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După ce O. Avery, C. MacLeod şi M. 
McCarty au descoperit, în 1944, 
că parti cularităţile geneti ce sunt 
transmise prin intermediul aci zi-
lor nucleici, după de F.C. Crik şi 

J.D. Watson au descris, în 1953, structura mole-
culară a acizilor deozoxiribonucleici şi după ce 
s-a descoperit codul geneti c, conform căruia trei 
baze nucleoti dice codifi că un anumit aminoacid, 
porţiunea din ADN care siteti zează o proteină a 
fost denumită genă. De aceea s-a considerat că 
dacă noi avem aproximati v 100.000 de proteine 
ar trebui să avem şi 100.000 de gene. Dar spre 
surprinderea tuturor, după descrierea genom-
ului uman, s-a constatat că de fapt noi nu avem 
decât aproximati v 25.000 de gene şi că probabil 
o genă codofocă mai multe proteine (Venter, 
2001).

As  el după înlăturarea de către J. Temin, 
care a descoperit revers-transcriptaza, a dogmei 
centrale a geneti cii, care susţinea că informaţia 
geneti că nu poate să treacă decât de la ADN la 
ARN, descoperirea genomului a mai înlăturat 
încă o dogmă conform căreia o genă sinteti zează 
o proteină. 

Deşi sinteza proteinelor este o problemă 
foarte complicată deoarece numai aproximati v 
1,5% dintre gene sinteti zează proteine şi deoa-
rece genele nu acţionează spontan, fără un sti -
mul din afară care se face de obicei prin inter-
mediul unor mersageri secunzi, care acţionează 

asupra unor factori epigeneti ci, reprezentaţi de 
histonele şi de cromati na care înconjoară ADN şi 
de gradul de meti lare al ADN, totuşi noţiunea de 
genă a persistat. Iar R. Dawkins (1976) arată că 
scopul genei este acela de a se reproduce. Cel 
mai important rol al genelor este acela de a se 
înmulţi cât mai mult. De aceea R. Dawkins con-
sideră că genele sunt egoiste. Ele nu urmăresc 
decât îmulţirea lor. Contrar iluziei noastre că 
genele ne-au fost date pentru a o duce noi cât 
mai bine, R. Dawkins susţine că organismul 
nostru nu este decât un mijloc de a asigura în-
mulţirea şi răspândirea genelor respecti ve.

Dar tot R. Dawkins este cel care a introdus 
termenul de memş.

Ce este o memă
Dacă gena este o unitate replicati vă la nivel 

biologic şi mema este tot o unitate replicati vă, 
însă la nivel cultural. Deşi mema se referă la 
cultură, termenul de memă a fost introdus în 
1976 de geneti cianul R. Dawkins.

Considerând că informaţia geneti că trece de 
pe genom pe proteom, apoi pe metabolom şi 
aşa mai departe, ea poate să ajungă la un mo-
ment dat pe structurile nervoase, unde se în-
tâlnesc cu memele care se afl ă la baza culturii.

Memele sunt nişte replicatori culturali. De-
numirea lor vine dela genă şi memorie. După D. 
Danne  , mema este o unitate de cunoaştere. 
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După H. Plotkin, mema reprezintă o unitate de 
moştenire a culturii, analoagă genei din planul 
biologic. După R. Brodie (2010), mema este o 
unitate de informaţie care se poate transmite 
prin comunicare şi care infl uenţează compor ta-
mnetul uman. 

Memele sunt nişte unităţi bloc ale cunoaş-
terii, nişte paternuri de cunoaştere care ajung în 
creier fără să vrem. Uneori ele sunt uti le, iar 
alteori nu sunt uti le, aşa cum se întâmplă în cazul 
unor concepte greşite sau a unor preju decăţi.

Exemple de meme
Dacă gena este o unitate replicati vă care sin-

teti zează porteine, mema este o informaţie care 
transmite o idee, un concept, o paradigmă, o cre-
dinţă, un aforism, un slogan, o lozincă, un brand, 
un model, o dogmă, o prejudecată. Memele se 
transmit foarte uşor de la o personă la alta. De 
aceea ele au fost comparate cu virusurile. R. Brodie 
(2010) le numeşte virusuri ale minţii. Me mele se 
răspândesc foarte uşor şi infl uenţează comporta-
mentul uman. Am putea spune că ele infl uenţează 
şi chiar manipulează comporta mentul uman, 
pentru că memele se transmit fără să vrem deoa-
rece creierul nostru este avid de informaţie şi odată 
cu informaţia necesară proceselor de reglare, el 
este invadat şi de meme.

Deşi creierul consumă foarte multe substanţe 
şi forte multă energie, deşi creierul nu reprezintă 
decât 2% din greutatea organismului, creierul 
consumă 20% din energia produsă de organism, 
materia primă a creierului este informaţia 
(Resti an, 1997). De aceea omul are nu numai o 
foame de substanţe, ci şi o foame de informaţie. 
Iar odată cu informaţia, în creier intră şi o mul-
ţime de meme. Adică blocuri întregi de informaţie 
care pot să infl uenţeze comportamentul uman. 

Aceste blocuri de informaţie ar fi  un fel de 
porţiuni din cultură, deoarece cultura este, după 
cum arată R. Brodie (2010), o colecţie de meme. 
Memele ar reprezenta, după R. Brodie, un fel de 
unitatea atomică a culturii.

Importanţa memelor
Memele nu sunt nici bune, nici rele. Ele nu 

urmăresc nici binele şi nici răul individului res-
pecti v. Pur şi simplu, ele vor să se înmulţească şi 
să se răspândesacă. Aşa cum genele vor să asi-
gure supravieţuirea speciei, sau a neamului, me-
mele vor să asigure supravieţuirea culturii, a 
tradiţiei, sau a obiceiurilor respecti ve. Şi ele reu-
şesc foarte bine acest lucru. 

Personalitatea noastră este mai mult re-
zultatul infectării cu meme, pe care le luăm din 
contactul cu ceilalţi indivizi, decât al învăţării 
sistemati zate. Cu toate acestea, memele joacă 

un rol foarte important în stabilirea comporta-
mentului uman. 

Dacă în creier ajunge o anumită memă, 
aceasta va infl uenţa modul de prelucrare a infor-
maţiilor şi de luare a deciziilor. Dacă suntem 
infestaţi cu o anumită memă, aceasta va infl u-
enţa comportamentul nostru. Infl uenţa ar putea 
să fi e favorabilă, dar ar putea să fi e şi nefa-
vorabilă. De obicei este favorabilă, dar de multe 
ori nu este favorabilă. Aşa cum se întâmplă în 
cazul unor anturaje necorespunzătoare şi me-
mele pe care ele ni le transmit, ar putea să fi e 
defavorabile.

Cultura este de obicei formată din meme 
care au condus la progres, deşi de multe ori 
printre ele se afl ă şi prejudecăţi care s-au opus 
progresului. 

Cum se transmit memele
Dacă genele se transmit prin intermediul ce-

lulelor sexuale, memele se trensmit prin co-
municare. Spre deosbire de gene care se trans-
mit verti cal, de la o generaţie la alta, memele se 
pot transmite atât verti cal, cât şi orizontal, chiar 
în cadrul aceleaşi generaţii. Ele au fost asemă-
nate cu virusurile biologice, aşa cum ar fi  virusul 
gripal şi cu virusurile informati ce, care infec-
tează calculatoarele. Deşi ele se aseamănă mai 
mult cu virusurile de calculator şi de obicei nu 
sunt dăunătoare, datorită modului lor de răs-
pândire, au fost asemănate cu virusurile, denu-
mite virusuri ale minţii.

Memele intră în creier fără să vrem, prin re-
peti ţie, prin asociere, sau prin disonanţă cogni-
ti vă. 

Prin repeti ţia unor idei, sau a unor concepte, la 
un moment dat, ele intră în creier fără să vrem.

Prin asocierea unui fenomen legat de supra-
vieţuire, de sex, sau de alimentaţie, cu un feno-
men mai puţin penetrabil, acesta va intra mult 
mai uşor în creier. Sexul este un fel de cal troian 
cu ajutorul căruia sunt introduse în creier foarte 
multe meme. De aceea, pentru a avea un succes 
mai rapid, reclamele asociază o maşină, sau o 
pastă de ras, cu o femeie. 

Calul troian de asociere a unei informaţii noi 
cu informaţii, pentru care creierul este mai des-
chis, aşa cum sunt informaţiile legate de frică, 
de alimentaţie şi de sex, reprezintă una din căile 
cele mai folosite de cei care încearcă să ne ma-
nipuleze prin intermediul memelor.

Disonanţa cogniti vă creaiază o contradicţie, 
o confuzie, între doi termeni, iar creierul în-
cercâd să rezolve această disonanţă ajunge la o 
concluzie, care reprezintă o memă. 
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Răspândirea memelor în medii din ce în ce 
mai largi până cuprinde toată colecti vitatea res-
pecti vă, se bazează pe creşterea verti ginoasă a 
mijloacelor de comunicare în masă şi pe faptul 
că informaţia este contagioasă (Resti an, 1997).

Învăţarea prin imitare
Prin descoperirea neuronilor în oglindă 

(Rizzolatti   şi Craigehro, 2004), s-a constatat că 
neuronii din creier reacţionează spontan la ve-
derea unor mişcări, sau a unor fenomene, ca şi 
când ar vrea să le imite. Şi de multe ori chiar le 
imită. Aceasta a condus la concluzia că învăţarea 
prin imitare joacă un rol mult mai important în 
dezvoltarea creierului decât învăţarea raţională.

De aceea imitarea reprezintă probabil mij-
locul cel mai frecvent de intrare în creier a unor 
meme. Foarte mulţi ti neri fumează, sau consumă 
alcool, mai ales prin imitare

Cecetătorii au descoperit că puii de cim-
panzeu învaţă prin simpla imitare a mamelor. O 
mamă care avea un pui de cimpanzeu a fost 
învăţată să identi fi ce literele care reprezentau o 
anumită culoare. Iar atunci când identi fi ca cu-
loarea adevărată, ea primea un jeton pe care îl 
putea folosi la un tonomat de fructe. Deşi era 
vorba de o acti vitate foarte complicată, în scurt 
ti mp puiul de cimpanzeu, care pirvea experi-
mentul, a învăţat şi el să obţină fructe de la to-
nomat. 

Marea majoritate a deprinderilor se învaţă 
pri imitaţie. Individul îşi însuşeşte prin imitaţie, 
paternuri întregi de comportament, care îi pot 
folosi în rezolvarea unor probleme.

Contagiunea afectivă
Contagiunea afecti vă este tot un mijloc de 

însuşire a unor meme. Pe lângă rezonanţa 
neuronilor motori la mişcările care au loc în 
mediul înconjurător, neuronii în oglindă mai re-
zonează şi la stările emoţionale ale celor din jur. 
În mod normal când vedem un om vesel avem 
tendinţa de a ne înveseli şi noi şi invers, când 
vedem un om trist avem tendinţa de a ne întrista 
şi noi, avem tendinţa spontană de a parti cipa la 
tristeţea lui. De aceea se poate vorbi de o ade-
vărată contagiune emoţională.

După cum aratå E. Har  ield, J. T. Cacioppo şi 
R.L. Rapson (1993), contagiunea emoţională 
reprezintă tendinţa automată şi inconşti entă a 
individului de a reproduce mimica, mişcarea, 
postura şi starea emoţională a celor din jur. Iar 
după cum arată S. G. Basarde (2002), contagiunea 
emoţională reprezintă procesul prin care o 
persoană este infl uenţată şi poate infl uenţa la 
rândul ei starea emoţională a altor persoane. 
După cum aratå B. Wicker, C. Keysers şi J. Plailly 

(2003), aria insularå este implicată atât atunci 
când avem o reacţie de dezgust, cât şi atunci 
când observăm la altă persoană o reacţie de 
dezgust. Dacă nu am avea această capacitate de 
a rezona afecti v cu interlocutorii noştri nu am 
putea avea un dialog efi cace cu cei din jur. Am 
putea fi  de multe ori în disonanţă cu ei. 

De remarcat că emoţiile negati ve sunt mai 
contagioase decât cele poziti ve. 

Empatia
Dar omul are nu numai capacitatea de a 

reacţiona afecti v, ci şi capacitatea de a simpati za 
şi de a se pune în situaţia altui individ. Cercetările 
de imagisti că au arătat că în ti mp ce observăm 
starea emoţionalå a altor persoane, sunt acti vate 
aceleaşi structuri neuronale care sunt acti vate 
atunci când trăim noi înşine emoţiile respecti ve 
(Jackson, Meltzoff , Decety, 2005).

După cum arată C. Lamm, A.N. Metzoff  şi J. 
Decety (2010), empati a acti veazå insula şi cor-
texul cingulat anterior, în ti mp ce comporta-
mentul violent acti vează cortexul dorso-median 
din lobul prefrontal. La bolnavii cu tulburări de 
com portament, vederea agresivităţii acti veazå 
mai puternic zonele legate de violenţă, aşa cum 
ar fi  amigdala şi nucleul striat şi mai puţin zonele 
de control al agresivităţii, aşa cum ar fi  cortexul 
frontal-temporal (Sturm, Rosen, Allilison, 2006). 

Moda
Moda reprezintă probabil exmplul cel mai 

bun de răspândire a unor meme. Porind de la 
capacitatea de a imita pe ceilalţi şi de la con-
tagiune informaţională, anumite grupuri reuşesc 
să inoculeze, prin intermediul publicităţii, în rân-
dul unor mase forte mari de indivizi anumite 
meme, privind vesti mentaţia, alimentaţia şi 
chiar uti lizarea unor medicamente, pentru că în 
ti mp ce unele medicamente se demodează, alte 
medicamente devin la modă. 

Aşa spre exemplu, prejudecata că anul acesta 
se poartă culoarea galbenă, sau pantofi i cu bot 
de raţă, reprezintă nişte meme care nu au nici 
un fel de uti litate penntru indivizii respecti vi, 
dar au reuşit să se impună prin intermediul pu-
blicităţii.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre medi-
camente, care datorită publicităţii intensive, au 
în primii ani o creştere a consumului, care scade 
la justa lor valoare în anii următori.

Mijloacele de transmitere a memelor
Desigur că memele se pot transmite de multe 

ori în mod spontan de la un individ la altul, deşi 
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de obicei ele sunt trasmise intenţionat, prin mij-
loacele de comunicare în masă. Iar astăzi noi 
trăim într-o socitate informaţională în care mij-
loacele de comunicare în masă s-au dezvoltat 
într-un ritm extraordinar. 

Astăzi există în lume câteva miliarde de te-
lefoane mobile, de aparate de radio, de tele-
vizoare, de abonaţi la internet, de cărţi şi ziare. 
Ele au pătruns nu numai în birouri, în sufragerie, 
ci şi în buzunar şi în dormitor. Şi ele nu sunt fo-
losite doar pentru a transmite informaţii neutre 
şi obiecti ve, ci şi meme, capabile să ne infl uen-
ţeze gândirea şi comportamentul şi chiar să ne 
manipuleze.

Dacă prin telefon obţinem informaţii mai 
neutre şi mai obiecti ve privind anumite eveni-
mente din lumea în care trăim, televiziunea, 
radioul, ziarele şi de multe ori şi internetul, ne 
transmit mai mult meme cu ajutorul cărora să 
ne manipuleze în sensul dorit de operator.

Un loc deosebit în răspândirea de meme, îl 
reprezintă publicitatea, care caută să ne bage pe 
gât un anumit produs, o anumită maşină, o 
anumită haină, un anumit aliment, un anumit 
medicament, sau un anumit politi cian. Iar noi 
suntem bombardaţi în fi ecare zi de mii de spoturi 
publicitare, care de cele mai multe ori duc în 
eroare individul, care nu va şti , spre exemplu, ce 
reprezintă aromanţi identi c naturali. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că publicitatea apelează de 
obicei la calul troian cu ajutorul căruia reuşeşte 
să bage în capul nostru tot felelul de meme dă-
unătoare.

Creierul global
H. Bloom (2007) vorbeşte de un creier global 

în care toate vieţuitoarele ar contribui la reali-
zarea unei inteligenţe universale, în care un rol 
deosebit l-ar juca factorii biologici. Fiecare 
animal ar veni cu inteligenţa lui şi s-ar ajunge la 
un fel de noosferă, de care vorbea Theiar de 
Chardin. Însă la om factorii biologici nu mai joacă 
astăzi rolul cel mai important. Invadat de o masă 
imensă de informaţii oferită de mijloacele de 
comunicare în masă, astăzi, creierul nu mai este 
în aceaşi măsură rezultatul informaţiei geneti ce, 
ci este mai ales rezultatul informaţiei oferită de 
mediu, adică al memelor, care ne invadează cre-
ierul cu o intensitate care nu s-a mai întâlnit de-
a lungul istoriei omenirii. Am putea spune că 
dacă creierul omului nu a suferit modifi cări bio-
logice importante în ulti mii 10.000 de ani, 
creierul omului contemporan conţine programe 
şi meme infi nit mai deosebite decât ale omului 
de acum 10 000 de ani. 

Dezvoltarea verti ginoasă a mijloacelor de co-
municare în masă a reuşit să estompeze variaţii 
individuale, aşa încât noi gândim la fel, sau 
aproape la fel, sau suntem dominaţi de aceleaşi 
probleme, deoarece televizorul, radioul, inter-
netul, ziarele şi reclamele ne infestează cu ace-
leaşi meme. 

Reţelele noastre neuronale nu mai iau naş-
tere printr-o experienţă directe cu lumea încon-
jurătoare, ci se formează mai ales sub infl uenţa 
memelor pe care ni le inoculează mijloacele de 
comunicare în masă. 

Noi nu mai trăim astăzi o viaţă de gradul I, în 
contact direct cu lumea înconjurătoare. Noi trăim 
astăzi o viaţă de gradul II prin intermediul tele-
vizorului, al radioului şi al internetului. Noi trăim 
astăzi mai mult în telenovele şi în tolkshow-uri, 
decât în viaţa reală. De aici ne obţinem noi infor-
maţia necesară, sau mai precis memele cu care 
gândim. Şi dacă toţi obţinem, prin repetare la 
infi nit, sau disonanţa cogniti vă, aceleaşi meme 
vom gândi toţi la fel, sau în orice caz vom fi  pre-
ocupaţi de aceleaşi probleme, cu care ne distrag 
atenţia mijloacele de comunicare în masă.

As  el se ajunge la o uniformizare a conşti in-
ţelor, la un creier global, profund manipulat de 
mijloacele de massmedia.

Manipularea maselor cu ajutorul memelor
Dacă memele pot fi  introduse fără să şti m în 

creierele noastre, prin intermediul mijloacelor 
de comunicare în masă, atunci memele repre-
zintă probabil cel mai bun mijloc de a infl uenţa 
în sensul dorit comportamentul uman, adică de 
a manipula masele. 

Oamenii au încercat întotdeauna să-i ma nipuleze 
unii pe alţi. Dar niciodată în istoria zbu cimată a 
omenirii, manipularea nu avut dimen siunea pe care 
i-o oferă astăzi dezvoltarea verti  ginoasă a mijloacelor 
de comunicare în masă. 

Mijloacele de comunicare în masă şi-au 
pierdut de mult rolul de a realiza o informare 
corectă şi obiecti vă a maselor. Publicitatea, dis-
cuţiile politi ce, televiziunea, radioul, internetul 
şi ziarele, ztansmit de obicei informaţii subiecti ve 
şi tendenţioase. Adică transmit nişte meme prin 
intermediul cărora cută să ne manipuleze în 
sensul dori

Noi nici nu îşi dăm seama cât de manipulaţi 
suntem de memele pe care ni le inoculează în 
permananţă mijloacele de comunicare în masă. 
Dacă publicitatea comercială nu ar fi  efi cientă, 
atunci companiile nu ar consuma fonduri atât 
de mari pentru publicitate. De asemenea, dacă 
publicitatea electorală nu ar fo efi cientă, atunci 
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parti dele politi ce nu ar consuma fonduri atât de 
mari pentru publicitate.

În această situaţie libertatea noastră de 
algere, liberul nostru arbitru, chiar şi perso na-
litatea noastră, rămân nişte iluzii în confruntarea 
cu memele pe care ni le inoculează în permanenţă 
mijloacele de comunicare în masă. 

Acest lucru poate fi  demonstrat de infl uenţa 
pe care o au solicitările subliminale, care nici nu 

pot fi  sesizate conşti ent, asupra comporta men-
tului nostru. Nişte semnale pe care nici nu le-am 
sesizat, introduse în spoturile publicitare, ne 
infl uenţează în mod evident comportamentul 
nostru (Krosnick, Betz, Jussim şi Lynn, 1992).

În aceste condiţii se pune problema cum am 
putea să ne apărăm de aceste virusuri ale minţii. 
La ce programe anti virus ar trebui să apelăm 
pentru a ne apăra personalitatea noastră.
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