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Od Redakcji

Teoria ewolucji – jak słusznie zauważa jeden z autorów przedkładanego właśnie czytelnikom kolejnego numeru Tekstów z ulicy – jest bodaj najzacieklej i najdłużej atakowaną
teorią naukową ostatnich trzech stuleci: wieku XIX, XX i XXI. Mimo niepodważalnych
osiągnięć i wspaniałych sukcesów w poznaniu i rozumieniu zjawisk życia (na przykład ustalenie linii rozwojowej hominidów, dziejów Ziemi, historii i praw funkcjonowania biosfery,
odkrycie struktury DNA i zasad dziedziczności genetycznej, wirusowego charakteru wielu
chorób itd., itd.) okazuje się ona nadal budzić emocje i wywoływać krytykę.1
Memetyka, zbudowana w oparciu o tę teorię i prawa tzw. darwinizmu kosmicznego
(wspartego na założeniu, iż wszelkie życie ewoluuje na drodze zróżnicowanej przeżywalności replikujących się bytów2), a przyjmująca dodatkowo istnienie drugiego jeszcze, obok
genu, równie jak on realnego replikatora, który w całkowitej zgodzie z prawami ewolucji
powiela informację pozagenetyczną, czyli inaczej mówiąc, informację kulturową, najprawdopodobniej czeka dopiero na falę krytyki i negacji. Jej pora jeszcze nie nadeszła, memetyce brak bowiem na razie rozstrzygnięć tak spektakularnych, jak sklonowanie owieczki Dolly, zbudowanie przemysłu biotechnologicznego i stworzenie szczepionki przeciwko wirusowi grypy czy wścieklizny. Brak jej ciągle empirycznych poświadczeń słuszności teorii, laboratoriów i instytucjonalnego zaplecza ważnego dla każdej budującej się nauki. Memetyka
konstruuje dopiero swoje metody, wyodrębnia pola i przedmioty, antycypuje przemysły, w
których być może znajdzie kiedyś zastosowanie. Już dziś widać jednak, że otwiera ona nowe
horyzonty i nowe możliwości badawcze, budząc równocześnie opór, a nawet głęboki sprzeciw natury epistemologicznej, etycznej i teoriopoznawczej.
Memetycy, nauczeni nieco społecznymi doświadczeniami nauki, zdają sobie sprawę
z wielu, choć nie ze wszystkich, zapewne, konsekwencji, jakie rysują się „w tle” neodarwinistycznego przełomu, którego są orędownikami. Ich błędy i niedociągnięcia, ale i skuteczność ich koncepcji znacznie wyraziściej też dostrzegają zwolennicy innych niż ewolucjonistyczna teorii i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. Poniższy numer Tekstów z ulicy
w całości poświęcamy prezentacji takich właśnie kontrowersji i antycypacji, formułowanych
zarówno w obszarze samych nauk przyrodniczych, jak i na polu nauk humanistycznych.
1

Wystarczy zapewne wskazać tylko na toczącą się aktualnie batalię z ewolucjonizmem, podjętą w Polsce nawet przez
ministra edukacji, a sekundującą amerykańskim kreacjonistom-kontreformatorom, takim jak pastor Lloyd Anderson, aby
uświadomić wysoką temperaturę tej nadal trwającej, a zdawałoby się, definitywnie zakończonej już przez Watsona i Cricka
w 1953 roku (skonstruowanie modelu podwójnej helisy DNA) dyskusji. Zob. m.in. : Archiwum Gazety Wyborczej http://
serwisy.gazeta.pl/df/1,34471,3707421.html
2
R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s.433
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