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• Termin mem po raz pierwszy pojawił się w 1976 roku w książce 
pt. „Samolubny gen” brytyjskiego zoologa Richarda Dawkinsa 

•  Replikatory, które: „[…] nie przejawiają zachowań, nie odbierają 
bodźców  płynących ze świata, nie chwytają zdobyczy ani nie 

uciekają przed drapieżnikami; one budują nośniki, które  
wykonują wszystkie te czynności” (SG, s. 347).  

 
 

1. Tło historyczno-konceptualne memetyki 
 



• 3 warunki zachodzenia ewolucji to:  

  - zmienność (zróżnicowana przeżywalność) 

 - dziedziczność 

 - dobór, selekcja 

 

 

 

 

 

• Zapewniając te ogólne warunki początkowe ewolucja jest 
procesem nieuchronnym.  

1. Tło historyczno-konceptualne memetyki 

 



1. Tło historyczno-konceptualne 
memetyki 

• Cytaty z Samolubnego genu 

1.  „Jestem entuzjastą darwinizmu  i właśnie 
dlatego uważam, że darwinizm jest zbyt  wielką 
teorią, by ograniczyć jej zastosowanie jedynie do 
genu” (s. 265). 

 



1. Tło historyczno-konceptualne 
memetyki 

• „Dla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, 
która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu 
kulturowego, czy też jednostki naśladownictwa. 
Pasowałoby tu słowo mimem, gdyż wywodzi się z 
odpowiedniego greckiego rdzenia . Mam 
nadzieję, że moi przyjaciele, którym bliska jest 
kultura klasyczna, wybaczą mi, jeśli słowo mimem 
skrócę do słowa mem” (s. 266). 

 



1. Tło historyczno-konceptualne 
memetyki 

 • Biologiczny zwrot w humanistyce 
(program trzeciej kultury): 

 

o Memetyka jest dyscypliną badawczą, która 
wpisuje się w szeroki trend badawczy zwany 
trzecią kulturą. W opinii adeptów trzeciej kultury, 
niezwykle ożywcze dla nauki jest obopólne 
przepływanie koncepcji, idei oraz interpretacji.  

o W ramach memetyki realizuje się  właśnie 
założenia trzeciej kultury, memetycy muszą 
bowiem korzystać z dorobku, m.in., historii, 
kulturoznawstwa, filozofii, socjologii oraz nauk 
ewolucyjnych. 



1. Tło historyczno-konceptualne 
memetyki 

• Darwinizm kosmiczny (z ang. universal Darwinism; zwanym 
również darwinizmem uogólnionym, metafizyką 
darwinistyczną) – jego zwolennicy utrzymują, że płodne 
heurystycznie i poznawczo wartościowe jest stosowanie 
mechanizmów charakterystycznych dla teorii ewolucji także 
w innych niż biologia dziedzinach wiedzy.  



1. Tło historyczno-konceptualne 
memetyki 

• Czołowymi przedstawicielami memetyki są tacy 
badacze jak wspomniani już R. Dawkins (biolog) i D. 
Dennett (filozof), ale także S. Blackmore (psycholog), 
A. Lynch (matematyk), R. Brodie (programista). 



1. Tło historyczno-konceptualne 
memetyki 

• Z kolei w kontekście polskim, należy przede wszystkim 
wymienić Mariusza Biedrzyckiego oraz prof. UŚ Dobrosławę 
Wężowicz-Ziółkowską. Pani Profesor, m.in. jest redaktorem 
naczelnym „Tekstów z Ulicy” czasopisma - traktującego o 
zagadnieniach memetycznych. 

 



1. Tło historyczno-konceptualne memetyki 

Memetyka a inne ewolucjonistyczne teorie kultury 

 

1. psychologia ewolucyjna 

 

2. ekologia behawioralna 

 

3. teoria podwójnego przekazu (koewolucja genów i 
kultury 

 

4.  teoria konstrukcji niszy 



2. Główne założenia memetyki  
 

 

1. Wyraźne implikacje ontologiczne. Memetycy poprzez 
transparentne postulowanie istnienia memów 
wkraczają na teren metafizyki.  

 

2. Efektywne memy powinny odznaczać się odpowiednią 
wiernością kopiowania (fidelity), żywotnością 
(longevity) oraz płodnością (fecundity). Bez tych 
atrybutów stabilność ewolucji memów byłaby 
zachwiana.  

 



2. Główne założenia memetyki 

 

3. To memy „wybierają” swego nosiciela. Memetyka buduje 
obraz człowieka jako maszyny, która jest bezwiednie 
formatowana przez ekspansywne memy i geny. 

 

4. Memetyczna wizja człowieka implikuje pogląd, że 
głównym celem memów nie jest zwiększanie i 
polepszanie ewolucyjnych szans ludzi lecz właśnie 
egoistyczne poprawianie swoich możliwości 
replikacyjnych.  

 



2. Główne założenia memetyki 

5. Memy rywalizują ze sobą o nią. Tak to ujmuje S. Blackmore: 
„Wyobraźcie sobie świat pełen mózgów i memy zbyt liczne, by 
wszystkie mogły znaleźć  w nich schronienie”. 



2. Główne założenia memetyki 

6. Najczęściej spotykanym poglądem jest 
stwierdzenie możliwości występowania  
doraźnej i instrumentalnej koopereacji 
pomiędzy tymi replikatorami. 

 



2. Główne założenia memetyki 
 

7. Memy w celu poprawy fitness i zgodnie ze swoim 
egoistycznym charakterem łączą się pomiędzy sobą 
w większe skupiska tworząc tzw. mempleksy.  

 

8. D. Dennett, czołowy memetyk, jak i filozof umysłu 
postrzega umysł jako przestrzeń dla funkcjonowania 
memów, bądź po prostu jako kolekcję memów. 
Proces decyzyjny człowieka jest determinowany 
przez memy, które zostały przysposobione przez 
niego 

  



2. Główne założenia memetyki 

• M. Miłkowski: „Przyjmując istnienie odrębnych 
jednostek przetwarzania, uznał [Dennett], że 
nie są one bynajmniej elementem 
biurokratycznego, scentralizowanego systemu, 
lecz raczej modelu przypominającym 
pandemonium, chaotyczną walkę wszystkich 
ze wszystkimi”. 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii 

 Konkurencyjne ewolucjonistyczne teorie religii (e.t.r.): 

• Kognitywistyczne teorie religii: 

  

 Rudymentarne mechanizmy mentalne, które przyczyniły 
się niejako „rykoszetem” do powstania i utrwalenia 
religii: 

• potrzeba przynależności – jest to jedna z elementarnych 
potrzeb ludzkich, na której religia ma żerować poprzez 
utworzenie więzi z supranaturalnym bytem     

• łatwowierność dziecięca - niezwykle powszechnym 
zjawiskiem jest dziedziczenie konfesji po rodzicach, a 
rzadkim zjawiskiem jest konwersja 



 Mechanizmy kognitywne kanalizujące religie: 

 
• uleganie autorytetom – konformizm jest bardziej 

powszechną postawą niż się zwykle sądzi, a 
autorytety hierarchii religijnej przynależą do 
najbardziej wpływowych  

• promiskuityzm teleologiczny – dzięki temu 
mechanizmowi,  otoczenie jest postrzegane przez 
pryzmat celowości, co w prostej linii prowadzi do 
konkluzji, że nawigację światem można przypisać 
wyłącznie istocie o nadnaturalnych siłach. 

 

3. Memetyczne wyjaśnienia religii 

 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii 

• Socjobiologiczne wyjaśnienia religii: 

  Przenoszenie schematów wyjaśniających socjobiologii na 
wiązkę zagadnień dotyczących religii nakazuje 
skonceptualizować religię jako jedną z form adaptacyjnych 
genów.  

 W ramach socjobiologii twierdzi się, na przykład, że: 

•  pełni ona funkcję ochronną względem strachu przed 
śmiercią 

• przyczynia się ona do konsolidacji grupy.  

• ma ona pozytywny wpływ na dobrostan jednostki oraz 
przyczynia się do wyższej dzietności 

 

 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii  

1. memetyczne ujęcia religii w swych analizach przede 
wszystkim  akcentują autonomiczność kulturowego 
wymiaru religii. 

2. Obierając punkt widzenia memu, religia jawi się jako 
egoistyczny mempleks, którego głównym  dążeniem 
jest pomnażanie własnych kopii.  

3. Dopuszczenie możliwości negatywnego wpływu religii 
na ogólny dobrobyt gospodarza. Memy mogą być 
maladaptywne. 

4. Należy wyróżnić dwa główne memetyczne podejścia do 
religii, tj. R. Dawkinsa oraz D. Dennetta. 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii  

R. DAWKINS 
• Tak pisze o religii Dawkins: „Jeśli mam rację, religia 

nie ma żadnej wartości dla przetrwania jednostek 
ludzkich, lub dla korzyści ich genów. Korzyść, jeśli w 
ogóle jakaś występuje, to dla samej religii”. 

 

• Dawkins bezpardonowo określił religię jako wirus 
umysłu 

 

• „Epidemiology, not evidence”. 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii  

• Dawkins zauważa, że przyjęcie perspektywy 
memetycznej umożliwia wytłumaczenie wielce 
problematycznych zjawisk religijnych dla tradycyjnego 
ewolucjonizmu. W głównej mierze należy tu wymienić: 
celibat, tabu żywieniowe oraz motywowane religijnie 
terrorystyczne ataki samobójcze.  

• Dawkins rozważał również religie z nieco innego 
punktu widzenia. W jednym ze swych artykułów 
porównuje religie do ciem, które ginęły w płomieniach 
lamp. Religia ma być podobnie taką anachroniczną 
właściwością.  



3. Memetyczne wyjaśnienia religii  

D. DENNETT 

 

1. D. Dennett „[…] nie powinniśmy zapominać, że 
ogromna większość memów, podobnie jak większość 
zamieszkujących nasze ciała symbiontów 
bakteryjnych i wirusowych, jest neutralna lub nawet 
sprzyjająca żywotności swoich nosicieli”. 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii  

2. Dennett rezygnuje z pasożytniczej 
terminologii Dawkinsa, niemniej również 
operuje terminologią drobnoustrojową. 

3. Zdaniem Dennetta religia jest tak powszechna 
i trwała ze względu na liczne pożytki jakie 
niesie dla społeczeństw ludzkich oraz 
poszczególnych indywiduów.  

 



3. Memetyczne wyjaśnienia religii  

 

• Pewnymi wskaźnikami sukcesu jakiegoś obrządku są, 
m.in.: prostota, zdolność dopasowywania się do 
struktury kognitywnej, zawieranie groźby/przynęty, 
walory estetyczne, humor, spójność, nietolerowanie 
innych memów.  

• Lista ta nie wyczerpuje pożądanych cech memów, ale 
daje pewien obraz obszaru, który zajmuje 
memetyków.  

 



4. Ograniczenia i kwestie problematyczne 

 
 

1. Najbardziej podstawowym problemem memetyki jest 
ontologia memu. Czym jest mem? A co nie jest 
memem?  

 

 Należy wyróżnić dwa zasadnicze obozy w odniesieniu 
do tej kwestii, zwolennicy memu jako neuronalnego 
(fizycznego) fragmentu, bądź memu pojmowanego 
pozaneuronalnie (np. abstrakcyjnie jako informacja).  



4. Ograniczenia i kwestie 
problematyczne 

• Psychologiczna koncepcja schematu 
poznawczego. 

 W skrócie, schemat poznawczy to „[…] 
kognitywna struktura bądź reprezentacja 
mentalna zawierająca zorganizowaną, 
uprzednią wiedzę na temat danej dziedziny, 
włącznie z  określeniem relacji pomiędzy jej 
atrybutami”. 

 



4. Ograniczenia i kwestie problematyczne 

 
 

2. Trudności w zidentyfikowaniu odpowiedników 
genotypu oraz fenotypu. Na przykład, co należy 
uznać za fenotyp pieczenia ciasta?  

 

3. Sposób rozprzestrzeniania się memu. Najczęściej 
mowa o naśladownictwie, imitacji.  

 

4. Zbyt bierne pojmowanie człowieka.  



 

 

• Dziękuję za uwagę  


