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Į ž a n g a

Proto krizė
Tai kas gi baisiau – iššvaistyti protą ar jo visai neturėti?

Danas Quayleʼas, aptardamas „United Negro College Fund“ šūkį: 
„Nėra nieko baisiau nei iššvaistyti protą“ 

Šioje knygoje skelbiama gera naujiena. Taigi pirmiausia, pradė-
damas pasakojimą apie psichikos virusus, kurie plinta pasaulyje 
ir užkrečia žmones nepageidaujamomis „programomis“, kaip 
garsusis kompiuterių virusas „Mikelandželas“, užkrečiantis 
kompiuterius ir sunaikinantis visus jų duomenis, pasidalysiu 
geromis žiniomis.

Geroji žinia yra ta, kad jau pasirodė ilgai laukta mokslinė 
teorija, sujungianti biologijos, psichologijos ir kognityvinių 
mokslų žinias. Naujoji disciplina pavadinta memetika (mokslu 
apie memus), o jai pagrindus padėjo šių sričių mokslininkų pas
kutinių dviejų dešimtmečių tarpdisciplininiai darbai (iš tiesų šių 
darbų ištakos siekia 1859 m., Charleso Darwino darbą „Rūšių 
atsiradimas natūraliosios atrankos būdu“).

Memetika grindžiama evoliucijos koncepcija. Darwino rūšių 
natūraliosios atrankos ir evoliucijos teorija buvo tikras pervers-
mas biologijos mokslų srityje. O dabar mokslininkai šiuolaikinę 
evoliucijos koncepciją naudoja siekdami išsiaiškinti, kaip veikia 
mūsų protas, kaip žmogus įgyja žinių ir išmoksta elgesio normų, 
kokiu būdu mus veikia kultūra. Šios memetikos specialistų pa-
stangos galiausiai iš pagrindų pakeis visą psichologijos mokslo 
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sritį, kaip kadaise Darwino teorija sukėlė perversmą biologijos 
mokslo srityje. 

Be abejonės, susipažinti su memetika bus be galo įdomu 
tiems, kuriems rūpi pažinti save. Be to, manau, kad memetika ją 
perpratusiam žmogui atneš dar didesnės naudos – jis nebesileis 
manipuliuojamas, juo nebebus taip lengva „pasinaudoti“. Kuo 
aiškiau įsivaizduosite, kaip veikia jūsų sąmonė, tuo paprasčiau 
jums bus žengti per gyvenimą, kuriame mumis „manipuliuoja-
ma“ vis rafinuočiau. 

O dabar – bloga žinia: ši knyga iškelia daugiau klausimų, 
nei pateikia atsakymų. Mat iš tiesų memetika atskleidžia, kad 
psichiniai virusai egzistuoja, bet pateikia labai mažai nurodymų, 
ką su jais daryti. 

Psichikos virusai gyvavo per visą žmonijos istoriją, nuolat 
evoliucionuodami ir keisdamiesi. Psichikos virusai – tai tokios 
„infekcinės“ mūsų kultūros dalelės, kurios per labai trumpą laiką 
„užkrečia“ žmones, kitaip tariant, pakeičia jų mintis ir likimus. 
Kartais psichikos virusai būna palyginti nekenksmingi – pavyz-
džiui, tokia yra mini sijonėlių mada ar slengo žodeliai, o kartais 
jie stipriai paveikia žmonių gyvenimus: pavyzdžiui, netekėjusioms 
moterims „madinga“ užsiimti labdaringa veikla, jaunimui – popu-
liaru priklausyti įvairaus plauko nusikaltėlių gaujoms ar tokioms 
sektoms kaip „Dovydo šaka“. Kai šios „kultūros dalelės“ mūsų 
skonio, tuomet viskas gerai. Bet nereikėtų pamiršti, kad tam tikrais 
atvejais psichikos virusai gali „užprogramuoti“ mūsų mąstymą ir 
elgesį, kaip kompiuterių virusas „Mikelandželas“, tik šiuo atveju 
jie naikins ne standžiojo disko failus, o mūsų gyvenimus. 

Didžiausias ir labiausiai stulbinantis memetikos atradimas yra 
toks, kad mes mąstome toli gražu ne visada savo pačių min-
timis. Dažnai negalvojame – mintys mums yra infiltruojamos: 
užsikrečiame arba tiesiogiai nuo kitų žmonių, arba netiesioginiu 
būdu. Ir mus užvaldo psichikos virusai. Atrodo, žmonėms tai 
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nelabai patinka, bet jie ne visada kontroliuoja savo minčių eigą. 
Tikriausiai vidinė priešprieša, kurią pajuntame išgirdę šią frazę, 
yra svarbiausia priežastis, kodėl iki šiol mokslininkų nuveikti 
darbai vis dar nėra plačiai viešinami. Kaip netrukus įsitikinsite, 
dabar ne pats palankiausias metas tam, kad žmonės priimtų jiems 
nepatinkančias mintis. 

Problemą pasunkina dar ir tai, kad iš anksto niekada neaiš-
ku, ar „programa“, kuria psichikos virusas jus užkrečia, yra 
kenkėjiška, ar naudinga. Toli gražu ne kiekvienas įsitraukia 
į religinės sektos veiklą turėdamas ketinimų leisti „praplauti 
smegenis“, paskui išvažiuoti į Gajaną ir nusižudyti. Ar paauglys 
Billas Gatesas galėjo numatyti, kad Harvarde užsikrėtęs pokerio 
žaidimo (psichikos) virusu apleis mokslus? Ar tai jam pakenkė? 
Ar, atvirkščiai, ši infekcija galiausiai davė gerų vaisių – juk 
tik dėl jos Billas metė universitetą, įkūrė „Microsoft“ ir tapo 
multimilijardieriumi?

Nauja paradigma

Kartkartėmis mokslo pasaulyje įvyksta tai, ką mokslininkai 
vadina paradigmos poslinkiu. Tai nutinka pasikeitus vienai iš 
svarbiausių koncepcijų, kuriomis iki tol vadovavomės, – pavyz-
džiui, taip įvyko tuomet, kai paaiškėjo, kad ne Saulė sukasi aplink 
Žemę, o Žemė aplink Saulę. Kitas pokytis įvyko po Einšteino 
atradimo, atskleidusio ryšį tarp erdvės ir laiko bei energijos ir 
materijos. Prireikė šiek tiek laiko, kol mokslo pasaulis priėmė 
kiekvieną iš šių „naujųjų paradigmų“, o plačioji masė jas įsi-
sąmonino dar lėčiau.

 

Memetika, kaip ir psichikos viruso sąvoka, yra viena svarbiau-
sių naujųjų mokslo apie žmogaus protinę veiklą paradigmų. 
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Memetiką be galo sudėtinga suvokti ir įsisąmoninti „greito-
siomis“, nes tam iš esmės žmogus turi pakeisti patį mąstymo 
būdą, kitaip tariant, savo protinę veiklą ir kultūrą matyti „kitoje 
šviesoje“. Memetika nesuderinama su mūsų tradiciniu supra-
timu apie įvairius dalykus, nesuderinama su įprastine pasaulio 
samprata. Ir tuo ji primena daugelį kitų „naujų paradigmų“ iš 
praeities. 

Kad įsisąmonintume šią naująją paradigmą, reikia griebtis 
nedidelės gudrybės. Nemėginkite naujojo mokymo suderinti su 
savo dabartiniu pasaulio modeliu – siekdami priimti naująją pa-
radigmą pamirškite visa, ką iki šiol žinojote. Su senuoju modeliu 
ši paradigma nesuderinama! O jei sutiksite kuriam laikui pamiršti 
savo senuosius įsivaizdavimus, siekdami įsisavinti keturias nau-
jas koncepcijas (kai kurios, o galbūt ir visos, jums bus visiškai 
naujos), jūsų lauks atpildas – perprasite memetikos pagrindus. 
Tikiuosi, kad naujosios paradigmos suvokimas paskatins veikti 
kiekvieną žmogų, neabejingą žmonijos likimui. 

Svarbiausia sąvoka – mūsų mokymo kertinis akmuo – yra 
memas. Apie jį kalbėsime pirmame skyriuje. Jis yra šios kny-
gos „pagrindinis veikėjas“. Memai yra pamatiniai struktūriniai 
kultūros elementai, lygiai kaip genai yra pamatiniai struktūriniai 
gyvybės elementai. Kaip sužinosite antrame skyriuje, memai 
sukuria ne tik tokius plataus masto reiškinius kaip kultūra aps-
kritai – valstybė, kalba, religija, iš memų sudaryti ir nepalygi-
namai mažesni dariniai – memai yra ir mūsų proto struktūriniai 
elementai, mūsų protinio „kompiuterio“ programos. 

Dar viena labai svarbi šios knygos sąvoka – psichikos vi-
rusas. Gerai žinoma, kaip virusai veikia biologijos srityje ir 
kompiuterių pasaulyje. O dabar pamatysime, kaip jie „dirba“ 
mūsų sąmonėje ir kultūros sferoje, kitaip tariant, memetikos 
srityje. Trečiame skyriuje išvesime paraleles tarp įvairių sričių, 
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kuriose gyvena virusai, siekdami parodyti, ko galime tikėtis iš 
psichikos virusų ateityje. 

Trečioji iš svarbiausių naujosios paradigmos sąvokų yra 
evoliucija. Evoliucija memetikoje atlieka labai svarbų vaidmenį. 
Tai viena iš tų sąvokų, kurias žmonės vartoja negalvodami, tarsi 
turėdami galvoje kokį nors vieną dalyką, bet iš tiesų jie kalba 
apie skirtingus dalykus. Ketvirtame skyriuje aptarsime populia-
riausias šiuolaikines evoliucijos teorijas, o penktame skyriuje 
parodysime, kaip jos susijusios su memais. 

Ketvirtoji koncepcija, kurios mums prireiks siekiant išsiaiš-
kinti psichikos virusų prigimtį, yra naujasis evoliucinės psicho-
logijos mokslas. Šioje pažinimo srityje nagrinėjami mūsų proto 
funkcionavimo mechanizmai ir metodikos, atsiradę siekiant 
padėti žmogui išlikti ir daugintis. Kai kurie mechanizmai įgavo 
psichikos „mygtukų“ formą – juos galima „paspausti“ ir taip 
įveikti apsauginius mūsų psichikos elementus. Šį knygos skyrių 
pavadinau „Proto krize“, o ne „Įvadu“, nes posakis „paspaudžia 
mygtukus“ skamba stipriau. Jis labiau patraukia dėmesį nei žodis 
„Įvadas“, ir tokiu atveju tekstą perskaitys daugiau žmonių. Dėl 
tos pačios priežasties knyga vadinasi būtent „Virusas galvoje“, 
o ne „Memetikos įvadas“. 

Evoliucinė psichologija kelia daug aštrių klausimų. Ji paaiš-
kina daug tipiškų skirtumų tarp vyrų ir moterų, ypač seksualinio 
elgesio srityje. Šeštas skyrius skirtas evoliucinės psichologijos 
lytiniam aspektui; septintame skyriuje nagrinėjamas evoliucinės 
psichologijos požiūris į kovą dėl išlikimo. 

Memetika vadovaujasi šiomis keturiomis koncepcijomis ir 
jų pagrindu kuria naują paradigmą, galinčią atsakyti į daugelį 
klausimų, kaip vyko kultūros evoliucija ir kokiu būdu ji tebesi-
tęsia mūsų dienomis. Žmonijai laikas sužinoti atsakymą į svarbų 
klausimą, ir memetika pabrėžia šią būtinybę. 

Proto krizė
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ar leisime natūraliajai atrankai nereguliuojamai valdyti evo-
liucijos procesą, pamiršę savo laimę, pasitenkinimo jausmą 
ir dvasingumą? ar patys stosime prie evoliucijos vairo ir 
nukreipsime ją mums reikiama linkme? 

 
Memetika suteikia mums žinių ir atveria tokių galimybių 

valdyti savo evoliuciją, kokių dar nebuvo pasaulio istorijoje. Ir 
dabar, kai jau turime šias galimybes, belieka išsiaiškinti, kaip 
jomis pasinaudosime. 

Žmonija pavojuje

Psichikos virusai nepasklinda aplinkui kam nors nusičiaudėjus, 
kaip pasklinda gripo virusas. Jie neperduodami lytiniu būdu, kaip 
perduodamas ŽIV virusas. Psichikos virusai nėra materialūs. Jie 
plinta komunikacijos procese. Aštuntame skyriuje aiškinama, 
kaip psichikos virusai „programuoja“ mūsų sąmonę. Apskritai 
kalbant, psichikos virusai – tai kaina, kurią mes mokame už vieną 
iš pačių brangiausių savo laisvių – žodžio laisvę. Kuo daugiau 
laisvės suteikiama vienokio ar kitokio pobūdžio komunikacijai, 
tuo palankesnė terpė psichikos virusams veistis. 

Kai kurie psichikos virusai atsiranda spontaniškai – apie tai 
papasakosime devintame ir dešimtame skyriuje. Kiti psichikos 
virusai sukuriami tyčia – jiems aptarti knygoje skirtas vienuolik-
tas skyrius. Tačiau visiems psichikos virusams būdingas vienas 
bendras bruožas. 

Vos tik sukurtas psichikos virusas jau tampa nepriklausomas 
nuo savo kūrėjo ir sparčiai evoliucionuoja, kad užkrėstų kuo 
daugiau žmonių.
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Psichikos virusai – visai ne kokia nors tolima grėsmė, kaip 
antai Saulės sprogimas ar Žemės susidūrimas su kometa. Jie 
greta mūsų, čia ir dabar – gyvena su mumis per visą žmonijos 
istoriją. Psichikos virusai nuolat vystosi ir tobulėja, ir jų užkratas 
skverbiasi vis giliau. Dabar infekcijos patenka į mūsų sąmonę 
naujais būdais – per televiziją, popmuziką, naujas produktų ir 
paslaugų pardavimo metodikas. Bet jos nesibodi ir senų išban-
dytų kelių: švietimo, religinių mokymų ir net bendravimo su 
draugais. Mūsų tėvai, patys to nenorėdami, užkrečia mus šiais 
virusais dar vaikystėje. Jeigu turite vaikų, tai, be abejo, kasdien 
jiems perduodate „savo virusus“. 

Skaitote laikraščius? Užsikrečiate psichikos virusais. Klausotės 
radijo? Pasigaunate psichikos infekcijų. Susitinkate su draugais 
ir bendraujate? Griebiate virusą po viruso. Jei jums nenusisekė 
gyvenimas, galima lažintis: be abejonės, ypač stipriai prie to 
prisidėjo psichikos virusai. Turite bendravimo su artimaisiais 
sunkumų? Psichikos virusai paralyžiavo jūsų smegenis ir trukdo 
pastebėti, kas galėtų jums suteikti nevienadienės laimės. Pro-
blemos darbe, nesusiklostė karjera? Psichikos virusų debesys 
uždengė jūsų ateitį ir jūsų karjerą. Jie veda jus tuo keliu, kurį 
patys numatė – galite neabejoti, šis „takelis“ vingiuoja ne į 
geresnį jūsų gyvenimą. 

Visame pasaulyje viena po kitos randasi naujų religinių sek-
tų – tai vis galingesnių psichikos virusų veiklos padarinys. Šios 
sektos užvaldo žmonių protus ir savo narius priverčia elgtis gana 
neįprastai: kartais atlikti keistus ritualus, kartais – net masines 
savižudybes. Jei manote, kad turite stiprų imunitetą, atminki-
te: niekas niekada nestoja į sektą sąmoningai norėdamas būti 
apkvailintas. Tai vis piktų ir klastingų psichikos virusų triukai. 
Sektos įkūrėjas tik pradeda procesą, o paskui psichikos virusai 
jau gyvena savo gyvenimą. 

Proto krizė



16 virusas  galvoje

Žiniasklaidos veikla ir nenutrūkstamas tiesioginių rinkimų 
procesas tiek JAV, tiek kitų šalių vyriausybes daro vis labiau 
pažeidžiamas ir neatsparias psichinių virusų poveikiui. Dabar 
politikas negali pritraukti rinkėjų, jei nenaudoja veiksmingo 
įvaizdžio, kuris „paspaudžia mygtukus“ rinkėjų galvose ir 
taip priverčia juos skirti savo balsą būtent jam. Politikai sako: 
„Mus ištikusi baisi krizė, ir tik aš galiu išspręsti problemas“ 
arba: „Visos šios problemos sukeltos dabartinių valdančiųjų. 
Be abejo, bet kokios permainos bus geriau nei šiandien vyk-
doma politika!“ Iki smulkmenų apgalvotas politiko įvaizdis – 
tai tarsi boksininko „kablys“, kuris pasieks ir paleis pačius 
sudėtingiausius bei giliausius psichikos virusus, užkrėtusius 
šiuolaikinę visuomenę. 

Kokius gaiviuosius gėrimus labiausiai mėgstate? Patys 
populiariausi prekės ženklai kainuoja perpus daugiau nei ne-
reklamuojami gėrimai. Šis antkainis – už televizijos reklamą, 
aplinkui sėjančią giliai į sąmonę įsiskverbiančias psichikos 
virusų sporas. Šie virusai tiesiogine šio žodžio prasme užvaldo 
žmonių protus, priverčia juos didžiuosiuose prekybos centruo-
se stumti savo prekių vežimėlį prie lentynų, kur išrikiuoti to 
prekės ženklo gėrimai. Reklamos agentūros, kurioms pavyksta 
taip užprogramuoti jūsų sąmonę, kad patikėtumėte iš tiesų 
mėgstantys tą ar kitą prekės ženklą, yra begėdiškai ir apdairiai 
naudos siekiantys psichikos virusų platintojai. 

Nekontroliuojamai plintantys psichikos virusai kelia ypač 
didelį susirūpinimą ir dėl to, kad jie labai stipriai paveikia 
mūsų vaikus. Miestuose atsiranda ir staigiai plinta įvairiausi 
psichikos virusai, užkrečiantys visus be jokių išlygų. O paskui 
stebimės, kas vaikams įteigia beviltiškumo jausmą, iš kur tiek 
vienišų motinų ir tarpusavyje kariaujančių jaunimo grupuočių. 
Atrodo, daugelis dabartinių jaunuolių nebeturi savo vertybių 
sistemos – jų bendras nusiteikimas negali nekelti mums didžiulio 
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susirūpinimo. Dvyliktame skyriuje papasakosime, kaip galime 
„dezinfekuoti“ ne tik savo sąmonę, bet ir savo vaikų sąmonę.

Mano programa

Pirmiausia leiskite prisipažinti, kad šią knygą parašiau no-
rėdamas bent kiek pakeisti mūsų „žmogiškąsias“ perspektyvas. 
Kai kurios knygoje pateikiamos mintys padės skaitytojams 
pakreipti savo gyvenimą į gera. Tikriausiai nesitikėjote mokslo 
populiarinimo knygoje rasti minčių apie asmenybės tobulėji-
mo būdus. Tačiau memetika tyrinėja žmogaus protinę veiklą, 
o platesne prasme – ir visą žmogaus gyvenimą. Tad savaime 
suprantama, kad memetikos pagrindai gali pagerinti daugelio 
žmonių gyvenimo kokybę. 

Visų pirma, reikia pasakyti, kad niekada nebūčiau parašęs nei 
šios knygos, nei savo pirmosios („Priimk savo praeitį“ (Getting 
Past OK)), jeigu man nebūtų pavykę sąmoningai „išdezinfekuoti“ 
savo paties sąmonės ir atsikratyti kelių memų, įgytų vaikystėje 
ir jaunystėje, ir jeigu nebūtų pavykę „persiprogramuoti“ pagal 
naujus memus. Tik patys galite nuspręsti, kokius naujus memus 
pasirinksite savo „naujai programai“, jeigu turėsite galimybę 
„persiprogramuoti“. Aš pats dar net nežinojau žodžio „memas“, 
kai pradėjau šį darbą. O dabar renkuosi programuoti savo są-
monę tokiais memais, kurie atitinka mano gyvenimo vertybes, 
ir atsisakau tų, kurie egzistuoja tik psichikos virusų skleidžiami 
ir palaikomi. Galbūt ir jums tiks šis kelias, o gal rinksitės kitą. 
Bet jūs apskritai neturėsite pasirinkimo teisės, jei neperprasite 
memetikos pagrindų.

Šią knygą parašiau todėl, kad man iš tiesų patinka vienaip 
ar kitaip keisti mūsų perspektyvas. Tokia metodika vadovavausi 
rašydamas „Virusą galvoje“. Mano nuomone, susipažinti su me-
metikos pagrindais taip svarbu, jog privalau dėti visas pastangas, 

Proto krizė
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kad apie tai sužinotų kuo daugiau žmonių. Man tai anaiptol ne 
paprasčiausias „intelektualinis pratimas“. Kalbama apie mokslą, 
bet „Virusas galvoje“, be abejo, nėra „mokslo tiriamasis darbas“. 
Šią knygą parašiau turėdamas vieną intenciją – padėti naujajai 
memetikos paradigmai išplisti. Man tai atrodo be galo svarbu. 

sąmoningai platinti idėjas, kurios jums atrodo svarbios, yra 
vienas iš veiksmingų būdų kovoti su psichikos virusais. 

Ar niekada nesusimąstėte, kodėl gyvenimas šiandien atrodo 
toks sudėtingas? Kodėl kasmet jis tampa vis komplikuotesnis, 
painesnis ir įtemptesnis? Viena iš priežasčių – nuolat auganti 
psichikos virusų armija, kasmet užvaldanti vis didesnę mūsų 
sąmonės dalį. Tai jie, psichikos virusai, neleidžia jums jaustis 
laimingiems. Ir ateities kartas jie veiks dar stipriau. 

Ar niekada nepagalvojote, kodėl milžiniška pažanga ir tech-
nologijos nepalengvina gyvenimo, o, priešingai, jį tik dar labiau 
apsunkina? Esmė paprasta: kaskart, kai jūsų sąmonę užpuola 
naujas psichikos virusas, patiriate naują stresą ir sielos nerimą. 

Žmonės griebiasi įvairiausių priemonių – nuo psichotera-
pijos iki misticizmo, kad nors kiek palengvintų nepakeliamą 
streso naštą. Gydytojai jau neabejoja: pagrindiniu mūsų žudiku 
tampa pernelyg didelis stresas. Tačiau mokslininkai vis dar ne-
sutaria, kas mums sukelia stresą ir kaip su juo kovoti. Medikai 
sako, kad žmonės yra dviejų tipų: A tipo nuolat patiria stresą, 
B tipo – stresui atsparūs, gyvena be streso. Tačiau ir medikai 
neturi jokio aiškaus atsakymo, kas gi nulemia, kad žmogus pri-
klauso vienam ar kitam tipui. Netgi ir B tipo žmonėms kartais 
atsiranda simptomų, rodančių, kad jie patiria stresą. Naujasis 
mokslas – memetika – pateikia atsakymus į daugelį su stresu 
susijusių klausimų. 
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Psichikos virusai, užimdami jūsų sąmonės „bitus“ ir jus nu-
kreipdami neteisinga linkme, atitraukia nuo to, kas jums gy-
venime svarbiausia, ir sukelia sumaištį, stresą bei netgi neviltį. 

Psichikos virusai užkrečia jūsų sąmonę ir tokiu būdu ją 
programuoja. Dėl to jūs imate judėti ne ta linkme, kuria plana-
vote. Kadangi tai vyksta pasąmonėje, sendami pastebite tik tai, 
kad gyvenime vis daugiau streso, vis mažiau džiaugsmo, kad 
jūsų gyvenimas tarsi buksuoja ir beveik nebeteko prasmės. Vis 
dažniau nebejaučiate poelgių motyvacijos. Dabar gyvenimas 
teikia daug mažiau džiaugsmo nei anksčiau. Čia išvardijau tik 
kai kurias psichikos virusų pasekmes. O pasislėpti nuo šios 
infekcijos galėsite tik tuo atveju, jeigu nuo gimimo gyvensite 
visiškai izoliuoti. 

Tačiau galite pradėti „dezinfekuoti“ savo sąmonę savaran-
kiškai. Tikiuosi, žengdami pirmuosius žingsnius ta linkme pa-
sinaudosite šioje knygoje pateikiamomis žiniomis. Tiesa, kad 
įsisavintumėte naująją paradigmą, reikės šiek tiek pastangų. 

Naujos paradigmos atsiradimas

Mokslininkams visada buvo nelengva pasiekti, kad plačioji vi-
suomenė pripažintų jų naujas idėjas. Mokslas pagal savo prigimtį 
yra idėjų „dirbtinė atranka“. Atlikdami šią atranką mokslininkai 
vadovaujasi kruopščia jų naudingumo analize, o ne kurių nors 
žmonių pojūčiais. Todėl naujos mokslinės koncepcijos neretai 
nepatinka visuomenei ir sukelia visiškai nuspėjamą neigiamą 
reakciją. Kai 1859 m. Charlesas Darwinas išdėstė savo natū-
raliosios atrankos koncepciją, visuomenė reagavo nevienodai. 
Atrodo, kad bet kuri nauja ir revoliucinė mokslo paradigma turi 
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pereiti ne vieną vystymosi stadiją, kol galiausiai bus plačiosios 
visuomenės priimta ir įsisąmoninta.

1. Marginalizacija (Atskirtis) / Žiūrėjimas „iš aukšto“
Iš pradžių naujoji teorija atrodo pribloškianti: keista idėja, kuri, 

beje, nekelia jokios grėsmės visuotinai priimtai pasaulėžiūrai. 
Reiškiamos nuomonės, kad naujoji koncepcija – tik vienas iš 
jau egzistuojančių teorijų variantų. Dabar, kai rašau šias eilutes, 
memetika dar tik išeina iš šios stadijos. „The New York Times 
Magazine“ (1995 m. sausio 22 d. numeris) kritiškai įvertino vis 
dažnesnį žodžio „memas“ vartojimą ir pamėgino marginalizuoti 
pačią sąvoką: „Skeptiškai nusiteikęs skaitytojas galbūt pagalvos, 
ką gi naujo duoda „memo“ sąvoka kultūros evoliucijos para-
digmai. Nereikia nė sakyti, kad nėra nieko naujo po Saule.“ 
Skaitydami šią knygą sužinosite, kad memetika ne tiek papildo 
jau žinomą kultūros evoliucijos paradigmą, kiek kuria naują ir 
stipresnę paradigmą. 

2. Išjuokimas. Jeigu naujoji idėja atkakliai kabinasi į gyve-
nimą, tai į ją jau nebepakanka žiūrėti iš aukšto ar maloningai 
pakęsti. Paradigmą imamasi išjuokti – žmonės šypsosi, kai ima 
suprasti, kad ji prieštarauja tam, kuo jie šventai buvo įsitikinę. 
Amžininkai juokėsi iš Darwino, jų akimis, nesuprantančio, kad 
rūšių atranka galėjo vykti tik su paties Aukščiausiojo įsikišimu. 
Darwinas patyrė didelį sukrėtimą, kai suprato, kad neįmanoma 
perteikti naujosios paradigmos plačiajai visuomenei. Tokio pat 
pasityčiojimo elementų neretai galima aptikti visur, kur disku-
tuojama apie naują paradigmą, pavyzdžiui, vienoje iš interneto 
konferencijų – alt.memetics.

3. Kritika. Kai naująją koncepciją priima plačioji visuo-
menė, tuomet tie žmonės, kurie laikosi priešingų pažiūrų, taip 
pat tie, kurie išeikvojo daug jėgų įsisavindami ir skleisdami 
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senąją paradigmą, nusimauna baltas pirštines. Darvinizmą iki 
šiol aršiai tebekritikuoja kreacionizmo šalininkai, tikintys, kad 
ši teorija prieštarauja jų žinomai Tiesai. Galimas dalykas, kad 
pasirodžius „Virusui galvoje“ pasigirs daug pačios memetikos 
kritikos. To nereikia bijoti, nes tai yra natūrali įvykių eiga kei-
čiantis paradigmai. 

4. Pritarimas / Paradigmos priėmimas. Galiausiai naujoji 
paradigma patraukia pakankamai didelį žmonių skaičių, kad 
visuomenė galėtų ją priimti ir psichologiškai, ir intelektualiai. 
Naujosios koncepcijos sekėjai dabar jau nebesijaučia tokie vieniši 
ir nepripažinti, kaip Kolumbas tarp žmonių, manančių, kad Žemė 
plokščia. Naujas pasaulis priima naują paradigmą, ir visuomenės 
nuomonė dabar jau jos pusėje. Šioje stadijoje jos imama mokyti 
mokyklose, o mokslininkai rengiasi mesti pasauliui naują iššūkį. 

Atrodo, mūsų sąmonė nėra pakankamai pritaikyta suprasti 
savo veiklos mechaaniką. Iš pradžių galbūt pasijusite sutrikę 
ar sunerimę arba skaitant staiga apims nuovargis. Gal kas nors 
papiktins. Ir nors dabar šis mano teiginys jums pasirodys absur-
diškas, bet tokio pobūdžio jausmai ir simptomai – tai tik jūsų 
sąmonės psichikos virusų gynybinė reakcija. Mat psichikos vi-
rusai adaptuojasi taip, kad paskui galėtų „ginti“ tą jūsų sąmonės 
dalį, kurioje įsitvirtina. Bet koks mėginimas atsikratyti virusų 
gali juos suaktyvinti, pagelbėti kaip jų paleidiklis.

Jeigu skaitydami šią knygą pajusite kai kurias iš čia ap-
rašytų reakcijų, nesijaudinkite: tai praeis, jei susidorosite su 
šiais virusais. Ir jeigu atsilaikysite, kaip atpildą gausite galingą 
instrumentą, kuris jums leis pakeisti ne tik savo, bet galbūt ir 
visos žmonijos ateitį. 
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