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Od Redakcji
Prezentując obszary cultural studies, w których mieści się również memetyka, w
swym systematyzującym, porządkującym i syntetyzującym dziele Chris Barker napisał:
Istotnym wnioskiem płynącym z teorii memów jest to, że zmiana kulturowa zachodzi jako
konsekwencja wypełniania przez memy swoich funkcji. Należy zwrócić uwagę, że zmiana
kulturowa nie jest rozumiana jako postęp1.
Zgadzamy się z nim. Teoria ewolucji dawno już zrezygnowała z pozytywistycznych
interpretacji rozwoju jako postępu, a ściślej mówiąc, ona sama nigdy ich nie upowszechniała. To raczej ewolucjonizującym kulturologom (Spencer, Tylor, Frazer, Morgan) śnił
się postromantyczny (a jak powiada Michel Foucault – antropologiczny) sen, że ludy, jak
stado żurawi, płyną w postęp. Oczywiście, można rozumieć dobór naturalny i adaptację
jako utrzymywanie się doskonalszych ras w walce o byt2 , ale my jej tak nie rozumiemy, choć
humanistyczny punkt widzenia nie jest nam przecież obcy. W związku z nim, zresztą,
mamy sporo wątpliwości i krytycznych uwag pod adresem memetyki. Jej redukcjonizm
daleko odbiega od, uznanego w humanistyce, podmiotowego postrzegania kultury i roli
człowieka w tworzeniu rzeczywistości; jej ontologiczne koncepcje kultury (języka, muzyki, znaku graficznego, religii, narracji, filozofii ja… i wszelkich innych jeszcze fenomenów
kulturowych) burzą wygodny, antropocentryczny ład, nawet tego ponowoczesnego, i tak
już nadwątlonego w swych posadach, świata. Naśladownictwo, wtórność, powielenie, kopia, pasożytniczy „styl życia” idei, zarażenie wirusem umysłu, wehikularny charakter umysłu
– czy twórcy neoewolucjonistycznego paradygmatu przyrodoznawstwa nie idą za daleko
w swojej interpretacji kultury? Czy Bóg, tożsamość, prawda, doznania estetyczne, wartości wdrażane w procesie wychowania to naprawdę skutki konkurowania memów o zasoby
energetyczne i ich adaptacji? Efekt ewolucyjnej gry, w której dobro i piękno tak samo
budują mechanizmy przemocy symbolicznej, jak a-semiotyczna muzyka buduje znaczącą
(i jakże realną) scenę samobójczych śmierci in blue i religijną wspólnotę kolędy, a mowa
ojców przegrywa z ewolucyjnie bardziej skutecznym językiem obcych? Bez nadziei na
postęp? Bez wiary w wyższy stopień rozwoju?
Tym zagadnieniom poświęcamy kolejny Zeszyt memetyczny – efekt burzliwych dyskusji przeprowadzonych w trakcie trzecich już Ogólnopolskich Warsztatów Memetycznych w Szczyrku, organizowanych przez Naukowe Koło Folkloroznawców i Koło Naukowe Kulturoznawców Uniwersytetu Śląskiego, stale poszukujących metody pozwalającej
na budowę falsyfikowalnej teorii kultury .
1

Ch. Barker: Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Przeł. A. Sadza. Kraków 2005, s. 170
Tak brzmi druga, stale zresztą, jak słusznie zauważa Marcin Ryszkiewicz, pomijana część tytułu dzieła Karola Darwina O
pochodzeniu gatunków drogą doboru naturalnego… Zob. M. Ryszkiewicz: Miliardy lat. Eseje o ewolucji. Warszawa 2007.
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