upodabnia je te¿ do paso¿ytów u¿ywaj¹cych cudzych cia³ do
mno¿enia siê i rozprzestrzeniania. Przejawiaj¹ swoj¹ moc, aktyw-
nie i niepostrze¿enie infekuj¹c nasze mózgi i wykorzystuj¹c ich ma-
szyneriê bia³kow¹ do autoreplikacji. Uruchamiaj¹ przy tym automa-
tyzmy na�ladownictwa (modelu i instrukcji) jako skuteczniejsz¹ stra-
tegiê powielania siê ni¿ reprodukcja od genetycznego programu ku
fenotypowej ekspresji, w³a�ciwa informacji genetycznej.

Zgodnie z Centralnym Teorematem Rozszerzonego Fenotypu,
memetycy uznaj¹ tak¿e dodatkowo dalekosiê¿ne dzia³anie memów
�wymuszaj¹cych� dobór pod k¹tem interesu memów, a nie genów.
W ich przekonaniu, to w³a�nie doprowadzi³o do pojawienia siê osob-
ników wyposa¿onych w przero�niête mózgi i mowê, zapewniaj¹c¹
memom szybk¹ i skuteczn¹ reprodukcjê, a w ostateczno�ci sprowo-
kowa³o istnienie kultury � ¿ywio³u memetycznej ewolucji, ich na-
turalnego �rodowiska, Czwartego Królestwa Augera. Kultura po-
strzegana wiêc jest przez zwolenników tej koncepcji jako specyficz-
na ekspresja fenotypowa memów, tak jak osobniki biologiczne i ich
rozszerzone fenotypy (gniazda, ¿eremia, pajêczyny) postrzegane s¹
przez Dawkinsa jako ekspresja genów. I podobnie te¿, jak biolo-
giczna aktywno�æ osobników w przyrodzie �sterowana jest przez
programy genetyczne zawieraj¹ce nabyte w przesz³o�ci informa-
cje�9, tak kulturowa aktywno�æ cz³owieka sterowana jest przez pro-

8 R. D a w k i n s: Rozplatanie têczy. Nauka, z³udzenia i apetyt na cuda. Prze³.
M. B e t l e y. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2001, s. 295.

9 E. M a y r: To jest biologia. Nauka o �wiecie o¿ywionym. Prze³. J. S z a c k i.
Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2002, s. 32.
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gramy memetyczne. Z t¹ jednak ró¿nic¹, i¿ nie obejmuj¹ one wy-
³¹cznie ewolucyjnie sprawdzonych programów z przesz³o�ci, ale
równie¿ te, które dopiero s¹ w trakcie testowania (lamarckizm). Wa-
runkiem pomy�lnego przebiegu tych procesów jest na�ladownictwo
(a z nim i uczenie siê), instynkt selekcjonowany u gatunków zwie-
rz¹t spo³ecznych przez dobór naturalny i wzmacniany w procesie
ewolucji kulturowej zgodnie z prawami �efektu Baldwina�, czego
skutkiem jest sta³y wzrost presji ideosfery na biosferê. Mówi¹c ina-
czej, trwaj¹ca od plejstocenu ewolucja memów, zdaniem memety-
ków, uzbroi³a nas w instynkt nabywania i reprodukcji kultury, która
teraz ci¹gnie geny na w³asnej, niewidzialnej smyczy, kieruj¹c nas
czasem nawet ku dzia³aniom zgubnym dla przetrwania ludzkiego
genotypu, ale zapewniaj¹cym zwyciêstwo ewolucyjnie skutecznym,
to jest dominuj¹cym w danym otoczeniu, mempleksom (np.: anty-
koncepcja, celibat, werteryzm, faszyzm, wojny religijne, terroryzm).
Jednocze�nie ewolucja ta wyposa¿y³a Homo sapiens s. w �oprogra-
mowanie� pozwalaj¹ce gatunkowi wykraczaæ daleko poza granice
jego mo¿liwo�ci zakre�lone ewolucj¹ genetyczn¹.

Ten prymat memów nad genami, a w ka¿dym razie ich aktyw-
ne uczestnictwo w przeniesionym tym samym na inny ju¿ poziom
wy�cigu Czerwonej Królowej, bo chyba tak nale¿a³oby postrzegaæ
eksponowane przez memetyków konkurowanie genów i memów
o �rodowiskowe zasoby, nie wyznacza jednak¿e, wbrew pozorom,
jakiego� specjalnego miejsca osobniczemu umys³owi ludzkiemu
w ewolucji ¿ycia. Przeciwnie. Uznawszy dobór memetyczny za g³ów-
nego sprawcê najbardziej nawet z³o¿onych wytworów kultury ludz-
kiej (style artystyczne, koncepcje religijne, teorie naukowe) meme-
tycy odrzucaj¹ konieczno�æ istnienia podmiotu, �wiadomego twór-
cy idei i nie interesuj¹ siê jako�ciowymi osi¹gniêciami jednostko-
wych �kujonów� Pinkera. W ujêciach skrajnych (np. Blackmore)
mówi siê wrêcz o szkodliwym �z³udzeniu u¿ytkownika�, neguj¹c ist-
nienie �ja�, �wiadomo�ci i subiektywno�ci, postrzegaj¹c je jako mem-
pleks ja�ni, �k³êbowisko memów�. To, co zwykli�my zatem pojmowaæ
jako twórcze, nie jest niczym innym w ich ujêciu ni¿ przejawianiem
siê mocy replikatora, �jedynego znanego nam procesu, który mo¿e
tego dokonaæ, i radzi sobie z tym doskonale bez pa³êtaj¹cej siê na



239Wy³oniony atraktor i nowe jako�ci

dok³adkê �wiadomej ludzkiej ja�ni�10. Prawda i sens teorii meme-
tycznej zdaniem jej zwolenników, wynika w³a�nie z tego, i¿ �wyja-
�nia ona, w jaki sposób ludzkie ¿ycie, mowa i twórczo�æ powstaj¹
dziêki tej samej mocy replikatora, co struktury przyrody�11.

Przyjêta przez memetyków wspólna ewolucjonistyczna podstawa
¿ycia my�li i materii, które �bez ¿adnego nadzorcy� (inteligentnego
projektu � Twórcy czy tylko sprawczego podmiotu � twórcy) osi¹gaj¹
niejednokrotnie fascynuj¹ce sw¹ ró¿norodno�ci¹ i doskona³o�ci¹ for-
my, prze³amuje, jak powiedziano, dawny dualizm, roztapiaj¹c nieja-
ko rozum subiektywny w obiektywnym �rozumie� przyrody. Buduj¹c
koncepcjê ideosfery jako samonapêdzaj¹cego siê, ewoluuj¹cego syste-
mu bez osobowego sprawcy, obszaru walcz¹cych o przetrwanie i po-
wielenie siê idei, memetycy zwracaj¹ siê ku obiektywnemu poznaniu
rzeczywisto�ci kulturowej, otwieraj¹c przy tym szansê na pokona-
nie epistemologicznego impasu, w jakim pogr¹¿y³o siê ono za
spraw¹ postmodernistycznego relatywizmu humanistyki. W istocie
funduje te¿ humanistyce nowe, noedarwinistyczne podstawy takie-
go badania kultury. Jej wej�cie w obszar rozwa¿añ nad ewolucj¹
¿ycia idei postrzegane jest nawet przez niektórych przedstawicieli
nauk przyrodniczych (Stewart, Cohen) jako propozycja rozwi¹zañ
bliska roli genetyki w jej rozumieniu biologicznych funkcji DNA.

Jak wynika z analizy panuj¹cych w niej tendencji, memetyka
�zmierza� równie¿ do wypracowania instrumentarium wyzwolonego
z humanistycznych iluzji, od wieków sytuuj¹cych cz³owieka poza
i ponad przyrod¹. To istotny jej atut jako nowej propozycji badaw-
czej, która, dodatkowo, buduje w³asn¹ wizjê cz³owieka, odpowia-
daj¹c¹ wspó³czesnej wiedzy biologicznej na ten temat, chocia¿ bar-
dzo dalek¹ od humanistycznego modelu. Zak³adaj¹c na�ladowczy,
a nawet wirusowy charakter ideologii politycznych, etnicznych, re-
ligijnych, ekonomicznych, naukowych, artystycznych, zak³adaj¹c
obowi¹zywanie w nich praw doboru memetycznego, tworzy wizjê
cz³owieka � maszyny memowej, podobnej do innych biologicznych

10 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa. Prze³. N. R a d o m s k i. Poznañ: Re-
bis, 2002, s. 358.

11 Ibidem, s. 361.
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maszyn replikacji informacji. Potwierdza tym jego przynale¿no�æ do
�wiata natury. W tym te¿ sensie, naszym zdaniem, memetyka zwraca
cz³owieka naturze, ³¹cznie z tym, co zwyk³ uwa¿aæ za oddzielaj¹c¹
go od innych zwierz¹t w³asno�æ � umys³em i kultur¹. Nie oznacza
to, i¿ przyjmuje, ¿e przejawiaj¹ je i inne zwierzêta12. Oznacza, ¿e
umys³ ludzki i kultura s¹ produktem trwaj¹cej 3,8 miliarda lat ewo-
lucji ¿ycia, efektem programów akumulacji informacji genetycznej
i pozagenetycznej, skutkiem wp³ywu bod�ców �rodowiskowych i zdol-
no�ci systemów ¿ywych do autoregulacji i zmiany. ¯aden specjalny
nimb chwa³y nie musi o�wietlaæ naszego miejsca w tym procesie, aby-
�my mogli je poznawaæ i pojmowaæ w³a�ciwie. Jeste�my gatunkiem
zwierzêcym wy³onionym na drodze ewolucji i walcz¹cym o ewolu-
cyjny sukces (przetrwanie), w czym maj¹ swój udzia³ równie¿ repli-
kowane przez nasz¹ maszyneriê mózgow¹ memy. Przekonanie, ¿e
rzeczywisto�æ, umys³y i kultury s¹ wy³¹cznie naszym wytworem
i nie podlegaj¹ innym ni¿ ludzkie, nierozpoznanym jeszcze do koñ-
ca ogólniejszym prawom ¿ycia, to � z tego punktu widzenia � �hu-
manistyczna aberracja�13, pogr¹¿aj¹ca poznanie w antropologicznym
�nie14, dobitnie krytykowanym ju¿ przez �archeologa� humanistyki
� Michela Foucaulta. Takie rozpoznanie miejsca cz³owieka w �wie-
cie i w³adzy Czwartego Królestwa, jak zaznaczano, w interesuj¹cy
sposób zbli¿a te¿ memetykê do ponowoczesnych diagnoz kultury,
wyrazi�cie formu³owanych zw³aszcza przez Jeana Baudrillarda, któ-
ry (inspirowany nota bene przez Jacques�a Monoda i Claude�a Shan-
nona)15 pisze miêdzy innymi:

12 Co zreszt¹, w odniesieniu do umys³u, którego obraz wci¹¿ siê zmienia,
mo¿e okazaæ siê kolejn¹ pomy³k¹ nauki, wynikaj¹c¹ z ograniczeñ antropolo-
gizmu.

13 Okre�lenie Johna Graya. Zob. J. G r a y: S³omiane psy. My�li o ludziach
i innych zwierzêtach. Prze³. C. C i e � l i ñ s k i. Warszawa: Ksi¹¿ka i Wiedza,
2003.

14 Zob. zw³aszcza M. F o u c a u l t: Sen antropologiczny. W: I d e m: S³owa
i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. T. 2. Prze³. T. K o m e n d a n t.
Gdañsk: S³owo/obraz terytoria, 2005.

15 Zob. zw³aszcza J. B a u d r i l l a r d: Implozja sensu w �rodkach przekazu.
W: I d e m: Symulakry i symulacja. Prze³. S. K r ó l a k. Warszawa: Wydawnic-
two Sic!, 2005. Inspiracje naukami �cis³ymi i pewna wtórno�æ filozoficznych
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W tej perspektywie to ju¿ nie my my�limy �wiat, lecz on
my�li nas. Jest to �wiat, w którym od¿ywa metamorfoza
form i w którym my�l podlega dynamice, która nie jest jej
w³asn¹. [...] Stajemy siê przedmiotem my�li, ale my�li, która
do nas nie nale¿y, która ju¿ nie jest my�l¹ podmiotu16.

Zbie¿no�æ ta nie powinna byæ dla humanistyki pozbawion¹ zna-
czenia przypadkow¹ przyleg³o�ci¹ interferuj¹cych dyskursów. Umiej-
scowienie my�li (idei i ich reprezentacji) po tej samej stronie, co byt
gatunku, dokonane na gruncie memetyki, zmienia, a w ka¿dym ra-
zie zmieniæ mo¿e zasadniczo nie tylko metody badania kultury, ale i
dominuj¹cy jak na razie w humanistyce �filozoficzny wybór epoki�,
zgodnie z którym byt cz³owieka i byt jêzyka nie mog³y dot¹d wspó³-
istnieæ i jednocze�nie ³¹czyæ siê wzajemnie17. Tu, w stale podnoszo-
nej i dokumentowanej ³¹czno�ci �mózgu i opowie�ci� uzyska³y one po-
³¹czenie, a nawet nieroz³¹czno�æ. To z niej w³a�nie wy³ania siê ludz-
ka obecno�æ na Ziemi; ró¿na od innych, a jednak taka sama jak inne.

Odniesiona do mózgów i opowie�ci teoria chaosu (Stewart, Co-
hen) wspiera w tym miejscu hipotezy memetyczne. Nasze biologicz-

rozwa¿añ Baudrillarda wobec wspó³czesnych teorii matematycznych, fizycz-
nych i biologicznych jest bardzo wyra�na, a nadinterpretacje, jakich siê czê-
sto dopuszcza, budz¹ uzasadniony sprzeciw przedstawicieli nauk podstawo-
wych. Zob. na ten temat: A. S o k a l, J. B r i c m o n t: Modne bzdury. O nadu¿y-
waniu pojêæ z zakresu nauk �cis³ych przez postmodernistycznych intelektuali-
stów. Prze³. P. A m s t e r d a m s k i. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2004. Z racji
znacznego zmetaforyzowania wypowiedzi Baudrillarda i skupienia jego reflek-
sji na innym ni¿ w³a�ciwy, np. fizyce, obszarze badañ, niejednokrotnie trudno
jednak orzec tak jednoznacznie, jak czyni¹ to Sokal i Bricmont, wspierani
przez Grossa i Levitta, i¿ �jest to równie pompatyczne, jak bezsensowne�
(s. 149). Przytoczony cytat z Rozmów przed koñcem w kontek�cie ustaleñ me-
metyki brzmi bardzo sensownie i dodatkowo uznaæ go wypada za osobiste prze-
my�lenie autora, skoro nie wskazuje na inne (poza sob¹ samym) �ród³a. In-
na sprawa, i¿ faktycznie z regu³y �róde³ swych inspiracji nie wskazuje, choæ
w Implozji sensu... powo³uje siê jednak na Shannona i Monoda.

16 J. B a u d r i l l a r d: Przed koñcem. Rozmawia Philippe Petit. Prze³. R. L i s.
Warszawa: Sic!, 2001, s. 60.

17 M. F o u c a u l t: S³owa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. T. 2.
Prze³. T. K o m e n d a n t. Gdañsk: S³owo/obraz terytoria, 2005, s. 160.

16 Moc narrativum...
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nie wyewoluowane, aktywne, nastawione na wychwytywanie in-
formacji mózgi, wed³ug niej, tworz¹ stale z otaczaj¹c¹ je rzeczywi-
sto�ci¹ ideosfery i innych umys³ów �dziwne pêtle�, pozostaj¹ w sprzê-
¿eniu zwrotnym z szerz¹cymi siê w domenie ideosfery memami. To
w tym w³a�nie sprzê¿eniu i przez nie, na sposób fraktalny, nieci¹-
g³y i migotliwy wy³ania siê cz³owiek � empiryczno-transcendentny
byt, uzyskuj¹cy reprezentacjê i rozpoznanie siebie samego w sa-
mozwrotnym systemie ideosfery, która (w zgodzie z Baudrillardem)
nie jest jego wytworem. Rekurencyjno�æ tego dynamicznego uk³a-
du dzia³a niezawodnie, a w jego obszarze pojawia siê tak¿e emer-
gentna kreatywno�æ, odnajduj¹ca swoje �ród³a w fazowej przestrzeni
narrativum sprzê¿onego z narrans. Zarówno tu, jak w ca³ej natu-
rze, ulepszenie ju¿ istniej¹cego, dodanie jakiego� elementu, rekom-
binacja, multiplikacja, zwrócenie uwagi na niemy�lane (Foucault),
daje efekty nieprzewidywalne, napêdza system ku czemu�, czego
skutków jeszcze nie znamy. Z tej z³o¿ono�ci wywodzi siê organiza-
cja, porz¹dek w makroskali, a wreszcie i ludzkie do�wiadczenie sta-
bilno�ci i powtarzalno�ci, daj¹ce z³udzenie �wiadomego bycia, pod-
czas gdy jest ono jedynie jego czasowym uobecnieniem.

Stwierdzenie realno�ci �wiata idei jako �wiata bytów buduj¹cych
rzeczywisto�æ i z niej siê wywodz¹cych oraz wskazanie na jego w³a-
�ciwo�ci, takie jak replikowalno�æ, paso¿ytnictwo, samozwrotno�æ
i autoreferencyjno�æ oraz zdolno�æ do samorozsiewania siê (disse-
mination) � to znacz¹cy etap w poszerzaniu wiedzy o otaczaj¹cej
nas rzeczywisto�ci kulturowej. Prawa teorii replikatorowej odnie-
sione do kultury ujawniaj¹ g³êbokie, inwariantne przyczyny ewo-
lucyjnego procesu jej trwania i przeobra¿ania siê, z wszystkimi kon-
sekwencjami jej systemowo�ci18. Te konsekwencje Baudrillard
widzi dzi� jako precesjê symulakrów, Bauman diagnozuje jako �wy-
uzdanie znaków; niekoñcz¹c¹ siê grê symulacyjn¹, dramat i gro-
teskê politycznego menueta, niemoralny promiskuityzm wszystkich

18 Podobne stanowisko reprezentuje np. Michael F l e i s c h e r  w pracy Pro-
blemy i hipotezy systemowej teorii kultury. Podstawy empirycznych badañ tek-
stów kultury. Wroc³aw: Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Wroc³awskie-
go, 1994.
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form�19. Z pewno�ci¹ ¿aden memetyk nie uj¹³by w ten sposób ewo-
lucji systemu ideosfery, ale zapewne wielu z takim jej opisem by
siê zgodzi³o, dodaj¹c wszak¿e, ¿e kierunek, w jakim te formy �same
fizjologicznie d¹¿¹, jest okre�lony przez ich w³asne intencje�20 oraz
kontekst, w którym siê czasowo znalaz³y.

Wydaje siê, ¿e miêdzy innymi ten w³a�nie promiskuityzm form
idei (kompleksów idei) i ich powodowane kontekstem intencje, pod-
dane prawom asymilacji mog³aby doskonale rozpoznawaæ w³a�nie
memetyka. Jednak, kiedy badaj¹c dzi� g³ównie skuteczno�æ i spo-
³eczne efekty szerzenia siê memów, strategie opanowywania umy-
s³ów i wykorzystywania coraz to nowych no�ników dla thought con-
tagion, redukuje przejawy ¿ycia ideosfery do praw chc¹cych siê
powielaæ replikatorów, to nak³ada na siebie ograniczenia, których
trudno nie spostrzec. Aktualnie zamyka siê bowiem, w gruncie rze-
czy, w ramach rozpoznawania mechanizmów komunikacji masowej,
w ujêciach synchronicznych i wzglêdnie potwierdzalnych diagno-
zach z obszaru psychologii spo³ecznej. Ca³kowitym niemal milcze-
niem pomija, na przyk³ad, kwestie historycznych i spo³ecznych wa-
runków szerzenia siê, a zw³aszcza obumierania memów, �epoko-
wo�æ� ideologii, kierunki, kszta³ty, systemowe d¹¿enia, ideologicz-
ne zdarzenia i katastrofy, czyli co�, co mo¿na by nazwaæ ekosyste-
mow¹ dynamik¹ kultury. Zadowala siê najczê�ciej interpretacj¹
epidemiczn¹ albo w³a�nie ogólnym prawem ewolucji replikatorów,
które w istocie nie t³umaczy przecie¿ do koñca, dlaczego pewne ide-
ologie s¹ silniejsze ni¿ inne, dlaczego memetyczne zara¿enia za-
chodz¹ w takim, a nie innym czasie, dlaczego, mówi¹c jêzykiem
genetyków, jedne idee s¹ recesywne, a inne � dominuj¹ce, dlacze-
go pewne objawiaj¹ sta³¹ ¿ywotno�æ, a inne � nie? Mówi, co praw-
da, i¿ memy �dra¿ni¹ce czu³e punkty� przetrwania i reprodukcji

19 Z. B a u m a n: Socjologia i ponowo¿ytno�æ. W: Racjonalno�æ wspó³czesno-
�ci. Miêdzy filozofi¹ a socjologi¹. Red. H. K o z a k i e w i c z, E. M o k r z y c k i
i M.J. S i e m e k. Warszawa: PWN, 1992, s. 16.

20 J. C o h e n, I. S t e w a r t: Za³amanie chaosu. Odkrywanie prostoty w z³o-
¿onym �wiecie. Prze³. M. Te m p c z y k. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2005,
s. 292.

16*
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z tego w³a�nie powodu mia³y i zawsze mieæ bêd¹ mocn¹ pozycjê
w puli (Brodie), co faktycznie potwierdza ci¹g³a obecno�æ memplek-
sów Erosa i Thanatosa (idei mi³o�ci i �mierci) we wszystkich kultu-
rach �wiata. Ale nie wyja�nia i nie dostrzega przy tym warunków
widocznych napiêæ i kontekstualnej zmiany postaw wobec tych czu-
³ych punktów. Wiemy, ¿e zmiany takie zachodzi³y i zachodz¹. Epide-
mie strachu, przemocy, st³umienia i wyzwolenia seksualno�ci, aby po-
zostaæ tylko przy nich, pojawiaj¹ siê i zanikaj¹ w ró¿nym czasie
i miejscach. Ich fluktuacji nie mo¿na t³umaczyæ wy³¹cznie aposterio-
rycznie rejestrowanym przejawieniem siê oraz apriorycznie stwier-
dzan¹ zjadliwo�ci¹ okre�lonych wirusów umys³u. Zgodnie z prze-
konuj¹cymi prawami kontekstualno�ci, powinno siê je odnosiæ przy-
najmniej tak¿e do zmiennej w czasie podatno�ci osobników na za-
ra¿enie, receptywno�ci umys³ów, warunków panuj¹cych w okresach
wzmo¿onej infekcji21. Inaczej mamy do czynienia z t³umaczeniem

21 Wiele bardzo dobrych przyk³adów i dog³êbnych analiz takich warunków,
a wiêc kontekstu szerzenia siê pewnych memów i trwania niektórych mem-
pleksów odnale�æ mo¿na w pracach historyków kultury i religii, socjologów,
filozofów idei i antropologów kultury. Chcê w tym miejscu zwróciæ uwagê tyl-
ko na kilka bardzo wybitnych dzie³, które � moim zdaniem � �wietnie mog³y-
by pos³u¿yæ memetykom w rozumieniu i rozpoznaniu sk³adowych tego kon-
tekstu. S¹ to, w zgodzie z chronologi¹ ukazywania siê drukiem: A. L o v e j o y:
The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea (1936) [wydanie
polskie A. L o v e j o y: Wielki ³añcuch bytu. Studium z dziejów idei. Prze³.
A. P r z y b y s ³ a w s k i. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999]; R. C a i l l o i s: Le
mythe et l�homme (1938) [wydania polskie esejów z tego tomu, w: R. C a i l l o i s:
¯ywio³ i ³ad. Prze³. A. Ta t a r k i e w i c z. Warszawa: PIW, 1973 oraz R. C a -
i l l o i s: Odpowiedzialno�æ i styl. Prze³. A. Ta t a r k i e w i c z. Warszawa: PIW,
1967]; E. De M a r t i n o: La Terra Del Rimorso. Contributo a una storia reli-
giosa del Sud (1961) [wydanie polskie E. De M a r t i n o: Ziemia zgryzoty. Przy-
czynek do historii ¿ycia religijnego po³udniowych W³och. Prze³. W. M a r u c h a.
Warszawa: Ksi¹¿ka i Wiedza, 1971]; M. F o u c a u l t: Histoire de la sexualite
(1976 i 1984) [wydanie polskie M. F o u c a u l t: Historia seksualno�ci. Prze³.
B. B a n a s i a k, T. K o m e n d a n t. Warszawa: Czytelnik, 1995]; oraz R. G i -
r a r d: Le Bouc Emissaire (1982) [wydanie polskie R. G i r a r d: Kozio³ ofiarny.
Prze³. M. G o s z c z y ñ s k a. £ód�: Wydawnictwo £ódzkie, 1987]. Ka¿da z tych
prac siêga do biologii cz³owieka, od niej wychodzi b¹d� do niej dochodzi, ka¿-
da wskazuje na instynkt mimetyczny le¿¹cy u podstaw dzia³añ wspólnoto-
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po³owicznym, bliskim, powiedzmy, wyja�nieniom ataków szarañczy
wêdrownej przez odwo³anie siê wy³¹cznie do jej �wêdrowno�ci�. Bio-
logiczna sk³onno�æ tych prostoskrzyd³ych do grupowania siê w stada,
opady deszczu, nas³onecznienie, brak pokarmu, pr¹dy powietrza,
zmiany kierunku ruchu stada spowodowane, za³ó¿my, przelotem
boeinga... wszystkie te czynniki maj¹ swój udzia³ w pojawieniu siê
stad szarañczy na danym terenie. Stoi za nim przyczynowo�æ prze-
strzeni fazowej o skali trudnej do rozpoznania, ale przecie¿ istnie-
j¹ca. Podobnie �warstwa marcepana na keksie umys³u� nie powstaje
w pró¿ni i tylko z racji paso¿ytniczych sk³onno�ci memów. Co praw-
da, adaptacyjne zdolno�ci mózgów do przyswajania ró¿norakich idei
wydaj¹ siê biologicznie nieograniczone, a wiêc i replikacja idei nie
powinna mieæ � jak mo¿na przypuszczaæ � ograniczeñ, ale jednak
ograniczenia zarówno jednych, jak i drugich rejestrujemy. Czy s¹
efektem biologicznej li tylko niesprawno�ci memowych maszyn? Re-
produkcyjny sukces genomu, jak uczy teoria ewolucji (i samo ¿ycie),
zale¿y od bardzo wielu czynników; adaptacja tak¿e przebiega za-
wsze wzglêdem czego� i w jakim� krajobrazie.

Memetyka krajobraz ten sprowadza do zestawu memów, które
zdo³a³y ju¿ zaj¹æ (i zbudowaæ) nasze umys³y, oraz fluktuacji me-
mestreams w mentalnej przestrzeni ideosfery. To, rzecz jasna, wa¿-
ne rozstrzygniêcie tej teorii, ale do badania kultury w ca³ej jej z³o-
¿ono�ci i dynamice, do badania krajobrazu, w którym rzeka memów
meandruje, zmienia koryto, przyspiesza lub zwalnia, a wreszcie
czasem wysycha lub wylewa jest mu jeszcze bardzo daleko. A w³a-
�nie to wydaje siê zadaniem poznawczo niezwykle cennym dla
uwalniaj¹cej siê od antropologizmu humanistyki, ku której meme-
tyka przecie¿ siê zwraca, zachowuj¹c przy tym pozory dyskursu
przyrodoznawczego.

Metodologicznie wzorcowa dla memetyki genetyka aktualnie
�skupia siê� na mapowaniu ludzkiego genomu i genetycznej historii

wych i czynno�ci fabulacyjnych cz³owieka. I jednocze�nie ka¿da z nich, na swój
sposób odkrywa logikê wyobra�ni afektywnej w jej historycznym, spo³ecznym,
ekonomicznym, politycznym, estetycznym i w³a�nie biologicznym uwik³aniu,
ujawniaj¹c mentalny klimat i krajobraz kulturowy wybranych socjotypów, choæ,
oczywi�cie, ¿adna z nich nie posi³kuje siê terminologi¹ i teori¹ memetyczn¹.
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ludzko�ci, �ustala� mutacje odpowiedzialne za cechy fenotypu, jego
zdrowie i choroby, �podejmuje� wreszcie eksperymenty genetycznych
modyfikacji i klonowania. W porównaniu z ni¹ memetyczne mapo-
wanie kultury prezentuje fazê �mendlowsk¹�. I mimo wa¿nego po-
znawczo zaistnienia teorii jednostek dziedziczno�ci kulturowej, bu-
dz¹cej nadziejê na zmianê metodologii nauk o kulturze, rodzi te¿ spo-
ro w¹tpliwo�ci, czy takie mapowanie w ogóle da siê przeprowadziæ.

Naszym zdaniem, memetyka, której �aspiracje� zmierzaj¹ � jak
siê wydaje � w kierunku takiego w³a�nie badania kultury, musia-
³aby w tym celu opieraæ siê nie tylko na neodarwinizmie, ale te¿
wzbogaciæ siê w olbrzymi¹ wiedzê humanistyczn¹, bez której me-
metyczna historia ludzko�ci nie mo¿e objawiæ siê w pe³ni. Wiedzê
z zakresu historii idei (religijnych, filozoficznych, naukowych) oraz
ich form dyskursywnych i sposobów przejawiania siê. Musia³aby
dysponowaæ sprawno�ciami licznych humanistycznych specjalno-
�ci albo �przekonaæ� do swych koncepcji wielu ich reprezentantów,
uzyskuj¹c status teorii interdyscyplinarnej.

Ma na to szansê, bo jak staramy siê wykazywaæ w innym miej-
scu, z po¿ytkiem daje siê stosowaæ do opisu szerokiego zakresu zja-
wisk kulturowych (architektura, muzyka, literatura, etykieta, roz-
rywka, religia, regionalizm)22.

Doskona³¹ i nieomal natychmiastow¹ jej stosowalno�æ dostrze-
gamy, na przyk³ad, w badaniach nad folklorem, zarówno dawnym,
jak i wspó³czesnym. Pozwala ona nie tylko na interesuj¹c¹ redefi-
nicjê folklorystyki z ca³ym jej nowoczesnym instrumentarium na-
rzêdziowym23 (nosiciel, wykonawca, wariantowo�æ, zapo¿yczenie,

22 Por. �Teksty z Ulicy� 2005, nr 9: Zeszyt memetyczny. Red. D. Wê ¿ o w i c z -
-Z i ó ³ k o w s k a, wspó³pr. M. N o s z c z y k; �Teksty z Ulicy� 2006, nr 10: Zeszyt
memetyczny. Red. D. Wê ¿ o w i c z - Z i ó ³ k o w s k a, wspó³pr. M. N o s z c z y k;
D. Wê ¿ o w i c z - Z i ó ³ k o w s k a: Terry Pratchett a �wiat nauki. W: Literatura
i wyobra�nia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi ¯abskiemu w 70. rocz-
nicê urodzin. Red. J. K o l b u s z e w s k i. Wroc³aw: Agencja Wydawnicza a li-
nea, 2006.

23 Zbudowanym zw³aszcza przez P. Bogatyriewa i R. Jakobsona i zapre-
zentowanym w pochodz¹cej z 1929 r. rozprawie Die Folklore als eine besondere
Form des Schaffens (przek³ad polski: Folklor jako swoista forma twórczo�ci.
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przetworzenie zapo¿yczonego materia³u, twórczo�æ zbiorowa, sytua-
cja komunikacyjna, spo³eczne sito selekcji), ale nawet na postrze-
ganie jej jako wczesnej, prememetycznej nauki o szerzeniu siê, re-
plikacji i ewolucji memów �bez autorstwa�. Folklorystyczne inter-
pretacje dróg transmisji od wykonawcy do wykonawcy i pozaoso-
bowego istnienia dzie³a folkloru w systemie (Bogatyriew, Jacobson,
Mieletinski, Lord, Propp, Dorson, Ong � by wskazaæ tylko najwy-
bitniejszych) potwierdzaj¹ w znacznym stopniu za³o¿enia koncep-
cji memetycznych. Te za� pozwalaj¹ budowaæ nowoczesn¹ wyk³ad-
niê folklorystyki, przez ca³e dziesiêciolecia poszukuj¹cej sposobu po-
godzenia �od-humanistycznego�, indywidualnego, sprawczego pod-
miotu (Autora) z podmiotem zbiorowym lub jego zupe³nym brakiem,
czego widomym znakiem jest wci¹¿ obecna w folklorystyce katego-
ria �twórcy-wykonawcy�. Nie bez racji ten folklorystyczny trop po-
dejmuj¹ dzi� zreszt¹ tacy zwolennicy memetyki, jak Paul Marsden,
Henrik Bjarneskans, Bjarne Grønnevik, Anders Sandberg, a na-
wet biolog Mariusz Biedrzycki, w obszar swoich zainteresowañ jako
dowody prawdziwo�ci teorii memetycznej wci¹gaj¹cy plotkê, pog³o-
skê, urban legends i tak zwane listy ³añcuszkowe24. Swymi tezami
na temat replikacji, na�ladownictwa, zara¿enia, memetyka przy-
chodzi tu w sukurs folklorystycznym badaniom mechanizmów cza-
sowego i przestrzennego szerzenia siê opowie�ci (w¹tków, motywów,
postaci, formu³, gatunków) i trwania anonimowych, ponadpodmioto-
wych form ¿ycia narrativum. Zak³adany przez ni¹ ewolucyjny
transfer jednostek dziedziczno�ci kulturowej, podlegaj¹cych proce-
sowi doboru memetycznego nie wymaga ani Autora ani nawet ka-
tegorii �ludu�, z którym od czasu Thomsowskiego Folk boryka³y siê

W: P. B o g a t y r i e w: Semiotyka kultury ludowej. Prze³. F. Wa y d a. Warsza-
wa: PIW, 1975 i 1979).

24 A Wendy Northcutt, biolog molekularny i za³o¿ycielka strony www.Dar-
winAwards.com, poszukuj¹c widocznych i przekonuj¹cych dowodów dzia³ania
praw ewolucji, gromadzi je nie w ¿adnej innej postaci, jak w³a�nie �pouczaj¹-
cych opowie�ci o nieszczê�liwych wypadkach�, dokumentuj¹c � w istocie � ¿ycie
pog³oski (tzw. mitów wspó³czesnych), szerzenie siê i replikacjê opowie�ci, mi-
lionowymi nak³adami kolejnych tomów swoich Nagród Darwina, potwierdza-
j¹c te¿ ci¹g³¹ aktualno�æ przekazu typu folklorystycznego.
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rzesze folklorystów, uzasadniaj¹c sens istnienia swej dyscypliny
mimo zaniku warstwy spo³ecznej uznanej pierwotnie za generator
specyficznej lore25. Zarówno w dawnym, jak i wspó³czesnym Lyotar-
dowskim rozumieniu, za spraw¹ memetyki �lud� dobiega w folklo-
rystyce swego kresu, co jej bynajmniej nie dezaktualizuje, ale prze-
ciwnie, czyni swobodniejsz¹ w badaniach i pozwala wyeksponowaæ
jej olbrzymi wk³ad w my�lenie o transmisji idei i rozpoznawanie
regu³ budowy �zestawu-zrób-cz³owieka�. To do jej dorobku, z pew-
no�ci¹, powinna siê memetyka zwróciæ, bo tu w³a�nie odnajdzie zar-
chiwizowane i zarejestrowane dowody powtarzalno�ci, trwa³o�ci,
kombinatoryczno�ci, wariantowo�ci, powszechno�ci replikacji me-
mów. Folklor na najbardziej rudymentarnym poziomie wskazuje,
jak z uznanych i przyjêtych schematów poznawczo-estetycznych
rodz¹ siê, mno¿¹, replikuj¹ coraz to nowe opowie�ci. Jak organi-
zuj¹ siê, �usystemowiaj¹�, ewoluuj¹, tworz¹c gatunki i tkwi¹c w sy-
stemie, ¿ywi¹ go jednocze�nie. Tysi¹ce wariantów jednego w¹tku,
tysi¹ce wariantów jednego schematu, tysi¹ce pie�ni o zbrodni i ka-
rze, tysi¹ce opowie�ci o antropofagach (od Baby-Jagi po wspó³-
czesn¹ urban legends o �czarnej wo³dze� i przetwórstwie ludzkie-
go miêsa)26, tysi¹ce opowie�ci... z tysi¹ca i jednej nocy ludzkiej ple-

25 Czyni¹c to wyra�ne odwo³anie do tradycji terminu �folklor� i dyskusji
nad przedmiotem folklorystyki, trwaj¹cej ju¿ od ponad 150 lat (od ukazania
siê w 1846 roku listu Williama Thomsa po � przyjmijmy � obrazuj¹c¹ na
naszym gruncie jej tendencje rozprawê Piotra Kowalskiego Wspó³czesny folk-
lor i folklorystyka (1990)), zwracamy te¿ uwagê na wywiedzion¹ co prawda
z innych ni¿ memetyczne przes³anek analogiczn¹ tezê Jean-François Lyotar-
da. Zob. J.-F. Ly o t a r d: Postmodernizm dla dzieci. Prze³. J. M i g a s i ñ s k i.
Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998, s. 33�34.

26 Zob. na ten temat prace wspó³czesnego polskiego folklorysty D. Czubali,
dotycz¹ce urban legends oraz zbiory tekstów prezentowane m.in. w: �Teksty
z Ulicy� 2003, nr 5�6: Zeszyt folklorystyczny. Red. D. C z u b a l a  i  D. Wê ¿ o -
w i c z - Z i ó ³ k o w s k a  oraz rozwa¿ania Paula Marsdena tycz¹ce plotki o ksiê¿-
nej Dianie (P. M a r s d e n: Crash Contagion and the Death of Diana: Memetics
as a New Paradigm for Understanding Mass Behaviour. In: Death of Diana Con-
ference. Sussex: University of Sussex, 1997) i D. G r o s s: The Blue Star Meme.
Applying Natural Selection Thinking to Urban Legends [http://users.lycaeum.org/
~sputnik/tattoo/meme.html].
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mienno�ci, kontaktu, mowy. W wiêkszo�ci ju¿ skatalogowane, wpi-
sane w czas i przestrzeñ!

Tymczasem jednak osi¹gniêcia memetyków w wyja�nianiu trwa-
³o�ci i powszechno�ci niektórych mempleksów, takich jak na przy-
k³ad religia, do której czêsto siê odwo³uj¹ w swoich rozwa¿aniach,
s¹ ma³o przekonuj¹ce. Bior¹c za� pod uwagê to, co mówi¹ o niej
Dawkins, Blackmore i Brodie, miejscami � zw³aszcza w odniesieniu
do islamu i stwierdzeñ typu: �gdy kara za zaparcie siê lub krytykê
religii jest tak surowa, jej memom niewiele mo¿e zagroziæ� � wy-
ra�nie nieuzasadnione27. Przywo³ywana przez nich argumentacja na
rzecz wirusowego charakteru tego mempleksu, a siêgaj¹ca nieraz
a¿ do �genów religijnego zachowania�28 nie tylko nie ma ¿adnego
poparcia w biologicznej empirii, ale i ujawnia nieznajomo�æ dziejów
religii i istotnych faktów historycznych, takich jak choæby w³a�nie
surowe kary (�mieræ, wygnanie, pozbawienie praw obywatelskich
i maj¹tkowych, oskar¿enie o zdradê stanu) nak³adane na przyk³ad
przez Rzymian na zwolenników rodz¹cej siê w ³onie imperium no-
wej religii � chrze�cijañstwa. Gdyby kary serwowane przez panu-
j¹ce wyznania mia³y byæ najlepszym zabezpieczeniem propagacji
�w³a�ciwych� memów, to bior¹c pod uwagê liczbê ofiar oficjalnie
sprawowanego kultu boskiego cezara (I�IV w. n.e.), chrze�cijañ-
skie memy nie mia³yby racji bytu. Dlaczego wiêc zwyciê¿y³y i na
dodatek opanowa³y umys³y sporej czê�ci zagorza³ych wyznawców
judaizmu, karz¹cym mieczem Lewitów piêtnuj¹cego w¹tpi¹cych?

Koncepcja konkurencyjno�ci memów dra¿ni¹cych �czu³e punk-
ty� i na�ladownictwa najlepszych na�ladowców równie¿ nie odpo-
wiada zadowalaj¹co na pytanie, czemu mem �duszy�, odleg³y prze-
cie¿ od seksualno�ci i zasobów pokarmowych, zarazi³ sob¹ przez
dzieje miliardy maszyn memowych, choæ po czê�ci wyja�nia na
pewno, dlaczego nie ulegamy powszechnie b³yskawicznemu zara-
¿eniu ide¹ liczb zespolonych. Dokumentacji i uzasadnienia na-

27 S. B l a c k m o r e: Maszyna memowa..., s. 289. Tego rodzaju uogólnienia,
jak przytoczone w cytacie, a sformu³owane przez Blackmore w kontek�cie fa-
twy na³o¿onej na Salmana Rushdiego, pojawiaj¹ siê w jej pracy bardzo czêsto.

28 Ibidem.
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�ladowczego, rytualnego, replikacyjnego charakteru mempleksów
religijnych � znów � mog³aby dostarczyæ memetyce humanisty-
ka, wnikliwsze bowiem ni¿ Dawkinsowskie analizy i interpretacje
przywi¹zania do pewnych idei i spo³ecznej ich trwa³o�ci zdo³a³a
ju¿ przeprowadziæ, zanim wpisano je w katalog typowych zara¿eñ
ludzko�ci29.

Istoty tych zjawisk nie t³umacz¹ te¿ do koñca inne neobiologiczne
teorie, wskazywane tu jako paradygmatyczna �zawiesina� skrêca-
j¹cej siê powoli nici memetyki, jak na przyk³ad teoria mating mind.
Dociekania Millera nad na�ladownictwem, kreatywno�ci¹ i rozwo-
jem �pawiego ogona� ludzko�ci prowadz¹ go ku teorii memetycz-
nej, z któr¹ wszak¿e polemizuje, dowodz¹c, i¿ to my chytrze wy-
korzystujemy memy do budowania swego presti¿u i atrakcyjno�ci
seksualnej, a nie one wykorzystuj¹ nas jako maszyny swej repli-
kacji. Choæ nie eksponuje tego w swojej pracy, traktuj¹c memetykê
raczej marginalnie30, to jednak prowokuje kilka istotnych dla niej
wniosków, rzucaj¹cych odmienne nieco �wiat³o na genezê ideosfe-
ry, a przede wszystkim na selekcyjne mechanizmy doboru memów,
jeden ze s³abszych, w naszym przekonaniu, punktów tej teorii.

Jego zdaniem, przypomnijmy, motorem pojawienia siê �werbal-
nego upierzenia� naszego gatunku, wcale nie s¹ memy, lecz dobór
p³ciowy � ewolucyjnie wa¿ny powód, by mówiæ, snuæ tysi¹c i jedn¹
opowie�æ. Zgodnie z t¹ teori¹ zatem, jeste�my Pan narrans nie dla-

29 Wystarczy wskazaæ na najbardziej tu podstawowe prace Mircei Eliade-
go (Traktat o historii religii. Prze³. J. W i e r u s z - K o w a l s k i. Warszawa:
Ksi¹¿ka i Wiedza, 1966 oraz Historia wierzeñ i idei religijnych. T. 1�3. War-
szawa: PAX, 1988, 1994, 1995) czy Emila Durkheima (Elementarne formy ¿ycia
religijnego. System totemiczny w Australii. Prze³. A. Z a d r o ¿ y ñ s k a. Warsza-
wa: PWN, 1990), ¿eby wniosek ten uzasadniæ. Lista autorów dzie³, z których
znajomo�ci memetyka mog³aby tu wiele skorzystaæ, jest naprawdê imponu-
j¹ca, ale zupe³nie przez ni¹ (miejmy nadziejê � chwilowo) ignorowana.

30 Nieco szerzej wypowiada siê na jej temat w rozmowie z Johnem Brock-
manem, dostêpnej w witrynie Edge (www.edge.org) � internetowej stronie Edge
Fondation Inc., za³o¿onej w 1988 roku, redagowanej i wydawanej przez Brock-
mana jako forum dyskusyjne prezentuj¹ce sylwetki i koncepcje najwybitniej-
szych przedstawicieli �trzeciej kultury�. Zob. [http://www.edge.org/3rd_cultu-
re/miller].
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tego, ¿e zmuszaj¹ nas do tego chc¹ce siê powieliæ memy, ale dlate-
go, ¿e anonsuje to nasz¹ sprawno�æ. Daje przewagê nie tylko sek-
sualn¹, ale i spo³eczn¹, tote¿ powielamy i specjalizujemy to nasze
upo�ledzenie jako zachowanie skuteczne i warte energetycznych
nak³adów. To dobór p³ciowy, preferuj¹cy wszelkie formy �wystawia-
nia umys³u na pokaz publiczny� oraz ró¿ne strategie przykuwa-
nia uwagi, napêdza replikacjê memów oraz okre�la warunki ich kon-
kurencyjno�ci na wielkiej arenie wspó³zawodnictwa. Wspó³zawod-
nictwa osobników i p³ci, w którym ideom przypada niebagatelny
udzia³.

Powstawanie przykuwaj¹cych uwagê, szerz¹cych siê sprawniej
ni¿ inne, p³odnych i powszechnych mempleksów (np. malarstwo,
literatura, muzyka, religia) jest tu wiêc efektem jakiego� wtórnego
(bo zbudowanego na pierwotnym doborze p³ciowym), rozszerzone-
go instynktu estetycznego oraz instynktow¹ podatno�ci¹ na wp³yw
memów wygrywaj¹cych. To t³umaczy na�ladownictwo (mody na slo-
gany, melodie, stroje, style mieszkania, sposoby spêdzania czasu
wolnego, lektury, samochody, gwiazdy estrady itd.) jako przejaw
ulegania temu instynktowi oraz urokowi ozdób i osobników osten-
tacyjnie nimi dysponuj¹cych bez odwo³ywania siê do za³o-
¿onej przez memetykê zara�liwo�ci. I otwiera zarazem, zauwa¿my,
inn¹ perspektywê wyja�niania powszechno�ci, d³ugowieczno�ci
i p³odno�ci niektórych mempleksów, zwyciêskich w wy�cigu do nisz
naszych umys³ów poddanych presji rywalizacji w �zawodach na
ozdobno�æ�. Zwyciê¿aj¹ te, które skuteczniej s³u¿¹ reprezentacji
sprawno�ci (upo�ledzeniu), przegrywaj¹ takie, które markera-
mi sprawno�ci byæ nie mog¹; mem �bogactwa� przeciwko memowi
�ubóstwa�, mem �parzenia herbaty� przeciwko piciu wody wprost
ze �ród³a, mem �doctus� przeciwko �naturans�. Wyszukiwanie no-
wo�ci, zapobieganie nudzie, dawanie rozrywki, przykuwanie uwa-
gi, sukces seksualny, klêska konkurenta. Byæ mo¿e to w³a�nie ta-
kie mechanizmy selekcyjne, nieuwzglêdniane przez memetyków,
zdecydowa³y o kierunku ewolucji ideosfery i jej obecnym kszta³cie?

Na ile wszak¿e skuteczny w takich zawodach na ozdobno�æ jest
rozwa¿any tu przyk³adowo mem �duszy� i d³ugowieczny, p³odny
i powszechny mempleks religii?
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Nie jest on raczej nastawieniem na zapobieganie nudzie, dawa-
nie rozrywki czy wyszukiwanie nowo�ci. Wrêcz przeciwnie, jest
ukierunkowaniem na uporczywe potwierdzanie ci¹gle tej samej
idei (kompleksu idei), nawet wbrew nap³ywaj¹cym z zewn¹trz da-
nym, mog¹cym podwa¿yæ stary fundament ideologiczny. Po stro-
nie teorii Millera stawia go zestaw utrudnieñ, nakazów, zakazów
i poci¹gaj¹cych werbalizacji tego, co niewyra¿alne i niewyobra¿al-
ne, oraz � byæ mo¿e � nakaz: �Id�cie i mnó¿cie siê�. Dobór p³ciowy
móg³by istotnie osi¹gaæ znaczne korzy�ci z umys³u zdobnego w re-
ligijno�æ, która kiedy� pojawi³a siê jako nowo�æ, potem za� utrwali-
³a i upowszechni³a jako intryguj¹ca, tajemnicza ozdoba pierwotnie
nielicznych �wiedz¹cych�. Zapewne Miller nie mia³by nic przeciw-
ko takiej interpretacji religii jako adaptacji p³ciowej, a nawet prze-
ciwko umys³owi �zalecaj¹cemu siê� jakiej� wyobra¿onej transcen-
dencji? Warto jednak pomy�leæ, po có¿ by mia³ siê Jej zalecaæ, chwa-
liæ Pana, �piewaæ sutry, odczytywaæ sury, sk³adaæ psalmy, podda-
waæ cia³a ascezie, s³owem, anonsowaæ sprawno�æ, skoro obowi¹zu-
j¹cy we wszystkich wielkich i dominuj¹cych religiach �wiata zakaz
cudzo³óstwa tak wydatnie ogranicza mo¿liwo�ci zdobywania licz-
nych partnerek? Mo¿e dla wysublimowanej przyjemno�ci wytwa-
rzania ozdób, które sk³oni¹ ku nam sam¹ transcendencjê? A mo¿e
do walki z konkurencj¹?

W memetyce, jak dot¹d, nie rozpatruje siê mód i memetycznych
epidemii pod k¹tem teorii doboru p³ciowego. Memetycy odrzucili
dogmat �genetycznej smyczy�, któr¹ przyjêto w koncepcji Millera,
i trzymaj¹ siê opcji wyzwolonego drugiego replikatora, stosuj¹cego
ró¿norakie strategie walki o nosiciela (gro�ba, obietnica, zachêta)
szerz¹cego siê zgodnie z prawami doboru memetycznego. Nie po-
kazuj¹ jednak wyra�nie, na czym ten dobór polega. Po¿ytek z teo-
rii �ozdobnego umys³u�, który sta³ siê zdobny w memy i zbudowa³
ideosferê z powodu upodobania do anonsów � upo�ledzeñ i ewolu-
cyjnej konieczno�ci do ich nabywania oraz publicznych prezenta-
cji nie zosta³ jeszcze na gruncie memetyki dostrze¿ony. A przecie¿,
je�li memetyka ma byæ uznawana za dyscyplinê naukow¹, na pew-
no jej przedstawiciele powinni wypracowaæ w³asne stanowisko wo-
bec neodarwinowskiej niememetycznej psychologii ewolucyjnej,



253Wy³oniony atraktor i nowe jako�ci

wspieraj¹cej t³umaczenie narodzin kultury na doborze p³ciowym
(Miller) lub traktuj¹cej j¹ jako adaptacjê poznawcz¹ (Pinker). Kon-
cepcje te przywo³ywali�my tu nie bez powodu, wskazuj¹c na od-
rêbno�ci naukowych postaw wobec ¿ycia idei w neoewolucjonistycz-
nym dyskursie, ale i na ich zbie¿no�ci.

Wypracowanie stanowiska wobec nich, co staramy siê uczyniæ
tu po czê�ci, by³oby dla memetyki przydatne. Tak naprawdê, nie
przecz¹ one bowiem hipotezie �spuszczonego ze smyczy� drugiego
replikatora i ewolucji memów, natomiast � inaczej nieco zapatruj¹c
siê na jego genezê � uzupe³niaj¹ luki teorii, podsuwaj¹ odmienne
rozwi¹zania, poszerzaj¹ obszar penetracji i interpretacji.

Na przyk³ad za³o¿enie o uwarunkowaniu inteligencji, zachowañ
komunikacyjnych i artystycznych zdolno�ci gatunku ludzkiego
przez dobór p³ciowy (Miller) opiera siê na potwierdzonej biologicz-
nie u wszystkich gatunków rozdzielnop³ciowych tendencji do wy-
twarzania upo�ledzeñ (Darwin, Zahavi) jako anonsów sprawno�ci.
Nie spekuluje �na�ladownictwem najlepszych na�ladowców�, ale od-
nosi siê do realnie istniej¹cych zachowañ w biosferze. Godowe �pie-
wy i tañce zwierz¹t, godowe upierzenia, rytua³y zalotów, koalicje
i walki samców, a wreszcie opieka nad m³odymi to dobry zbiór ewo-
lucyjnych argumentów na rzecz zaistnienia drugiego replikatora
i jego roli w ¿yciu gatunku. Z kolei, oparte na dzia³aniu doboru
naturalnego za³o¿enie o makiawelizmie ¿ycia stadnego i adaptacji
poznawczej oraz �niekonkurencyjno�ci dóbr kulturowych� w porów-
naniu z wyczerpuj¹cymi siê zasobami �rodowiska (Pinker), choæ nie
buduje wyja�nieñ dla artystycznej dzia³alno�ci cz³owieka, znajdu-
je dobre uzasadnienie dla szerzenia siê informacji spo³ecznej. W³a-
�ciwie, poza pragnieniem zwyciêstwa przedstawicieli tych koncep-
cji w zawodach na najlepsz¹ ewolucjonistyczn¹ teoriê umys³u, trud-
no tu nawet wskazaæ na jednoznaczne, metodologicznie uzasad-
nione podstawy wykluczania siê tych stanowisk. ¯adne z nich nie
podwa¿a i nie likwiduje drugiego, ani stanowiska memetyków. Do-
pe³niaj¹ siê wzajemnie. Zwi¹zki obu biologicznych presji (doboru
naturalnego i doboru p³ciowego) zosta³y ju¿ dostrze¿one przez Dar-
wina w 1872 roku, kiedy to, prowadz¹c dociekania nad wyrazem
uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t, pisa³ miêdzy innymi:
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[...] samce, którym uda³o siê przybraæ wygl¹d najstraszniej-
szy w stosunku do swych rywali czy innych wrogów, je�li
nawet nie maj¹ przewa¿aj¹cej si³y, pozostawiaj¹ wiêcej po-
tomstwa ni¿ inne samce, przy czym potomstwo to dziedzi-
czy ich charakterystyczne cechy niezale¿nie od tego, jakie
one s¹ i w jaki sposób zosta³y nabyte31.

Zwi¹zki ideosfery z prawami ¿ycia zosta³y dostrze¿one nieco pó�-
niej, przez Vernadskiego, de Chardina, Poppera, Wilsona, w koñ-
cu i Dawkinsa. Odkrywaj¹ co� bardzo wa¿nego, ale dla nas przede
wszystkim to, ¿e zamykanie genezy ideosfery w jednej prostej re-
gule wyja�niaj¹cej: �dobór naturalny� albo �dobór p³ciowy�, albo
�dobór memetyczny�, jest przedsiêwziêciem mo¿liwym co prawda do
przeprowadzenia, lecz, jak wiele na to wskazuje, zawsze gubi¹cym
wtedy jaki� istotny wymiar zjawiska.

Wspó³czesna, szeroka wiedza na ten temat, je�li uzupe³niæ j¹
jeszcze o wnioski, wyp³ywaj¹ce z teorii chaosu, daje podstawy, by
s¹dziæ, ¿e zwrócenie siê ku z³o¿ono�ci przyniesie wiêksze korzy�ci
poznawcze ni¿ poszukiwanie ujêæ zamkniêtych (socjobiologia, psy-
chologia ewolucyjna, memetyka).

Koncepcja mating mind, na przyk³ad, skutecznie wspiera me-
metykê w wyja�nianiu rozwoju i powszechno�ci niektórych socjo-
typów, takich, jak moda, sport, taniec, prasa codzienna, film sen-
sacyjny, muzyka rozrywkowa, reklama ... wobec których inne, nie-
maj¹ce prostego prze³o¿enia na ludyczne, mimetyczne i estetycz-
ne upodobania gatunku ludzkiego, nigdy nie bêd¹ ilo�ciowo kon-
kurencyjne. To znacznie trafniej wyja�nia sta³¹ kulturow¹ domi-
nacjê plemiennych mitów, plotek, szlagierów i taniej sensacji nad
traktatem filozoficznym, fizyk¹ czy matematyk¹ ni¿ domniemany,
wirusowy ich charakter. Przez odnoszenie siê do instynktowych
sk³onno�ci estetycznych kieruje za� jej uwagê, dodatkowo, na for-
my memotypowych ekspresji, za których po�rednictwem realizuje
siê ideosfera. Je�li w memetyce uznaje siê lamarkizm (a uznaje),

31 K. D a r w i n: O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t. Prze³. Z. M a j l e r t,
K. Z a æ w i l i c h o w s k a. Warszawa: PWN, 1988, s. 127.
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to musi siê równie¿ uznawaæ konkurencyjno�æ form, bo to one aku-
muluj¹ cechy dziedziczone kulturowo, a nie jakie� �tajemne moce�,
powoduj¹ce naszymi umys³ami. W nich wiêc szukaæ nale¿y i przez
nie docieraæ do memetycznych strategii trwania i szerzenia siê idei.
Teoria makiaweliczna (m.in. Pinker) i � dodatkowo � �koncepcja
gniazda� proponowana przez Cohena i Stewarta równie¿ przema-
wiaj¹ za ewolucyjnym pojawieniem siê i skutecznym szerzeniem
wielu mempleksów (tak¿e tych nie rozrywkowych, a równie p³od-
nych i trwa³ych, jak edukacja, nauka, polityka, religia), daj¹cych
siê wyt³umaczyæ bez spekulatywnej poetyki w³a�ciwej memetyce.
Dziêki zwróceniu siê za� (o, paradoksie!) do humanistycznego kon-
kretu � formy, reprezentacji � ta ostatnia mo¿e wyzbyæ siê budz¹-
cej nieufno�æ metaforyki epidemii, wirusa umys³u, memoidów, mem-
botów i drzemi¹cych memów.

Rzeczywisto�æ kulturowa ewoluuje bowiem, mimo wszystko, jak
siê wydaje, raczej zgodnie z niedocenianym przez Dawkinsa pra-
wem, ¿e dobór �widzi� osobniki, a nie informacjê, ni¿ zgodnie z pra-
wami ��lepego� doboru memetycznej informacji; raczej zgodnie
z prawem asymilacji ni¿ prawami losowych mutacji idei. Sprowa-
dzanie socjotypów wy³¹cznie do replikuj¹cych siê i wywieraj¹cych
presjê memów, tak jak sprowadzanie fenotypu do replikuj¹cego siê
DNA (sta³y zarzut pod adresem teorii samolubnego genu) w swym
skrajnym redukcjonizmie wyra�nie gubi pewne w³asno�ci stanowi¹-
ce istotny wymiar ideosfery. Ta bowiem nie jest obszarem uwolnio-
nej pozagenetycznej informacji i my�li bez kszta³tu, jak poniek¹d
wynika to z memetycznych rozwa¿añ. Jest przestrzeni¹ znaczeñ,
które j¹ ontologizuj¹ w formach, umo¿liwiaj¹c replikacjê idei w wa-
runkach dostêpno�ci dla innych. Te warunki to nie tylko fizjolo-
giczna sprawno�æ przebiegu synaptycznych pobudzeñ mózgów.
Mózg rejestruje emocje, gromadzi informacje, przetwarza dane. Je-
�li jednak nie zyskaj¹ one kszta³tu za po�rednictwem znaczeñ, nie
bêdzie on móg³ ich poj¹æ i przekazaæ dalej. Pozostan¹ jako niewy-
ra¿alna emocja, doznanie, psychiczny obraz, pobudzenie synaptycz-
ne, elektrochemiczna reakcja. Ideosfera nie jest u�miechem Kota
bez Kota, obszarem wype³nionym �jakimi� bezradnymi strzêpka-
mi matematyki�, jak zdefiniowa³ kiedy� informacjê Matt Ridley, ale
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u�miechem Kota z Cheshire w Ko(t)ntek�cie, rekurencyjnym
u�miechem zwracaj¹cym siê do Modelu Kota w przestrzeni kultu-
ry z jak¹� Alicj¹ (jej umys³em). To tu w³a�nie nastêpuje istotne za-
krzywienie informacyjnego chaosu, katalityczna reakcja wy³ania-
j¹ca jako�æ, któr¹ mo¿na dostrzec, zreplikowaæ, �podaæ dalej� czy,
jak �chce� memetyka, uczyniæ zara�liw¹.

Choæ mo¿na, oczywi�cie, widzieæ ideosferê jako pulê memow¹ na
wzór puli genowej, to, podobnie zreszt¹, jak w ca³ej naturze, pula
ta realizuje siê przez gatunki i osobniki, a zatem � dyskursy, �gen-
ry�, �sju¿ety�, �performance� znaczenia, (po)rozumienia. A to zawsze
opiera siê na mentalnej interakcji, komunikacji kulturowej, bez któ-
rej idee, choæby zrodzone w najbardziej ozdobnym umy�le, musia-
³yby ju¿ tam pozostaæ. Je�li wiêc nawet umys³ jest tylko �maszyn¹
memow¹� i bezwiednie kopiuje memy, by, zgodnie ze swoja �chêci¹�,
mog³y siê replikowaæ, to ich ograniczenia stanowi¹ tyle¿ biologicz-
ne ograniczenia i mo¿liwo�ci tej maszyny, co komunikacyjne pra-
wa znaczeñ. �Rzeka memów� (memestreams) i ogólnie dzia³aj¹ca
precesja symulakrów to niew¹tpliwie wa¿ny, ale nie jedyny aspekt
¿ycia noosfery. Jej kulturologiczna obserwacja wykazuje na przy-
k³ad, i¿ dobór memetyczny (je�li ju¿ przyj¹æ jego istnienie), w ró¿-
nym czasie i w ró¿nej przestrzeni epistemicznej faworyzuje niektóre
tylko ekspresje memów, inne za� pomija lub odrzuca32. Memetycz-
na i �symulakryczna� odpowied�, ¿e dzieje siê tak dlatego, i¿ w d¹-
¿eniu do przetrwania i szerzenia siê wygrywaj¹ memy i no�niki
skuteczne, nie t³umaczy, dlaczego najlepsze s¹ te, a nie inne? Dla-
czego teraz i w tym miejscu?

Gdyby przyj¹æ wszak¿e nie tylko punkt widzenia replikatora
i �niewiarygodn¹ przemoc symulacji� Baudrilliarda, ale równie¿
fakt, ¿e zarówno te prawa, jak i przemoc symulacji przynale¿¹ do
dynamicznego uk³adu i s¹ systemowo uwik³ane, wspó³udzielne,

32 Najwiêcej mogliby aktualnie powiedzieæ na ten temat twórcy reklam,
a w³a�ciwie ich zleceniodawcy, których konta bankowe potwierdzaj¹ skutecz-
no�æ lub bezskuteczno�æ (niepowodzenie) okre�lonych ekspresji. Zbadanie
zw³aszcza tych chybionych form pozwoli³oby zapewne okre�liæ, przynajmniej
w czê�ci, podstawy replikacyjnego sukcesu niektórych idei.
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osi¹gnê³oby siê znacznie wiêcej. Mo¿na by³oby nawet wtedy odpo-
wiedzieæ na drêcz¹ce memetykê pytanie: Jak wygl¹da mem? oraz
na wiele innych pytañ, jakie pod jej adresem kieruj¹ zarówno zwo-
lennicy, jak i przeciwnicy.

W przypadku odpowiedzi na pytanie o �wygl¹d� memu meme-
tycy mogliby wtedy, odnosz¹c siê do humanistycznych rozeznañ
historii i morfologii idei, orzec, i¿ wygl¹da tak, jak¹ postaæ uda mu
siê uzyskaæ na styku wspó³udzielno�ci programu informacyjnego
i mo¿liwo�ci dyktowanych przez przestrzeñ fazow¹ historycznie
(czasowo) warunkowanej wyobra�ni. Raz jawi siê jako stos dla he-
retyków i twarz Savonaroli, innym razem przyjmuje kszta³t Chry-
zmy Konstantyñskiej albo formê lataj¹cego talerza lub eliptyczne-
go cygara33. �wiat kultury bowiem bardziej urzeczywistnia siê ka¿-
dorazowo, ni¿ �jest�; wy³ania siê z systemu obejmuj¹cego równie¿
zjawiska emergentne, niemaj¹ce redukcjonistycznie okre�lanego
pocz¹tku ani wyra�nych stadiów. Daj¹ siê one zasadnie wyja�niaæ
w ujêciu proponowanym przez kontekstualizm, w którym uwzglêd-
nia siê ów niewidzialny dla ultradarwinizmu krajobraz tego, co

33 Wydaje siê, ¿e kwestie te stara³ siê wyartyku³owaæ np. C.G. Jung, m.in.
w eseju NOL jako pog³oska, mówi¹c o zmianach form idei, zachodz¹cych pod
wp³ywem psycho-spo³ecznego kontekstu. Zob. C.G. J u n g: Nowoczesny mit.
O rzeczach widywanych na niebie. Prze³. J. P r o k o p i u k. Kraków 1982. Po-
dobnie, wskazaæ tu mo¿na na budowane zreszt¹ na podstawie psychologicz-
nych podstaw metodologicznych, rozwa¿ania Rogera Caillois na temat wyobra-
¿eñ zbiorowych, gdzie rozumienie mitu jest bardzo bliskie jego mo¿liwym
wspó³cze�nie ujêciom memetycznym. Zauwa¿aj¹c, ¿e mity �rz¹dz¹ siê równo-
cze�nie swoist¹ wewnêtrzn¹ dialektyk¹ autoproliferacji i autokrystalizacji,
która jest sama dla siebie �ród³em inspiracji i wyznacza sw¹ w³asna sk³ad-
niê�, Caillois przywo³uje opiniê psychologa V. Henry�ego, która brzmi: �Mit
wyprzedza cz³owieka: wszelkie postrze¿enie zewnêtrznego faktu przez orga-
nizm obdarzony pewn¹ �wiadomo�ci¹ to potencjalny mit; �wiat odbija siê
w mózgu zwierzêcia wy¿szego seri¹ mitów, tzn. migawkowych wyobra¿eñ, które
równie szybko powstaj¹, jak pierzchaj¹; w miarê jak pamiêæ i �wiadomo�æ
utrwalaj¹ wiêzy miêdzy tymi przeb³yskami widzenia czego�-co-nie-jest-mn¹,
mit precyzuje siê i utrwala, równocze�nie za� zwierzê wznosi siê na wy¿szy
szczebel hierarchii bytów�. Zob. R. C a i l l o i s: ¯ywio³ i ³ad..., s. 22 i 23, a tak-
¿e I d e m: Modliszka. W: I d e m: Odpowiedzialno�æ i styl. Prze³. A. Ta t a r k i e -
w i c z. Warszawa 1967.

17 Moc narrativum...
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mo¿liwe, przestrzeñ mo¿liwych (potencjalnych) stanów i regu³, któ-
re wspólniczo zmieniaj¹ tê przestrzeñ przez w³¹czenie w ca³o�æ dy-
namicznych procesów ¿yciowych z ich skokow¹, nieprzewidywaln¹
natur¹. Oparte na nag³ym (progowym) zwiêkszaniu przestrzeni
fazowej ¿ycie ideosfery, w tym rozumieniu, znacznie bardziej zbli-
¿a siê w swej definicji do Buttlerowskiego: �dwa razy dwa, które
daje piêæ� ani¿eli do �gry o sumie zerowej�, czego stara siê dowie�æ
ultradarwinistyczna teoria ewolucji idei.

O piêknie katedry w Chartres, jak rozwa¿nie podnosz¹ kwestiê
wy³aniaj¹cych siê jako�ci zwolennicy teorii z³o¿ono�ci34, nie stano-
wi¹ tylko sk³adaj¹ce siê na ni¹ ceg³y. �Ka¿da ceg³a, z której jest
ona zbudowana, ma bardzo ma³¹ ilo�æ piêkna, formy i struktury35.
O kulturowej wadze tego dzie³a decyduje wy³aniaj¹ca siê ca³o�æ lub
� ujmijmy to inaczej � jej piêkno to wy³aniaj¹ca siê nowa jako�æ
powsta³a w przestrzeni fazowej inteligencji i eksteligencji, na styku
idei k a t e d r y  i mózgu powodowanego instrukcj¹ �pojmij katedrê�.
Tworz¹ j¹ nie tylko wszelkie inne dzie³a architektury (od muszli
�limaka Turritella terebra poczynaj¹c!), ale równie¿ postrzegaj¹ce
je umys³y. Umys³y nastawione na wychwytywanie w³asno�ci i od-
ró¿nianie ich od czego� innego, umys³y wyodrêbniaj¹ce i ustalaj¹-
ce �piêkno�.

Nasze umys³y s¹ o wiele mniej zró¿nicowane, ni¿ s¹dzimy �
wnioskuje wspó³czesna biologia (wszystko jedno, czy jest nastawio-
na memetycznie, czy nie). Ale czy dlatego, ¿e pozostaj¹ pod presj¹
doboru p³ciowego, objawiaj¹cego okre�lone preferencje dla ozdób,
które w przypadku naszego gatunku anonsuj¹ siê w jêzyku i po-
przez inteligencjê? Czy dlatego, ¿e ewoluowa³y jako adaptacja po-
znawcza pod wp³ywem selekcji naturalnej, faworyzuj¹cej inteligent-
nych przodków Machiavellego? Czy mo¿e dlatego, ¿e zasiedlaj¹ je
te same zwyciêskie memy?

Naszym zdaniem, z wszystkich tych powodów jednocze�nie, bo
wszystkie one z³o¿y³y siê na ich �kszta³t�. Z czê�ciowo te¿ tylko

34 Inspirowani zreszt¹ najwyra�niej � jak nadmieniano � dociekaniami an-
tropologa Clifforda Geertza.

35 J. C o h e n, I. S t e w a r t: Za³amanie chaosu..., s. 390.



259Wy³oniony atraktor i nowe jako�ci

rozpoznanych przez naukê powodów stale w ten sam sposób odpo-
wiadaj¹ na wspólny im �rodowiskowy wymóg � emergencyjny cha-
rakter ¿ycia. Aby mu sprostaæ ludzie wynale�li narrativum, rozpo-
znawane przez Stewarta i Cohena jako pomoc w badaniu prze-
strzeni �zamiast� i skuteczny sposób przekazu �przepisu na cz³o-
wieka� we wci¹¿ zmieniaj¹cych siê warunkach36. �Jeste�my bardzo
ma³ymi stworzeniami w bardzo wielkim wszech�wiecie i nie istnie-
je sposób, by ten wszech�wiat ze wszystkimi skomplikowanymi
szczegó³ami odwzorowaæ jako� w umy�le. Dzia³amy wiêc na uprosz-
czonych reprezentacjach jego ograniczonych fragmentów. [...] Na-
sze modele s¹ opowie�ciami � i odwrotnie, opowie�ci s¹ modelami
bardziej z³o¿onej rzeczywisto�ci. Nasze mózgi automatycznie uzu-
pe³niaj¹ tê z³o¿ono�æ� � twierdz¹37. Zdaj¹ siê jednak nie dostrze-
gaæ, ¿e to w³a�nie, hipotetyczne, a nawet niezbyt powa¿nie trak-
towane przez nich narrativum, wraz z up³ywem biologicznego cza-
su hominizacji wy³oni³o siê w ca³ej swej mocy przyci¹gania wszel-
kiej my�li. Nie tylko ukszta³towa³o i wci¹¿ kszta³tuje nasze umy-
s³y, które kieruj¹ siê ku niemu i w nim skupiaj¹ (nawet te najbar-
dziej chore, �piêkne� i �zamkniête�), ale jest przede wszystkim sa-
mowytyczaj¹cym siê, rekurencyjnym obszarem ideosfery, niczym
innym jak � mówi¹c jêzykiem teorii chaosu � jej atraktorem. Poza
kultur¹ istnieje zapewne bardzo wiele zjawisk, których trajektorie
nie zmierzaj¹ ku temu basenowi przyci¹gania, ale nigdy nie do-
wiemy siê o nich, dopóki nie �sp³yn¹� w ten basen i nie zostan¹
poddane prawom narracji. To �tu� (w zgodnym ze wspó³czesn¹ fi-
zyk¹ rozumieniu przestrzeni), w niej w³a�nie za³amuje siê memo-
wy chaos ideosfery, a ludzkie do�wiadczanie fraktalno�ci, homolo-
giczno�ci empirycznego bytu, choæby na krótko, zostaje zniwelowa-
ne, uzyskuj¹c kszta³t tak samo po¿¹dany przez my�l naukow¹, jak
religijn¹ i potoczn¹. Byæ mo¿e rzeczywi�cie nasz¹ rozproszon¹ wie-
dzê o �wiecie przechowujemy i gromadzimy w jednostkowych umy-
s³ach w postaci �wêz³ów pamiêci�, poza nimi jednak, przynajmniej

36 Ibidem, s. 42.
37 I. S t e w a r t, T. P r a t c h e t t, J. C o h e n: Nauka �wiata Dysku II. Glob.

Prze³. P.W. C h o l e w a. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2004, s. 301.

17*
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od jakich� 200000 lat � w przestrzeni fazowej wielu umys³ów i opo-
wie�ci, w dynamicznej przestrzeni ludzkich mo¿liwo�ci gatunko-
wych i kontekstu, w którym na równi uczestnicz¹ mózgi, rzeczy
i s³owa. W narrativum � �wê�le� kolektywnej pamiêci, od wieków
badanym przez �intelektualistów o literackiej proweniencji�, dzi�
jednak � przy ich dobrej woli � wspartych przez przedstawicieli
science.

Z punktu widzenia rozwa¿añ nad kolektywn¹ pamiêci¹ gatun-
ku ludzkiego ideosfera jako samoistna sfera mog¹cych siê repliko-
waæ idei jest zatem wa¿nym naukowym konstruktem. Dziêki nie-
mu memetyka � oparta na biologicznej metaforze nowa teoria kul-
tury � mo¿e skutecznie s³u¿yæ badaniom eksteligencji, uwalniaj¹c
je od antropologizmu, �ledz¹c strategie szerzenia siê, prze¿ywal-
no�ci, replikacji jednostek dziedziczno�ci kulturowej bez uwik³ania
w Cz³owieka. Mo¿e, uwzglêdniaj¹c emergencyjne w³a�ciwo�ci eks-
teligencji, wspomagaæ opisywanie z³o¿ono�ci, samozwrotne wywie-
ranie memetycznej presji w systemie i autokatalityczny proces bu-
dowania idei z idei dla kolejnych idei. Dokonana przez ni¹ reduk-
cja (choæ w naszym przekonaniu w badaniu systemów nie ma
ucieczki ku wymarzonej prostocie redukcji) ods³ania utajony do-
tychczas przed humanistyk¹, chocia¿ podejrzewany przez licznych,
pozaludzki wymiar przedmiotu jej badañ. Odkrywa, ¿e ludzki fe-
notyp rozszerzony poszerzaj¹c siê, zagêszczaj¹c, obiektywizuj¹c,
uwalniaj¹c, nie tylko zwrotnie oddzia³uje na nasze umys³y, ale za-
czyna ¿yæ w³asnym ¿yciem i ¿e to ono wytycza �cie¿ki u¿ywania
przez nas mózgów, a nie odwrotnie. Ten rozszerzony fenotyp ga-
tunku wyewoluowa³ do poziomu dynamicznego systemu z wszyst-
kimi jego dookre�lonymi wcze�niej cechami, jest samonapêdzaj¹-
cym siê, rekurencyjnym uk³adem, wy³aniaj¹cym nowe jako�ci. Wraz
z ka¿d¹ now¹ ide¹ (technologi¹, nauk¹, religi¹, polityk¹) jego stan
ulega zmianie i nigdy nie wiadomo, która z nich z³o¿y siê w osta-
teczno�ci na istotny moment bifurkacji, zmieniaj¹cy dynamikê ca-
³ego uk³adu, jak ruch motylich skrzyde³ na jednej pó³kuli zmienia
pogodê na drugiej, by pos³u¿yæ siê dobrze znan¹ w teorii chaosu
koncepcj¹ �efektu motyla�.
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Nie powinni�my zak³adaæ wiêc, ¿e panujemy nad tym uk³adem.
�wiat przyrody, tak¿e nasz �wiat zwierzêcia nazywanego Pan nar-
rans, ewoluuje bez wzglêdu na to, �czy� i �co� o nim my�limy, nie
wymaga, aby wype³niaj¹ce go byty mia³y rozum. Sprawi³ nato-
miast, ¿e z racji biologicznych uwarunkowañ i dziejów gatunku
dominuj¹c¹ sk³onno�ci¹, jak¹ przejawiaj¹ nasze umys³y, jest sk³on-
no�æ do replikowania idei, zwracania siê ku opowie�ciom, ¿ywie-
nia siê nimi, my�lenia z ich pomoc¹. A to oznacza nie tylko, i¿ �nie
ma ¿adnego k³opotu z wykorzystaniem obiektów nierealnych do
programowania ludzkiego umys³u�38, ale i to, ¿e istotnie jeste�my
podatni na inwazjê opowie�ci, równie¿ takich, które mog¹ nam
szkodziæ. Nasza informacjo¿erno�æ stworzy³a memetyczny rynek ta-
kich obiektów (przy czym w ujêciu Stewarta i Cohena rozumieæ
przez nie nale¿y mity, dzie³a, spo³eczeñstwa i historiê), ujawniaj¹c
jednocze�nie, jak bardzo opowie�ci staj¹ siê towarem poszukuj¹cym
zbytu39 na bazarze kultury i wci¹gaj¹cym nas w swoj¹ grê. Roz-
poznawanie mechanizmów tego rynku, rozumienie praw selekcji
kulturowych tre�ci, ujawnianie sk³onno�ci i dog³êbny opis uzale¿-
nieñ gatunku Homo sapiens s. od informacyjnych �psychotropów�
z perspektywy memetycznej, z pominiêciem Cz³owieka, a z uwzglêd-
nianiem presji idei wszechogarniaj¹cej replikacji mo¿e okazaæ siê
skuteczniejszym sposobem na budowê ochronnej �tarczy antynar-
racyjnej� ni¿ sposoby konstruowane dotychczas przez Foucaulta,
Baudrilliarda, Lyotarda czy Deleuze�a.

Z tych wszystkich wyszczególnionych powodów, ale równie¿ ze
wzglêdu na mo¿liwo�æ pragmatycznego jej zastosowania, uznaje-
my memetykê za teoriê przydatn¹ w naukach spo³ecznych i hu-
manistycznych.

Jednak taki program badawczy i �wdro¿eniowy� memetyki jest,
byæ mo¿e, zakrojony zbyt szeroko? Niewykluczone, ¿e nie sprosta
ona oczekiwaniom, a przerodzi siê w jak¹� postmodernistyczn¹ de-

38 J. C o h e n, I. S t e w a r t: Za³amanie chaosu..., s. 226.
39 Prac przekonuj¹co omawiaj¹cych to zagadnienie jest bardzo wiele, po-

czynaj¹c od Marshala McLuhana, przez Daniela Bella i Paula Virilio, a¿ po
Neila Postmana.
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konstrukcjê wiedzy jako mempleksu. Byæ mo¿e memetyka bêdzie
musia³a �pogodziæ siê� z w³asnym, �ideologicznym� charakterem,
równie nieadekwatnym do rozpoznawania prawdy o �wiecie, jak
dezawuowana przez ni¹ ja�ñ? Uznaj¹c uniwersalno�æ prawd swo-
jej teorii, poza któr¹ nie powinna arbitralnie sytuowaæ wybranych
zjawisk, memetyka powinna bowiem odnosiæ te prawa tak¿e do sie-
bie, co nieoczekiwanie stawia j¹ w skomplikowanej sytuacji samo-
zaprzeczenia, wynikaj¹cej w³a�nie z faktu jej... memetyczno�ci. Jej
teoriê, je�li pozostawaæ w zgodzie z koncepcj¹ replikatorow¹, prze-
cie¿ równie¿ musia³y zbudowaæ, zyskuj¹ce aktualnie czasow¹ prze-
wagê, memy. Gromadzone przez jej zwolenników (zw³aszcza przez
Brodiego) dowody wirusowego charakteru idei, w zwi¹zku z tym,
stanowi¹ tyle¿ zespó³ argumentów �wiadcz¹cych na jej rzecz, co
i przeciwko niej jako obiektywnej teorii naukowej. Przyj¹wszy, i¿
zajmuj¹ce nasze umys³y idee to chc¹ce siê powielaæ, konkuruj¹ce
ze sob¹ replikatory, którym nie nale¿y przypisywaæ innych d¹¿eñ
(np. zdawania relacji i dochodzenia prawdy), poza d¹¿eniem do zdo-
bycia energetycznych zasobów umys³ów w celu rozmno¿enia siê
i powielenia, memetyka, w jakim� sensie, dekonstruuje przekona-
nie o poznawczej mocy teorii naukowych, ku którym aspiruje, a któ-
re, jako �za³amana� w wielkich narracjach koalicja memów, nie
musz¹ bynajmniej przyczyniaæ siê do poznania i zrozumienia �wia-
ta, choæ � mog¹. Mog¹, poniewa¿ wbrew neoewolucjonizmowi, ale
zgodnie z teori¹ dynamicznych uk³adów z³o¿onych, kultura nie jest
gr¹ o sumie zerowej40, ale stabilizuj¹cym, akumuluj¹cym i �porz¹d-
kuj¹cym� zmiany uk³adem, w znacznym stopniu niezale¿nym od
lokalnych oddzia³ywañ, wy³aniaj¹cym nieoczekiwanie nowe jako-
�ci, po�ród których nie po raz pierwszy, zreszt¹, mo¿e zaistnieæ �zro-
zumienie�.

Przepis na cz³owieka (�zestaw-zrób-cz³owieka�), w którego sk³ad
wchodz¹ dzi� tak¿e idee genetyki, chemii, fizyki, medycyny itd.,
wci¹¿ podlegaj¹c zmianie, okazuje siê jednak przecie¿ skuteczny.
Mo¿e wiêc i przeprowadzona przez memetykê dekonstrukcja rozu-

40 Zgadzamy siê w tym z Robertem Wrightem, bo doprowadza nas do ta-
kich wniosków ca³y przedstawiony wy¿ej wywód oraz wiedza kulturoznawcza.
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miej¹cego rozumu subiektywnego i wskazanie na obiektywne pra-
wa ¿ycia ideosfery przynios¹ po¿ytek szerszemu poznaniu rzeczy-
wisto�ci, udoskonaleniu tego przepisu? Ju¿ dzi� umo¿liwiaj¹ reali-
zacjê powtarzanych od stu lat w naukach spo³ecznych postulatów
o konieczno�ci przyjêcia wobec w³asnej kultury postawy zewnêtrz-
nego obserwatora, traktowania jej, jakby by³a radykalnie obca.
Zak³adamy, ¿e w narratologii postawa taka mo¿e okazaæ siê istot-
nym momentem epistemologicznego katharsis, wyzwalaj¹cego jej
nowe si³y.

30 czerwca 2006
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Dobros³awa Wê¿owicz-Zió³kowska

The power of narrativum
Ideas of biology in the contemporary humanistic discourse

S u m m a r y

The so far abiding natural history paradigm has been expanded of yet. Now-
adays, its core constitutes information, whereas its investigation has led bio-
logical sciences to neo-evolutionary solutions and theories under a common
label of the �third culture�. The book presents these changes, looking at their
consequences for the humanistic sciences. The author also formulates a the-
sis and proves that a new culture theory, close to the diagnosis of the post-
modernist philosophy and sociology of culture (Baudrilliard, Foucault, Lyo-
tard) has been created within natural history, especially due to the theory of
Richard Dawkin�s selfish gene, and its extrapolation through memetics. The
theory rests on the conception of memo and evolution of the postgenetic infor-
mation, shaping an idiosphere, i.e. a stage of evolution in the Earth following
a biosphere. The author outlines her own memetics research programme, crit-
icising its achievements so far, and drawing conclusions from a comparison of
memetics with other theories of the �third culture�, especially with the chaos
theory. The assumptions of this very thoery, and a synthesis of culturological
investigations conducted in the area of the natural history discourses, has
led the author of the work to a narrativum hypothesis � an attractor of an
idiosphere�s universal phase space, a basin of attracting thoughts, speech and
ideas. Memetics, rebuilt according to the research proposal presented in the
book, reveals, at the same time, new research possibilities as an interdisci-
plinary theory, as well as a potentially new methodology of humanistic sci-
ences, including narratology and media studies. The evidence of its efficiency
and usefulness in research on life and forms of ideas in an idiosphere belongs
to the near past which can totally change our understanding of culture.
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Die Kraft des narrativum
Biologische Ideen im heutigen humanistischen Diskurs

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das bisher geltende naturwissenschaftliche Paradigma ist gerade erwei-
tert worden. Sein Mittelpunkt bildet heute die Information, deren Untersu-
chung biologische Wissenschaften dazu gezwungen hat, zu neuevolutionären
Schlüssen zu kommen und neuevolutionäre, �dritte Kultur� genannte Theo-
rien zu entwickeln. Im vorliegenden Buch stellt die Verfasserin alle diese Ver-
änderungen dar, indem sie deren Folgen für Humanwissenschaften untersucht.
Sie stellt folgende These auf: im Bereich der Naturkunde wurde, besonders
in Folge der Theorie eines selbstsüchtigen Gens von Richard Dawkins und
deren durch Memetik herbeigeführten Extrapolation, eine neue Kulturtheorie
entwickelt, die den Diagnosen der postmodernen Kulturphilosophie und Kul-
tursoziologie (Baudrilliard, Foucault, Lyotard) nahe steht. Sie fußt auf die Idee
des Mems und der Evolution von außergenetischen Information, deren Auf-
gabe ist es, die Ideensphäre � ein neben der Biosphäre funktionierendes Evo-
lutionsniveau von dem Leben auf der Erde zu schaffen. Die Verfasserin präsen-
tiert ihren eigenen memetischen Forschungsplan, übt Kritik an bisherigen Lei-
stungen der Memetik und konfrontiert die Memetik mit anderen Theorien
der �dritten Kultur�, insbesondere mit Chaostheorie. Die Voraussetzungen der
letztgenannten Theorie und die Synthese der kulturologischen Untersuchun-
gen im Bereich der naturwissenschaftlichen Diskussionen bringen die Ver-
fasserin zur Hypothese des narrativum � eines Lockmittels für universellen
Phasenraum der Ideensphäre, für Gedanken, Sprache und Idee. Die laut dem
im vorliegenden Buch dargestellten Forschungsplan umgewandelte Memetik
lässt dabei ihre neue Erkenntnismöglichkeiten ans Tageslicht kommen. Sie
erscheint als eine interdisziplinäre Theorie, aber auch als eine potentiell neue
humanwissenschaftliche Methodologie, einschließlich der Narrativik und der
Massenmedienkunde. In naher Zukunft werden die Effektivität und Nützlich-
keit von der Memetik bei Forschungen über das Leben und der Idee in der
Ideensphäre bestimmt bestätigt werden, und das kann, nach der Verfasse-
rin, unsere Vorstellung von Kultur völlig ändern.
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