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Od Redakcji
„Nie jest jeszcze przesądzone, czy dorobek memetyki stanie się zbiorem kilku przypisów w podręcznikach traktujących o historii nauki, czy też będzie ideą, która zrewolucjonizuje spojrzenie na naszą kulturę, a humanistykę przybliży do metodologii, charakteryzującej
nauki ścisłe” – pisał w 2000 roku biolog Mariusz Biedrzycki, jedyny, jak na razie, oficjalnie
zdeklarowany polski memetyk, autor jedynej także, polskojęzycznej książki poświęconej tej ciągle budzącej kontrowersje dyscypliny.1
Dziś, w pięć lat od tej wypowiedzi, właściwie nadal pozostaje ona bez jednoznacznego rozstrzygnięcia, chociaż światowe dokonania i konsekwencje poznawcze memetyki rozpoznać można już w setkach artykułów i książek z obszaru psychologii ewolucyjnej i społecznej, socjologii i socjobiologii, politologii, ekonomii a wreszcie nawet i
filozofii nauki. Z coraz większą pasją i wprawą praktykują ją badacze amerykańscy, brytyjscy, australijscy, kanadyjscy, francuscy i włoscy, sytuują w obrębie swoich dociekań
takie autorytety, jak Steven Pinker, Robert Wright, Mihaly Csikszentmihalyi, Ian Stewart,
George C. Williams, Edward O. Wilson, Eric Drexler i John Maynard Smith. To tylko
nieliczne spośród nazwisk, które należałoby tu przywołać.
Od momentu, kiedy biolog ewolucyjny Richard Dawkins zaproponował w swej,
niewątpliwie przełomowej dla teorii ewolucji książce Samolubny gen (1976) koncepcję
„memu” jako drugiego po genie i do genu analogicznego replikatora (jednostki dziedziczności kuturowej), memetyka zrobiła ogromne postępy w budowie własnego instrumentarium i własnych hipotez. Rozbudowała się do zakotwiczonej w biologii, w
epidemiologii, genetyce i neurobiologii nowej teorii kultury. Rozpoczęła także, między
innymi za sprawą prac Susan Blackmore i Richarda Brodie, budowę nowej, opartej na
ewolucji mózgu Homo sapiens s. i psychologii świadomości, memetycznej antropologii
człowieka jako „maszyny memowej” – żywiciela (the host), nosiciela memów.2
Swoisty determinizm i anty-podmiotowy charakter tych koncepcji, pozostając w
zgodzie z dyskursem przyrodoznawczym, stanowi, jak się wydaje, jeden z istotnych
aspektów braku popularności memetyki, a nawet niechęci do wdrażania jej teorii w
1
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szerszy dyskurs humanistyczny, który – w istocie – wiele z jej osiągnięć mógłby już wykorzystać. Od wieków tkwiący jednak w paradygmatycznych kleszczach Ludzkiej Podmiotowości, mimo prób rozwierania ich przez filozofów postmoderny, zamyka się on
przed ideą podległości, niesuwerenności myśli i dzieła. Przyjęcie hipotezy, iż kultura nie
jest efektem twórczych działań podmiotu, owocem wielopokoleniowego wysiłku obdarzonego twórczym umysłem człowieka, ale skutkiem chcących się replikować, samolubnych memów, drapieżnych i pasożytniczych wytworów ewolucji umysłu, wciąż budzi
opór „w intelektualistach o literackiej proweniencji”, jak mówił o humanistach Charles
Percy Snow.3
W pewnym sensie opór ten uznać należy za słuszny, z zastrzeżeniem jednakże, iż
memetykę postrzegać się będzie wąsko i stronniczo, bez znajomości różnych jej nurtów, bez rozpoznania jej a-redukcjonistycznych „ofert”, tworzonych na przykład przez
Jacka Cohena i Iana Stewarta, bez zgody na podjęcie próby jej falsyfikacji w dziedzinie,
ku której „rości sobie prawa”, a więc właśnie na obszarze kultury.
Dodatkową trudność w aplikacji jej koncepcji w ów humanistyczny dyskurs stanowi również obca mu biologiczna terminologia i stojący za nią paradygmat nauk przyrodniczych, z różnorakimi współczesnymi niuansami teorii ewolucji (od praw dziedziczności przez teorie samolubnego genu i fenotypu rozszerzonego, po Czerwoną Królową i
koncepcje autopoiesis oraz „porządku z porządku”). Humanistyka wciąż i na różne sposoby objawia swoją „biofobię”.
Mając na względzie złożoności kontekstu, w jakim znajduje się aktualnie memetyka, właściwie subdyscyplina biologiczna, biorąca sobie za przedmiot badań wytwory ludzkiego umysłu i kulturę jako system, ale również pozostając w przekonaniu o jej przydatności dla badań nad życiem idei, nad kulturą masową i folklorem współczesnym, nad
wpływem mediów na kształt naszej kulturowej rzeczywistości, postanowiliśmy w niniejszym zeszycie Tekstów z ulicy przedstawić niektóre jej założenia i propozycje aplikacji na
obszarze nauk humanistycznych oraz obowiązującą w niej terminologię. Temu ostatniemu służy załączony na końcu zeszytu popularny wśród memetyków Leksykon, autorstwa
kanadyjskiego memetyka Glenna Granta, od lat związanego z tą dyscypliną. Jemu też
należą się specjalne podziękowania za wyrażenie zgody, a nawet entuzjazmu dla polskiej
wersji anglojęzycznego oryginału.
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C.P. Snow, Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 130
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