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Streszczenie:
Cywilizacja Homo sapiens jest złożonym systemem adaptacyjnym. Choć jest on podobny do populacji
systemów genetycznych, bardziej jednak przypomina w swoich regułach działania sieć ekosystemów
tworzących biosferę lub globalną sieć komputerową z jej mnogością podsieci. Autor zaproponował model koncepcyjny kształtowania się kultury na wzór ewolucji i sukcesji przebiegającej w ekosystemach biologicznych oraz za pomocą implementacji symulacyjnej dokonał sprawdzenia jego
spójności i adekwatności zarówno dla procesu kształtowania się kultury w różnych warunkach środowiskowych, jak i dla procesu „pionowego” przekazywania kultury między pokoleniami.
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Brain, mind and culture – a memetic adaptive system
Summary
Homo sapiens’ civilization is a complex adaptive system. Although it is similar to the population of genetic
systems, it more closely resembles the network of ecosystems forming the biosphere or a global computer
network with its multitude of sub-networks. The author proposed a conceptual model of shaping the
culture following the pattern of evolution and succession in biological ecosystems. Using a simulation
implementation, he verified its consistency and adequacy both for the process of shaping culture in various environmental conditions and for the “vertical” process of transferring culture between generations.
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Złożone systemy adaptacyjne […] zmieniają i reorganizują swoje
części składowe, aby dostosować się do problemów stwarzanych
przez otoczenie.
John H. Holland1

„Złożone systemy adaptacyjne” (CAS)
Cywilizacja Homo sapiens jest złożonym systemem2 adaptacyjnym – co dla nas, memetyków, wydaje się niemal truizmem, choć niekoniecznie jest tak w przypadku humanistów3.
Zapewne jednak wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że to zestawienie słów tłumaczone
na angielski jako complex adaptive systems (CAS) jest ugruntowanym terminem naukowym, którego istnienie sięga lat 60. XX wieku. Tak przynajmniej można wnioskować z serwisu Google Ngrams4, który jako pierwsze zarejestrowane wystąpienie wskazuje okolice
1965 roku. Według Google Scholar takie zestawienie słów pojawia się w pewnym stricte
biologicznym artykule już w 1963 roku5.
W książce znanego architekta Christophera Alexandra Notes on the Synthesis of Form
z 1964 roku występuje użycie już w bardziej ogólnym i istotnym dla nas dalej kontekście:
„Żaden złożony system adaptacyjny nie odniesie sukcesu adaptacyjnego w rozsądnym
czasie, jeśli adaptacja nie będzie przebiegać od podsystemu do podsystemu, w każdym
względnie niezależnie od pozostałych. To znany fakt”6. Następni są rosyjscy fizycy, którzy
w 1966 roku stwierdzają: „Oczywiście niemożliwe jest określenie właściwości najbardziej
złożonego systemu adaptacyjnego znanego ludzkości, który składa się z analizatorów
Sparafrazowany cytat z: J.H. Holland, Complex Adaptive Systems, „Daedalus” 1992, vol. 121, nr 1, s. 18.
System rozumiemy tu zgodnie z maksymalnie szeroką definicją cybernetyczną: „system jest to zbiór
elementów i zachodzących między nimi relacji”. M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, w:
„Postępy Cybernetyki” 1987, z. 2, s. 21–29 [przedruk z: Materiały Szkoły Podstaw Inżynierii Systemów
nr 2, Orzysz 1976].
3
D. Wężowicz-Ziółkowska, W. Borkowski, Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa, w: Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madej , Katowice 2013, wersja elektroniczna: http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/bps2013_3_3.pdf, dostęp: 18.12.2018, s. 25–40.
4
[Google Books Ngram Viewer, Complex Adaptive Systems], https://books.google.com/ngrams/graph?content=Complex+Adaptive+Systems&year_start=1960&year_end=2007&corpus=15&smoothing=0,
dostęp: 14.06.2018.
5
„It is of some theoretical importance whether this change in metabolism with germination represents
some complex adaptive system developing slowly during germination or whether it can be more closely
defined in terms of known metabolic reactions”. V.W. Cochrane, S.J. Berry, F.G. Simon i in., Spore Germination
and Carbon Metabolism in Fusarium Solani. III. Carbohydrate Respiration in Relation to Germination, „Plant
Physiology” 1963, nr 38 (5), s. 533–541.
6
„No complex adaptive system will succeed in adaptation in a reasonable amount of time unless the
adaptation can proceed subsystem by subsystem, each subsystem relatively independent of the others. This
is a familiar fact”. A. Christopher, Notes on the Synthesis of Form, London 1964, s. 41.
1
2
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i ludzkiego mózgu jako całości, bez użycia skomplikowanego i technicznie doskonałego
wyposażenia”7. Wreszcie CAS pojawia się jako pełnoprawny, tytułowy termin w 1968 roku
w tekście Waltera F. Buckleya Society as a complex adaptive system8. Buckley9 był socjologiem, który uznawany jest za pioniera użycia w tej dziedzinie tzw. ogólnej teorii systemów10 stworzonej przez starszego o pokolenie austriackiego biologa Ludwiga von
Bertalanﬀy’iego11. Buckleya można by właściwie uznać za prekursora tzw. socjologii obliczeniowej (computational sociology)12, gdyby nie to, że niemal nie jest przez nią zauważony. W kluczowym dla dziedziny czasopiśmie „JASSS”, od początku jego istnienia w 1998
roku, jest cytowany zaledwie kilka razy!13 Prawdopodobnie za wcześnie się urodził i gdy
w latach 70. XX wieku ta nowa dziedzina socjologii zaledwie raczkowała, on był już szanowanym mentorem socjologii ogólnej, zajmującym się „poważniejszymi sprawami”14. Gdy
więc w 1992 roku jeden z twórców współczesnego paradygmatu układów/systemów złożonych, John Henry Holland15, napisał swój esej Complex Adaptive Systems16, był zapewne
przekonany, że to jego oryginalny pomysł. W każdym razie nie zacytował ani Alexandra,
ani Buckleya, ani Bertalanﬃego. Za to sam jest cytowany masowo – w samym „JASSS”
ok. 10 czy 20 razy częściej niż pominięci prekursorzy17, a jak pokazuje Ngrams, termin
CAS dopiero od publikacji jego artykułu stał się bardzo popularny18. System memetyczny
7
„It is obviously impossible to determine the properties of the most complex adaptive system known
to mankind, which consists of human analyzers and the brain as a whole, without using complicated and
technically perfect equipment”. A.I. Gubinskii, A.A. Krylov, G.V. Sukhodolskii, The role of man in the measurement process, „Measurement Techniques” 1966, Vol. 9 (1), s. 8–12.
8
W. Buckley, Society as a complex adaptive system, w: Modern systems research for the behavioral scientist,
ed. W. Buckley, Chicago 1968.
9
Walter F. Buckley urodził się w 1922, a zmarł w 2006 roku.
10
Systems theory, https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory#Origin_of_the_term, dostęp: 14.06.2018.
Uwaga: Autor uważa Wikipedię, mimo jej wrodzonych wad, za jedno z największych osiągnięć ludzkości
w wieku XXI i świadomie cytuje ją wszędzie tam, gdzie może ona stanowić łatwo dostępne i skuteczne
źródło ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej oraz punkt startu do dalszych poszukiwań dzięki obecności
rozbudowanej bibliografii haseł.
11
Ludwig von Bertalanﬀy, https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanﬀy, dostęp: 12.06.2018.
12
Zob. Computational sociology, https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_sociology, dostęp:
14.06.2018 oraz Obliczeniowe nauki społeczne, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obliczeniowe_nauki_społeczne, dostęp: 15.06.2018.
13
JASSS Search, http://jasss.soc.surrey.ac.uk/admin/searchresults.html?q=Buckley, dostęp: 14.06.2018.
14
Ostatnia praca powstała w 1982 roku. Zob. T.R. Burns, T.M. Baumgartner, P. DeVille i in., Power, Conflict,
and Exchange in Social Life: An Actor-oriented Systems Theory of the Structuring and Dialectics of Social
Systems, Uppsala 1982.
15
Przede wszystkim znany jako wynalazca Algorytmów Genetycznych – zob. John Henry Holland,
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Holland, dostęp: 15.12.2018.
16
J.H. Holland, Complex Adaptive…
17
Na dzień 9.05.2018 Holland miał tam 66 cytowań, Buckley: 6, Bertalanﬀy: 3.
18
Zob. [Google Books Ngrams Viewer, Complex Adaptive Systems 1960–2004], https://books.google.com/
ngrams/graph?content=Complex+Adaptive+Systems&year_start=1960&year_end=2004&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2CComplex%20Adaptive%20Systems%3B%2Cc0, dostęp: 14.06.2018.
Nawiasem mówiąc, temat w piśmiennictwie polskojęzycznym, przynajmniej tym uchwytnym w kwerendzie
internetowej, niemal nie istnieje. Tłumaczenie w postaci „złożone układy adaptacyjne” kieruje nas do publikacji inżynieryjnych związanych z automatyką i sterowaniem, subdziedziny „układów adaptacyjnych”,
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zwany „nauką” nie był w tym przypadku szczególnie sprawiedliwy. Trzeba jednak oddać
Hollandowi, że – choć nie użył wtedy tego terminu – na ten temat pisał już w 1962 roku,
a potem był bardzo blisko tego zagadnienia w książce z 1975 roku19.

Właściwości CAS
Holland wyróżnia trzy następujące właściwości złożonych systemów adaptacyjnych:
ewolucję (evolution), zachowanie łączne (aggregate behavior) oraz przewidywanie (anticipation), a jako przykłady, poza ewolucją biologiczną i ekologią, podaje układ immunologiczny, mózg, rozwój embrionalny oraz oczywiście ekonomię.
Ewolucję definiuje jako zdolność całości i części do adaptacji lub uczenia się20, przez
zachowania łączne rozumie definicyjną właściwość każdego systemu złożonego (complex
system), polegającą na niemożności wyjaśnienia i przewidzenia zachowań całego systemu
na podstawie znajomości właściwości i zachowań jego elementów składowych, a przez
przewidywanie rozumie widoczne efekty stosowania „wiedzy” nabytej uprzednio przez
system (w drodze szeroko rozumianej „ewolucji”). Te trzy właściwości są wystarczające, by system mógł się adaptować do środowiska, w którym egzystuje. Jednak adaptacja
to nie wszystko. Znaczenie ma też zdolność do potencjalnie nieograniczonego wzrostu
złożoności. Nie każdy system adaptacyjny ją posiada. Dobrze widać to na przykładach
biologicznych. Jeśli bakteria znajdzie się w warunkach, w których może, choć z trudem,
przeżyć, to z czasem jej potomkowie, mutując i ulegając selekcji, przystosują się do zastanych warunków w drodze ewolucji (mikroewolucji) i będą już w nich żyć i rozmnażać się
bez problemów – zajdzie adaptacja. Jednakże jeśli w tym nowym środowisku odpowiednia
liczba pokoleń spędzi określony czas, to powrót do środowiska, z którego się wywodzą,
będzie dla nich równie trudny jak poprzednia adaptacja – z ich genów zniknie bowiem,
przez długi czas zbędna, informacja pozwalająca przeżyć w starym środowisku. Wynika
to z ograniczonej pojemności informacyjnej pojedynczej bakterii i innych właściwości
natomiast „złożone systemy adaptacyjne”, czyli faktyczne odniesienie do CAS pojawia się sporadycznie
w piśmiennictwie ekonomicznym i z zakresu zarządzania. Nie ma żadnego odpowiednika w polskiej socjologii, a tym bardziej w innych naukach humanistycznych.
19
J.H. Holland, Outline for a logical theory of adaptive systems, „Journal of the ACM (JACM)” 1962,
Vol. 9 (3), http://dx.doi.org/10.1145/321127.321128, s. 297–314. Natomiast w słynnej książce z 1975 roku
jeden z rozdziałów nosi tytuł A complex natural adaptive system – zob. tegoż, Adaptation in natural and
artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence,
Michigan 1975.
20
D. Ackley, M. Littman, Interactions Between Learning and Evolution, w: Artificial Life II, eds. C. Langton,
C. Taylor, J.D. Farmer i in., Reading 1991, s. 487–509. Koncepcja funkcjonalnej tożsamości ewolucji i uczenie się jest stosunkowo stara (według wyników Google Books Ngrams Viewer istotna w piśmiennictwie
od lat 70. XX wieku) i właściwie można by ją wywieść już od „efektu Baldwina”, odkrytego ponownie w latach 50. XX wieku. Zob. J.M. Baldwin, A new factor in evolution, „The American Naturalist” 1896, Vol. 30,
DOI:10.1086/276408, s. 441–451, 536–553. Zob. [Google Books Ngram Viewer, Baldwin eﬀect + Learning
and evolution], https://books.google.com/ngrams/graph?content=Baldwin+eﬀect%2CLearning+and+evolution&year_start=1890&year_end=2007&corpus=15&smoothing=0&share=&direct_url=t1%3B%2CBaldwin%20eﬀect%3B%2Cc0%3B.t1%3B%2CLearning%20and%20evolution%3B%2Cc0, dostęp: 14.06.2018.
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systemu genetycznego tej grupy organizmów. W przypadku mniej czułych na nadmiar
zbędnego DNA komórek eukariotycznych, a zwłaszcza eukariotycznych organizmów wielokomórkowych, przynajmniej część informacji z poprzednich etapów ewolucji jest zachowywana i czasem ponownie wykorzystywana. Jednak i w tym przypadku napotykamy
ograniczenia wynikające ze sprzężenia ilości DNA z wielkością komórki. Z tego, co wiemy
o ziemskiej genetyce, nie jest raczej możliwe powstanie takiej istoty jak w filmie Piąty
element21 posiadającej w komórkach kompletne DNA wielu różnych gatunków i dzięki
temu zdolnej do przeżycia na wielu różnych planetach.
Zupełnie inną sytuację mamy w przypadku całej biosfery i jej makroewolucji. Choć
wystartowała ona zapewne od pojedynczego typu replikatora, który był jednocześnie
pojedynczym (proto-)genem i to zapisanym na RNA oraz mającym bardzo niewielką
pojemność informacyjną, to jednak nie pozostała na tym etapie. Dzięki „symbiozie”
takich protogenów powstała prakomórka, a prawdopodobnie raczej wiele różnych typów prakomórek. Jeden z tych typów czy gatunków22 wygrał rywalizację sprawnościową
i dał początek wszystkim gatunkom organizmów tworzącym historyczną i współczesną
biosferę. Od początku działania makroewolucji mamy do czynienia z przyrostem elementów składowych systemu i to na różnych jego poziomach. Oczywiście przyrasta
liczba podstawowych składowych, czyli różnych gatunków23 organizmów żywych, bo
środowisko tworzy wiele możliwych szczytów przystosowawczych dla mikroewolucji –
wypełnienie jednych szczytów powoduje powstanie nowych, a każdy dostępny szczyt
zostaje z czasem wypełniony24. Ponadto przyrasta liczba różnych genów25, ponieważ
jest coraz więcej gatunków, a każdy liczy wiele osobników, zatem pojemność informacyjna całości jest o wiele większa niż w przypadku pojedynczych komórek czy nawet
populacji bakterii. Wreszcie przyrasta też liczba większych jednostek budujących bio
-sferę – ekosystemów zbudowanych, jak mozaiki, z gatunków przystosowanych do życia
Zob. Piąty element [ang. The Fifth Element], reż. L. Besson, 1997.
Nazywamy go dzisiaj LUA (ang. Last Universal Ancestor). Oczywiście nie dysponujemy jego fizycznymi pozostałościami – to, co o nim wiemy, wynika z projekcji właściwości wspólnych wszystkim żyjącym
dzisiaj organizmom jednokomórkowym. Być może przez jakiś czas żyli na Ziemi potomkowie przegranych
krewnych LUA, ale nie dotrwali do naszych czasów. Wynika to niejako z definicji – gdyby dotrwali, nie byłby
to Ostatni Uniwersalny Wspólny Przodek i takowego trzeba by zdefiniować inaczej.
23
„Gatunków” w rozumieniu maksymalnie ogólnym, najbliższym rozumieniu pojęcia gatunku w kontekście ekologii, bowiem zupełnie czym innym jest gatunek wirusa lub bakterii, a inaczej zdefiniowane są gatunki
organizmów rozmnażających się płciowo i makroskopowych. Po wielu latach dyskusji nad definicją gatunku
biolodzy w końcu chyba uznali, że nie da się takiej wspólnej dla całej dziedziny definicji wypracować i że nie
jest to najważniejsze (zob. [Google Books Ngram Viewer, Definition of species], https://books.google.com/
ngrams/graph?content=definition+of+species&year_start=1800&year_end=2000&corpus=15&smoothing=3&share=&direct_url=t1%3B%2Cdefinition%20of%20species%3B%2Cc0, dostęp: 15.12.2018).
24
Nie ma miejsca na Ziemi pozbawionego żywych istot: zaczynając od 8 km n.p.m. oraz 11 km nad jej
powierzchnią, a kończąc kilometr lub więcej pod nią. Aktywne życie toczy się od -60 do +150°C (a może
nawet 300°C, bo tyle ma woda wydobywająca się z „kominów” hydrotermalnych głębokich rowów oceanicznych), a także w kwasach, solankach itp.
25
„Gen” jest we współczesnej biologii molekularnej pojęciem właściwie archiwalnym o bardzo nieostrym
znaczeniu.
21
22
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w określonych warunkach abiotycznych i niejako do współpracy w ich ujarzmieniu. Nie
oznacza to oczywiście, że wszystkie gatunki są w symbiozie26, jednak, nawet zjadając
się wzajemnie, gatunki budujące stabilny ekosystem przyczyniają się do jego trwałości.
Gatunki w ekosystemie znajdującym się na ścieżce sukcesji ekologicznej przyczyniają
się zazwyczaj do zbliżania w kierunku stanu bardziej stabilnego ekologicznie27, w którym
skład gatunkowy nie zmienia się już znacząco, chyba że nastąpią wpływy z zewnątrz, np.
zmiana klimatu. Stabilność ekosystemu jest raczej abstrakcyjnym ideałem podobnym
do matematycznego wahadła, bo przecież żaden realny ekosystem nie jest układem całkowicie izolowanym, a ciągłe w skali historycznej i geologicznej zmiany temperatur czy
warunków wodnych muszą wpływać na liczebność i biomasę poszczególnych gatunków
czy nawet powodować ich wymianę na inne, lepiej przystosowane do nowych warunków
(np. zastępowanie świerków jodłami lub odwrotnie w zależności od tego, czy klimat środkowej Europy ociepla się czy ochładza, staje bardziej suchy czy wilgotny).
Oczywiście analogiczne zjawiska możemy zauważyć w ludzkich kulturach. Główna
różnica polega na wielokrotnie większym tempie zmian i tym, że „wydajność typotwórcza”
ideosfery w porównaniu z biosferą jest jeszcze wyższa, gdyż – może na szczęście – przeważająca część testów nowych typów („gatunków”) odbywa się nie w świecie realnym,
ale w wirtualnym, bo w ludzkiej wyobraźni.

Konserwatyzm informacyjny systemu
Systemy adaptacyjne, jak też ich elementy, są zazwyczaj replikatorami, przynajmniej
w szerokim sensie – samodzielnie lub z pomocą innych systemów mogą tworzyć swoje
mniej lub bardziej wierne kopie. Konserwatyzm informacyjny, czyli zachowanie informacji definiującej, jest oczywistym warunkiem dłuższego przetrwania każdego systemu
adaptacyjnego, czy będzie to pojedynczy organizm, populacja organizmów, ekosystem
czy społeczeństwo. Dla ewolucjonistów oczywiste jest jednak, że nie może być to konserwatyzm całkowity, bo taki system nie byłby zdolny do żadnych zmian bez ingerencji
zewnętrznej. W rzeczywistości mamy na co dzień do czynienia z takimi systemami – typowe oprogramowanie komputerowe nie jest zdolne do spontanicznej ewolucji, bo jego
poziom konserwatyzmu jest niemal maksymalny, a żadne błędy przekazu nie są tolerowane. Oprogramowanie oczywiście ewoluuje i adaptuje się do środowiska, ale dzieje się
to dzięki zewnętrznemu systemowi – kulturze programistów.
W systemach zdolnych do spontanicznej adaptacji musi zostać zachowany balans
między najlepszym dopasowaniem do aktualnych warunków środowiska a gotowością
na jego zmiany. W systemach genetycznych za ochronę niezmienności informacji genetycznej odpowiadają enzymy replikujące i naprawiające DNA. Za niezbędny poziom mutacji
Jak upierają się niekiedy „ortodoksyjni” zwolennicy koncepcji „Gai” niebędący biologami.
„Klimaks” może być rozumiany jako „atraktor” sukcesji ekologicznej, choć jako realnie istniejący
ekosystem też jest dyskusyjny (zob. Klimaks, https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimaks, dostęp: 15.12.2018).
26

27
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odpowiada spontaniczna dążność świata do niszczenia informacji w dowolnej formie fizycznej – w tym przypadku na poziomie reakcji chemicznych uszkadzających DNA28 i błędów na wyższych poziomach, np. translokacji fragmentów chromosomów.
W zależności odwrotnie proporcjonalnej do liczby informacji niezbędnej do zdefiniowania danego organizmu pozostaje tolerowany poziom mutacji (mutation rate) – generalnie im większy genom, tym większa odporność na zmiany jest wymagana do jego
utrzymania w formie „zdatnej do użycia”29 (patrz tabela 1).
Tab. 1.

30 31 32 33

Organizm

Ilość kodu genetycznego
DNA [bp]

Poziom mutacji
[per bp per replication]

Bakteriofag M13

6,41 × 10E3

7,2 × 10E-7

Bakteriofag T4

1,66 × 10E5

2,0 × 10E-8

Bakteria Escherichia coli

4,70 × 10E6

4,1 × 10E-10

Grzyb Neurospora crassa

4,19 × 10E7

4,5 × 10E-11

Ssak Homo sapiens

7,0 × 10E9 (diploid.)30

7,2 × 10E-10 (niekodujące)31
5,0 × 10E-11 (średnio)32

Jeśli nie podano inaczej, dane pochodzą z pracy J.W. Drake’a z 1991 roku33. Zapis „× 10En” pochodzi z informatyki i oznacza „razy 10 do potęgi n”, a gdy n jest ujemne „razy 1 dzielone przez
10 do potęgi n”.

Po przekroczeniu pewnego progu niezbędna staje się redundancja, np. nie da się już
być haploidem i potrzebny jest przynajmniej jeszcze jeden zestaw informacji genetycznej.
Stąd między innymi powszechność diploidów wśród organizmów wyższych.
Diploidyzacja poza efektem bezpośrednim wynikającym z posiadania przynajmniej
jednej dodatkowej kopii danej informacji w każdej komórce dodaje do puli mechanizmów rekonstrukcyjnych rozmnażanie płciowe, a więc możliwość rekombinacyjnego
naprawiania genów w procesie płciowym oraz plastyczność genetyczną na poziomie populacji. Różnorodne wersje danego genu – allele, w tym allele recesywne, które w danych
warunkach mogą być zbędne, gorzej przystosowane lub nawet szkodliwe, nie są już, jak
u haploidów, szybko i całkowicie usuwane z puli genowej. A to może się przydać, gdy warunki zaczną się zmieniać… Dodatkowym zabezpieczeniem są mechanizmy na wyższych
poziomach – plastyczność fenotypowa oraz, wreszcie, wyjście poza system genetyczny
przez fenotyp rozszerzony, czyli plastyczność zachowania.
Zob. Naprawa DNA, https://pl.wikipedia.org/wiki/Naprawa_DNA#Uszkodzenie_DNA, dostęp: 15.12.2018.
Jest to tzw. reguła Drake’a. Zob. J.W. Drake, A constant rate of spontaneous mutation in DNA-based
microbes, „Proc. Nattl. Acad. Sci USA” 1991, Vol. 88, s. 7160–7164.
30
E. Marshall, A high-stakes gamble on genome sequencing, „Science” 1999, nr 284, s. 1906–1909.
31
A. Helgason i in., The Y-chromosome point mutation rate in humans, ,,Nature genetics” 2015, nr 47, s. 453.
32
J.W. Drake i in., Rates of spontaneous mutation, ,,Genetics” 1998, vol. 148, nr 4, s. 1667–1686.
33
J.W. Drake, A constant rate of spontaneous mutation…
28
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Ta ucieczka od ograniczeń systemu genetycznego dzięki zaistnieniu układu nerwowego otwiera drogę do gromadzenia informacja pozagenetycznej – osobniczego uczenia,
a w szczególnych przypadkach także kulturowej – uczenia społecznego/populacyjnego.
Co prawda jakiś system społeczny może powstać na bazie czysto genetycznej, o czym
przekonują liczne kolonijne gatunki, od bakterii i glonów po koralowce czy mszywioły,
jednak kultura nie może się obejść bez systemu społecznego, choćby najprostszego,
jakim jest kontakt posiadających układ nerwowy dzieci z takiego rodzaju matką. Taki
czy inny kontakt między pokoleniami jest niezbędnym warunkiem, by kulturowy komponent informacyjny mógł zacząć odgrywać rolę w systemie społecznym, który w odpowiedzi na te same wyzwania uzyskuje możliwość odpowiadania w innej, znacznie
krótszej, skali czasu oraz całe bogactwo „miękkich” mechanizmów adaptacyjnych. Takie
protokulturowe mechanizmy pojawiają się już u owadów społecznych34, ale oczywiście
mają tym większe znaczenie, im bardziej rozwinięty jest układ nerwowy danego gatunku zwierzęcia społecznego. Ze znanych nam gatunków najlepiej z tych możliwości
korzysta Homo sapiens, o czym napisano już niezliczone tomy w różnych dziedzinach
humanistyki, psychologii, socjobiologii i memetyki oczywiście. Podkreślę tu więc tylko
trzy istotne aspekty:
1) Spójność działania ludzkiej społeczności wymaga uzyskania wspólnej interpretacji rzeczywistości (shared reality)35 co najmniej w ramach decydującej o działaniu większości.
2) Długoterminowa adaptacja społeczności do zmiennych warunków środowiska wymaga
z kolei utrzymania różnorodności poglądów, czyli pozostawienia różnych mniejszości
„przy życiu”36.
3) Niezbędnym do tego mechanizmem, poza czysto epidemicznym rozprzestrzenianiem
się informacji, jest wpływ społeczny37 gwarantujący „klasteryzację”, czyli powstawanie
izolowanych „obszarów panowania” różnych poglądów – alleli memetycznych danej
postawy.
Wydaje się, że analogiczna do tej dla genomów reguła odwrotnie proporcjonalnej zależności odporności na zmiany i ilości informacji powinna obowiązywać również dla
obiektów kulturowych, jednak tabeli dla mempleksów na wzór tej dla genomów chyba
jeszcze nikt nie wykonał. Pozostaje to wyzwaniem na przyszłość dla memetyków ilościowych lub socjofizyków.

Zwłaszcza u cieszących się stosunkowo długim życiem osobniczym gatunków mrówek – starsze osobniki przez przykład są w stanie przekazywać młodszym informacje o cennych zasobach środowiska.
35
Koncepcja ta jest jedną z kluczowych dla psychologii społecznej niemal od początku jej istnienia. Zob.
Social tuning, https://en.wikipedia.org/wiki/Social_tuning, dostęp: 17.12.2018.
36
Zob. W. Borkowski, Mniejszości i większość – innowacje i postęp, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”
2011, nr 13.
37
Zob. W. Borkowski, A. Nowak, Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów, „Teksty
z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2005, nr 9.
34
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Wzrost złożoności (eko-)systemów adaptacyjnych
Replikatory tworzące hierarchię systemów złożonych niemal nigdy nie „żyją”38 w pojedynkę. Na wszystkich poziomach organizacji formują złożone sieci różniące się charakterystyką elementów, tempem przebiegu procesów oraz rodzajami zależności między
elementami39 – od zależności regulacyjnych (dodatnie i ujemne sprzężenia zwrotne)
między genami, przez regulacyjne i troficzne między komórkami organizmu wielokomórkowego, aż po troficzno-regulacyjne (antagonistyczne lub kooperacyjne) między
populacjami różnych gatunków w ekosystemach i na wyższych poziomach bytów ekologicznych. Jednak im na wyższy poziom hierarchii wejdziemy, tym elementy i same
poziomy stają się bardziej rozmyte i trudniejsze do wyizolowania, jak piszą Ilia Tëmkin
i Niles Elredge40. Sieci te są najważniejszą częścią środowiska dla replikatorów, których
dopasowanie ewolucyjne odbywa się głównie do innych elementów sieci danego poziomu
(nazywanej przez Tëmkina i Elredge focal level), natomiast elementy z poziomu wyższego
i niższego, a także środowisko zewnętrzne, wprowadzają tylko ograniczenia i zaburzenia.
Dodatkowym stopniem komplikacji jest to, że owe sieci są dynamiczne. W różnych
skalach czasu elementy zmieniają nie tylko swoją wagę (np. liczebność poszczególnych
cząsteczek białek, populacji komórek czy osobników), ale także jakość. Czy to podczas
ewolucji genomu, czy w rozwoju lub ewolucji osobnika, czy wreszcie w sukcesji ekologicznej i makroewolucji pojawiają się i znikają kolejne „typy” – RNA i białek, komórek
i tkanek, a nawet gatunków. Z czasem, na skutek działania ewolucyjnego „mechanizmu
zapadkowego”41, pojawiają się systemy coraz bardziej skomplikowane, choć te mniej złożone ciągle mogą istnieć.
Główny mechanizm wzrostu złożoności to proces duplikacje

mutacje

specjali-

zacje , który dostarcza materiału do selekcji na różnych poziomach organizacji43 świata
42

biologicznego – od rodzin genów, przez kolejne typy tkanek, aż po makroewolucyjne
„drzewo genealogiczne” gatunków. Być może coś podobnego dzieje się też w układach
nerwowych, ale na pewno może się dziać i być skutecznym narzędziem w modelach
sztucznych sieci podlegających działaniu algorytmu ewolucyjnego44. W memetyce również mamy do czynienia z analogicznymi procesami. Najwięcej przykładów dostarcza
Użycie bądź nie cudzysłowu zależy od replikatora oraz zastosowanej definicji życia.
I. Tëmkin, N. Eldredge, Networks and hierarchies: Approaching complexity in evolutionary theory, w:
Macroevolution, eds. E. Serrelli, N. Gontier, Cham 2015, s. 183–226.
40
Tamże.
41
Różne ewolucyjne mechanizmy zapadkowe dotyczą różnych poziomów hierarchii i mają własne nazwy. Proste podsumowanie z bibliografią jest do odnalezienia na stronie: A. Bradley, Ratchets in Nature:
a short review, http://syntheticdaisies.blogspot.com/2013/02/ratchets-in-nature-short-review.html, dostęp: 9.06.2018.
42
A także specjacje, czyli „specjalizacje” na poziomie gatunków.
43
Zob. W. Borkowski, Ewolucyjna droga do złożoności, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2006, nr 10.
44
Taka symulacja ewolucji w stałym kierunku, ale wymagającej wzrostu złożoności, została zaprezentowana w postaci sieci TEMPNET, której zadaniem było naśladowanie arbitralnych przebiegów – od funkcji
trygonometrycznych po EKG serca czy kilku taktów z Aidy.
38
39
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oczywiście język. Na jego niższym poziomie słowa, podobnie jak geny, tworzą rodziny
o wspólnym pochodzeniu, ale z czasem zróżnicowanym znaczeniu. Tak np. „pije” może
występować w kontekście „pije wodę, zioła”, ale też kontekście „on pije”, który sugeruje
już ciągłe nadużywanie „piwa” lub innego trunku zawierającego alkohol, czyli bycie „pijakiem”. Z kolei podczas „picia alkoholu” jeden uczestnik może „przepijać” do drugiego,
skłaniając go do podjęcia dalszej aktywności „picia”. Zamiast „przepijać do kogoś” można
też „pić do kogoś”, co bywało i nadal bywa powiązane z zaczepkami słownymi, stąd „pije
do” nabrało z czasem przenośnego znaczenia „zaczepiania kogoś”, już w ogólnym kontekście burzliwej rozmowy45. Duplikacji i różnicowaniu podlegają całe języki na wyższym
poziomie hierarchii bytów kulturowych, gdy populacje ich użytkowników tracą ze sobą intensywny kontakt i ich języki zaczynają ewoluować niezależnie i coraz bardziej się różnić,
co jest niemal ścisłą analogią do procesu specjacji gatunków. Dzięki temu obserwujemy,
analogiczne do gatunkowego, „drzewo genealogiczne” języków46.
Z podobnymi przykładami możemy się też zetknąć w technologii. Same wytwory
techniki można uporządkować w hierarchie, choćby narzędzia, wszystkie wywodzące się
od zwykłego kija, kamienia i jeszcze kawałka rzemienia lub sznurka. Podobnie w szeregi
i hierarchię można uporządkować ludzkie zawody. Jednym z pierwszych wyspecjalizowanych rzemieślników był kowal posiadający „tajemną sztukę” panowania nad metalem.
W miarę rozwoju cywilizacji niektórzy kowale wyspecjalizowali się i stali się wytwarzającymi broń płatnerzami, inni w europejskich miastach stali się ślusarzami, a wreszcie
najbardziej precyzyjni ślusarze stali się zegarmistrzami.
W ewolucji kulturowej mamy też powszechnie do czynienia z „mechanizmem zapadkowym” – raz powstała i upowszechniona innowacja rzadko znika, bo jej pojawienie się
zmienia świat i powrót do stanu sprzed zmiany staje się niemożliwy47. Przykładowo wynalezienie rolnictwa zwiększyło liczbę ludności ok. 10 razy. Ci którzy tego pomysłu nie
przyjęli i pozostali łowcami-zbieraczami, w znacznej części wyginęli, ale do dzisiaj egzystują
na marginesie ludzkości, której rdzeń stanowią dziś ludzie nieodróżniający pszenicy od żyta
i konia od krowy, za to niewyobrażający sobie życia bez komputera i telefonu komórkowego.
Ci ostatni marzą niekiedy o powrocie do jaskini48, zapominając, że do wyżywienia jednego
łowcy zbieracza potrzeba od 1–10 km kwadratowych (oczywiście zależnie od produkcji
pierwotnej ekosystemu), więc potrzeba by do tego nie jednej, lecz kilku Ziemi.
Pozostał nam do omówienia drugi mechanizm wzrostu złożoności – odbywająca
się niejako na skróty „informacyjna fuzja”. Na poziomie organizmów jest to najczęściej
Nawiasem mówiąc, proces ten musiał zajść w skali historycznej stosunkowo niedawno, choćby z tego
powodu, że przez większość czasu swojego istnienia rodzaj Homo pił wyłącznie wodę, więc większość napoi
jest młodsze od języków.
46
Językoznawcy dostrzegli już to w XIX wieku.
47
Por. C. Tennie, J. Call, M. Tomasello, Ratcheting up the Ratchet: On the Evolution of Cumulative Culture,
„Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences” 2009, Vol. 364 (1528), s. 2405–2415.
48
Dieta paleo, czyli jaskiniowa karta dań. Moda czy sposób na lepsze odżywianie?, http://www.nationalgeographic.pl/ludzie/dieta-paleo-jaskiniowa-karta-dan, dostęp: 14.06.2018.
45
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pogłębiająca się symbioza, ale już na poziomie ekologii fuzja taka może przybrać postać
katastrofalną, jak w przypadku, gdy gatunki z analogicznego ekosystemu innego kontynentu trafiają do swojego odpowiednika. Taki proces wiąże się zwykle ze znikaniem
z zaatakowanego systemu jego rodzimych elementów i ich ewentualnym zastępowaniem
przez „najeźdźców” (np. pojawienie się w Europie norki amerykańskiej, jenota czy szakala
złocistego). Jeśli dochodzi do wzbogacenia, to tylko w takie elementy, które nie miały
swoich odpowiedników. Tak było przykładowo podczas zetknięcia się faun obu Ameryk
ok. 1,5 mln lat temu, gdy na północ skutecznie weszły tylko pancerniki, gigantyczne naziemne leniwce czy nielotne ptaki drapieżne – fororaki, które nie miały tam konkurencji,
natomiast na południu większość lokalnych gatunków naziemnych wymarła, zastąpiona
przez efektywniejsze gatunki z północy49. Znowu łatwo o analogie kulturowe widoczne najlepiej w kulturach pierwotnych „skontaminowanych” cywilizacją zachodnią, np.
Pigmeje wyposażeni w metalowe garnki, T-shirty, plastikowe butelki etc.

Formalizacja memetycznego CAS – „hardware”, „software”, „sieć”
W systemowym ujęciu memetyki50 uznaliśmy roboczo, że mózg ludzki jest „hardwarem”
realizującym „program” nazywany „umysłem”. Zarówno biologiczny hardware, jak i kulturowy software, podobnie jak w przypadku systemów elektronicznych, są systemami, a zatem można je zamodelować (czy też wyobrazić sobie) jako bardzo rozbudowane i złożone
sieci współzależnych, dynamicznie zmieniających się elementów. Jednak predefiniowane,
stałe i powszechne w populacji podobnych systemów elementy są w przypadku ludzkich
mózgów i umysłów bardzo ograniczone – nie jest to nawet analog systemu operacyjnego
komputera, ale raczej jego BIOS-u51. Niemal całość „oprogramowania umysłowego” musi
być z mediów zewnętrznych „wczytana”, „załadowana” i „zainstalowana” w trakcie życia
„maszyny memowej”52. Odbywa się to albo bezpośrednio z sieci społecznej, albo z całej
palety nośników zastępujących w cywilizacji bezpośrednią komunikację międzyludzką,
od słowa pisanego po sztukę filmową. Siłą rzeczy ta pobrana zawartość będzie się różnić
między kulturami, czy to rozumianymi wąsko, lokalnie, czy szeroko, na poziomie krajów
lub głównych cywilizacji, na które dzieli się gatunek Homo sapiens.
Zarówno w przypadku oprogramowania komputera, jak i umysłu kolejność ładowania
nie jest dowolna. Komputer musi załadować najpierw jądro systemu operacyjnego, potem
49
Zob. też: W. Borkowski, Przypadek i konieczność, czyli o powtarzalności makroewolucji w naturze,
informatyce i kulturze, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2008, nr 12.
50
Zob. W. Borkowski, Memy – reinterpretacja systemowa, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2016, nr 17.
51
BIOS (akronim ang. Basic Input/Output System – „podstawowy system wejścia-wyjścia”) – zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym
a sprzętem, zob. BIOS, https://pl.wikipedia.org/wiki/BIOS, dostęp: 16.12.2018.
52
Przez analogię do „maszyny genowej” Dawkinsa termin ten wprowadziła Susan Blackmore w książce
o takim właśnie tytule (S. Blackmore, Maszyna memowa, przedm. R. Dawkins, tłum. N. Radomski, Poznań
2002). Nie będąc ściśle zdefiniowany, pozostaje on raczej alegorią, ale kontekstowo można go rozumieć
albo jako umysł, albo mózg, albo jako jednostkę ludzką wraz z umysłem/mózgiem.
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sterowniki sprzętu, a następnie jakiś interfejs użytkownika53 i interfejs sieciowy, a przy
ładowaniu konkretnych programów użytkowych okazują się często konieczne różne
specjalne zestawy funkcji – jak choćby biblioteki grafiki 3D OpenGL czy DirectX w przypadku większości gier. Mózg ludzki też najpierw musi nauczyć się czuć, widzieć, słyszeć
itd. Część tego procesu odbywa się jeszcze w okresie ciąży, ale ostateczne uruchomienie
wymaga zróżnicowanych bodźców zewnętrznego świata. Pozbawienie mózgu bodźców
jakiegoś typu na wczesnym etapie rozwoju powoduje zwykle, że taka kategoria potem
nie jest rozpoznawana lub jest rozpoznawana mało precyzyjnie54. Człowiek, w przeciwieństwie do większości zwierząt, musi nauczyć się też tak podstawowych czynności, jak
jedzenie i poruszanie się, pojawiają się tu więc różne warianty kulturowe: ludzie jedzą
rękami albo mniej lub bardziej różnorodnymi zestawami sztućców, w szczególności np.
pałeczkami; czasem chodzą boso, czasem w mokasynach czy innym miękkim obuwiu,
czasem w sandałach, czasem w twardych butach w „zachodnim” stylu. Najważniejszym
oczywiście elementem tego pierwszego etapu jest jednak opanowanie mowy – interfejsu
komunikacyjnego z resztą lokalnego społeczeństwa.
Bez jakiegoś wariantu mowy dalsze możliwości wykorzystania wielkiej pojemności informacyjnej ludzkiego mózgu pozostałyby bardzo ograniczone. To głównie mowa pozwala
przekształcić rezydujące w mózgu i-memy w e-memy55, czyli właściwe „jednostki przekazu kulturowego”. Dzięki niej można załadować do nowej maszyny memowej kolejne
składowe jej oprogramowania: zasady współżycia społecznego, bajki, mity i inne narracje
danej społeczności, religię czy wreszcie arytmetykę, matematykę, inżynierię, informatykę i pozostałe niezbędne moduły „umysłowego software’u cywilizacyjnego XXI wieku”.
Pozostałe składniki – proceduralne, jak tańce bądź popularne sporty, czy „wrażeniowe”,
jak dzieła plastyczne lub muzyczne także zazwyczaj wymagają opakowania w narrację,
czyli mowę, żeby w strukturze umysłu zająć właściwe miejsce.
W dziedzinie rozpoznawania reprezentacji wewnętrznej memów nauka robi dopiero
pierwsze, choć już znaczące kroki56, zatem dalej nie będziemy się zajmować szczegółowo
i-memami, czyli składnikami obwodów neuronalnych mózgu, lecz raczej e-memami
w ich postaciach łatwo rejestrowalnych w świecie realnym albo abstrakcyjnymi odpowiednikami e-memów stanowiącymi składowe umysłu (zob. tabela 2).
Interfejs użytkownika to część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem (zob. Interfejs użytkownika, https://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_użytkownika, dostęp:
17.12.2018).
54
Co znajduje wyjaśnienie dzięki modelom samoorganizujących się sieci neuronowych, choćby słynnej
sieci Kohonena (zob. Sieć Kohonena, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieć_Kohonena, dostęp: 17.12.2018).
55
I-meme – „internal representation of a meme”, czyli memy zakodowane w mózgu; e-meme – „external
meme”, czyli po prostu właściwy mem jako jednostka przekazu kulturowego. Terminy zapożyczone z artykułów: A. McNamara, Can We Measure Memes?, „Frontiers in Evolutionary Neuroscience” 2011, Vol. 3,
s. 1–7 oraz L. McCrohon, The Two-Stage Life Cycle of Cultural Replicators, „Theoria et historia scientarum”
2012, Vol. 9, s. 149–170.
56
Zob. P. Łaszczyca, Memy w pamięci: jak wyśledzić memy w mózgu, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”
2017, nr 18.
53
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Tab. 2.
POZIOM ABSTRAKCJI

ODPOWIADAJĄCA POSTAĆ MEMÓW

Mózg

i-memy (internal memes) lub h-memy (hardware memes) –
wewnętrzna reprezentacja memów w postaci mniej lub bardziej
trwałych obwodów neuronalnych

Umysł

m-memy (mind memes – memy umysłowe) lub s-memy (soft
memes – memy „software’owe”, wysokopoziomowe)

Społeczeństwo/kultura

e-memy, memy „dawkinsowskie”, czyli inaczej zewnętrzne reprezentacje memów (external-memes) na innych nośnikach niż
biologiczne (pomijamy tu systemy elektroniczne przetwarzające
memy czy może temy, bo to już temat na inne rozważania)

Pozostawiając na boku naszego rozważania neuronaukę, znacznie wygodniej będzie
nam prowadzić badanie i modelowanie. Postąpimy zresztą podobnie do dawnych genetyków – uproszczona idea genów rozpoznawanych głównie na podstawie efektów fenotypowych była znacznie łatwiejsza do zrozumienia dla badaczy początku XX wieku
(a dziś pozostaje taka dla niespecjalistów) i przyczyniła się do wielkiego postępu badań
nad dziedzicznością.
Stosowane współcześnie różnorodne, szczegółowe i zupełnie nietożsame z „genem”
terminy są ściśle związane z kodowaniem w DNA, pojęcia takie jak SNP57, cystron, muton,
rekon58 itp. nie wychodzą jednak swoją stosowalnością poza język biologii molekularnej.
Mimo to na wyższym poziomie abstrakcji wciąż możemy myśleć o „genach kodujących
daną cechę” i o współzależnościach genów na poziomie dynamicznego systemu wzajemnie
się regulujących elementów, który nawet możemy nazwać „genomem”, choć jego relacja
z fizyczną reprezentacją w DNA nie jest bezpośrednia, np. współzależne funkcjonalnie geny
mogą faktycznie leżeć na jednym chromosomie, ale nie muszą, podobnie jak współzależne
fragmenty software’u komputera mogą, choć nie muszą, leżeć obok siebie na twardym
dysku i zazwyczaj nie ma to wpływu na funkcjonowanie zarówno jednych, jak i drugich.
Zatem podobnie jak biologowie, jako memetycy możemy, pamiętając, że i-memy są jakimś sposobem kodowania e-memów w mózgu, pozostać przy interpretacji abstrakcyjnej
s-memów (soft-memes lub mind-memes) jako elementów składowych bardziej poręcznej
koncepcji umysłu. Czyli wracając do naszej analogii informatycznej – zamiast zajmować
Polimorfizm pojedynczego nukleotydu, ang. Single Nucleotide Polymorphism, w skrócie SNP (zob.
Polimorfizm pojedynczego nukleotydu, https://pl.wikipedia.org/wiki/Polimorfizm_pojedynczego_nukleotydu, dostęp: 17.12.2018).
58
Rekon – jednostka rekombinacji, niepodzielna na zasadzie rekombinacji. Jest on najmniejszym odcinkiem DNA i może go stanowić jedna para nukleotydów (zob. Cistron, recon and muton, https://www.chegg.
com/homework-help/definitions/cistron-recon-and-muton-14, dostęp: 17.12.2018 lub Cistron, recon and
muton, https://biocyclopedia.com/index/genetics/fine_structure_of_gene_at_the_genetic_level_a_new_
concept_of_allelomorphism/cistron_recon_and_muton.php, dostęp: 17.12.2018).
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się fizyczną architekturą procesora i jego mikrokodu, możemy skupić się na strukturze
realizowanego na nim software’u wysokiego poziomu.

Model koncepcyjny „instalacji” memetycznego software’u
Możemy się teraz szczegółowo zająć kwestią przekazu kulturowego, czyli we wspomnianej
analogii „ładowania oprogramowania umysłowego z sieci społecznej”. Jest ono o wiele
bardziej złożone od alegorycznego pierwowzoru. Choć także często odbywa się „pod nadzorem”, to jednak umysł podlegający „ładowaniu” nie jest w tym procesie całkowicie bezwolny ani ograniczony do jednego źródła, a kolejność, choć nie jest losowa, podlega jednak
dużej zmienności, co wpływa na efekty. Na pierwszy rzut oka proces wygląda wręcz na tak
złożony, że zachodzi obawa niemożności badania go metodami nauk przyrodniczych.
Możemy jednak cały proces uporządkować za pomocą kolejnego poziomu abstrakcji.
Jeśli sprowadzimy kwestię przekazu kulturowego do konkurencji o zagnieżdżenie się
w już zastanej sieci dwóch podsystemów59 systemu memetycznego, czyli mempleksów,
to będzie to z grubsza wyglądało jak na rycinach 1 – 5.

Ryc. 1. Dwa konkurencyjne mempleksy w dwóch osobnych maszynach memowych. Cienkie połączenia reprezentują związki z innymi mempleksami, kwadraty reprezentują memy regulatorowe,
np. postawy, grube połączenia reprezentują związki memów w obrębie mempleksu, a połączenia
przerywane związki antagonistyczne z memami z konkurencyjnego mempleksu60

Stan początkowy to dwa konkurencyjne mempleksy, np. dwie konkurencyjne religie:
chrześcijaństwo i islam albo dwie alternatywne ideologie pracy: praca wyłącznie jako
źródło dochodu vs. praca jako sens życia jednostki. Oba mempleksy mają odpowiadające sobie konkurencyjne allele memetyczne, ale mogą mieć też składniki niemające swoich odpowiedników (np. mem 6). Są również w pewien sposób wewnętrznie powiązane.
W szczególności memy składowe są połączone z memami sterującymi (w języku psychologii
„postawami”), które etykietują cały mempleks (tu N lub Z). Wreszcie za pomocą połączeń
59
Podsystem rozumiany jest zazwyczaj jako część większego systemu. Ja dodaję do tego wymaganie, żeby
elementy podsystemu były ze sobą związane w jakimś aspekcie ściślej niż z pozostałymi elementami systemu.
60
Ilustracje użyte w tekście są do ściągnięcia w lepszej jakości ze strony http://www.memetyka.us.edu.pl.
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antagonistycznych mempleksy mogą przechowywać elementy konkurencyjnego mempleksu: np. chrześcijanie wiedzą, że muzułmanie mają wiele żon, ale tego nie pochwalają,
a posiadacze mempleksu „merkantylnego podejścia do pracy” wiedzą, że istnieją też osoby,
którym praca sama w sobie sprawia satysfakcję i dzięki temu mogą takie osoby wykorzystywać. Co dzieje się, gdy w przestrzeni społecznej pojawia się nowa maszyna memetyczna
nieposiadająca jeszcze żadnego z konkurencyjnych mempleksów? Jeśli kontaktuje się tylko
z jednym źródłem albo wszystkie źródła w pobliżu mają ten sam mempleks (z dokładnością
do dopuszczalnych różnic indywidualnych), to po prostu następuje addytywne przejęcie
mempleksu – jak zazwyczaj dzieje się w przypadku religii czy języka. Gdy jednak mamy
do czynienia z konkurencją mempleksów, sprawy się komplikują.

Ryc. 2. Nowa maszyna memetyczna zapamiętuje białą wersję allelu memetycznego 4,
gdyż posiada on zakotwiczenie w obecnych już wcześniej mempleksach tej maszyny

Żeby mem na stałe zasiedlił daną maszynę memową, musi znaleźć jakieś dowiązanie do załadowanych w nią wcześniej mempleksów. Jeśli takiego powiązania nie ma (lub jest zbyt słabe), to prawdopodobnie zostanie odrzucony jak w przypadku zbyt wczesnych prób nauczenia
dziecka mnożenia. Taki los spotka w naszej narracji mem 1 przekazywany z lewej strony.

Ryc. 3. Przekazany od strony czarnej mem 1 nie znajduje zakotwiczenia,
natomiast biały mem 4 został już na dobre adoptowany
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Teraz zwolennicy tabula rasa mogą oczywiście zadać pytanie o początek tego procesu – do czego mają zakotwiczyć się memy w zupełnie nowej maszynie memetycznej?
Jednak jest to stosunkowo łatwe pytanie dla każdego, kto miał realne doświadczenie w wychowywaniu dzieci. Te pierwsze kotwice są czysto biologiczne – to wbudowany w nasz
mózg przez ewolucję mechanizm nagrody/kary i jeszcze starsze mechanizmy potrzeb
fizjologicznych. Gwarantują one wspólnie, że nowa maszyna memetyczna, o ile nie ma
„wad w hardwarze”, zacznie uczyć się świata, w którym musi przetrwać. Gdy nagrody/
kary staną się bardziej subtelne i złożone – czyli do „hardware’owego” modułu nagrody
podłączone zostaną memy i mempleksy niefizjologiczne, ale silnie działające, np. „łaska
dobrego bóstwa”, „nagroda w niebie”/„kara w piekle” czy satysfakcja z posiadania woreczka muszelek porcelanki, złotych monet lub jakiejś liczby na koncie w banku – to ta
nauka może właściwie trwać już ciągle, aż do ostatecznie nieuniknionej zagłady danej
memowej maszyny, czyli śmierci jej fizycznego hardware’u.

Ryc. 4. Czarny allel memu 1 nie został w nowej maszynie memowej, ale za to zakotwiczył się tam
czarny mem 2. Jednak biała maszyna przekazała nowej także swoją postawę Z, która pierwsza
zakotwiczyła się o już zakotwiczony biały allel memu 4, co spowodowało, że pozostałe białe allele
memetyczne miały możliwość zostać przekazane dużo szybciej niż czarne
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Zakotwiczenie jakiegoś memu w mempleksie zwiększa szansę na przekazanie memu
sterującego, np. postawy spinającej i etykietującej ten mempleks. Oznacza to, że mempleks zostaje przyjęty jak swój, czyli według terminologii Susan Blackmore włączony
w „super-mempleks Ja” (self). To z kolei daje znaczną przewagę memom owego mempleksu nad memami mempleksów konkurencyjnych i pozwala im już w sposób lawinowy
zreplikować cały mempleks w zasiedlanej maszynie memowej. Rzadko jest jednak ona
w pełni idealna, co wynika po części z indywidualnego zróżnicowania hardware’u kształtowanego wszak przez zmienne geny, jak i z ułomności naszej pamięci. W miarę wypełniania maszyny memetycznej kulturowym software’em nawarstwiają się błędy – niektóre
połączenia nie są realizowane po prostu przypadkowo, a inne nie mogą być na skutek
niekompatybilności zainstalowanych mempleksów. Tę sytuację ilustruje powyżej para
memów 2–2 w nowej, środkowej maszynie. Akurat „potomna” maszyna posiada zakotwiczenie dla czarnego memu 2 w jakimś mempleksie, którego maszyna rodzicielska
po prawej stronie nie ma, np. wyższe wykształcenie w dziedzinie jakoś związanej z konkurencyjnymi mempleksami (czarnym i białym).

Ryc. 5. Mempleks Z zasiedlił już nową maszynę memową, ale nie jest idealną kopią na skutek
braku antagonistycznego allelu czarnego memu 5, przypadkowo nieuzyskanego lub zapomnianego, oraz istnienia dobrze zakotwiczonego czarnego memu 2, który może modyfikować
jego działanie

W ten sposób mempleksy, choć niedokładnie, replikują się w sieci społecznej, gwarantując zarówno działanie lokalnej pamięci kulturowej, jak i możliwość rozprzestrzenienia,
gdy nosiciele trafią w inną lokalizację i uda im się pozyskać uczniów. Jeśli zdamy sobie
jeszcze raz sprawę, że kultura to po prostu bardzo bogaty zbiór mempleksów, z których
nie wszystkie muszą egzystować w każdej maszynie memowej danej cywilizacji, to wiele
spraw staje się bardziej zrozumiałych i przetłumaczalnych na taki model.
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Komputerowa implementacja modelu
Wyjście od ekologii
Ekologia i ekonomia to dwie dziedziny nauki, w których modelowanie systemów ma długą
tradycję. Początkowo było to modelowanie czysto matematyczne czy, inaczej mówiąc, analityczne, które i dzisiaj ma tam wciąż pozycję dominującego paradygmatu. Jednak co najmniej
od lat 70. XX wieku podejmowane są coraz bardziej udane próby modelowania symulacyjnego – komputerowego. Było to szczególnie istotne w biologii, w której klasyczne metody
matematyczne właściwie nie dawały możliwości przejścia z ekologii ekosystemów do ich
ewolucji na poziomie ponadgatunkowym. Ekologia matematyczna i neodarwinowska teoria
ewolucji dobrze rozumie procesy na poziomie genów, populacji, aż po specjację, ale z wielkim
trudem jest w stanie powiedzieć coś o makro-ewolucji, a tym bardziej całej biosferze. Istnieją
nieliczne modele w paradygmacie top-down, z których bodaj pierwszym, a na pewno jednym
z najbardziej znanych jest stochastyczny model filogenezy Raupa i Goulda z 1973 roku61.
Innym znanym, choć chyba głównie wśród myślących czasem o ewolucji fizyków, jest
model filogenezy jako „samoorganizującej się krytyczności” (self-organized criticality)62,
w którym masowe wymierania są czymś formalnie podobnym do klasycznego modelu
lawin piasku na pryzmie formowanej przez usypywanie od góry cienkim strumieniem
ziaren63. Wreszcie istnieje model Newmana64, w którym jednak użyto trudnych formalizmów fizyki statystycznej, więc jego wpływ nie tylko na biologię, ale i na eko-matematykę
jest raczej znikomy.
Nieco większe sukcesy osiągnięto w podejściu bottom-up, w których makroewolucja
biologiczna jest efektem interakcji jednostek niższego rzędu – populacji czy wręcz dyskretnych indywiduów. Do tej kategorii zaliczają się modele z klasycznego Artificial Life, takie jak
Tierra65 czy Avida66, w których ewoluują kody maszynowe wirtualnych procesorów tworzące
„spontanicznie” programy zdolne do przeżycia w danych warunkach środowiska, także
przez pasożytowanie na innych gatunkach kodów67. Było to jednak rozwiązanie bardzo
kosztowne obliczeniowo, zwłaszcza ponad 20 lat temu, zatem do badania makroewolucji
D.M. Raup, S.J. Gould, T.J. Schopf i in., Stochastic models of phylogeny and the evolution of diversity,
„The Journal of Geology” 1973, Vol. 81 (5), s. 525–542.
62
P. Bak, K. Sneppen, Punctuated equilibrium and criticality in a simple model of evolution, „Physical
review letters” 1993, Vol. 71 (24), s. 4083.
63
Abelian sandpile model, https://en.wikipedia.org/wiki/Abelian_sandpile_model, dostęp: 12.12.2018.
Demonstracje tego procesu w kontrolowanej rzeczywistości eksperymentu można zobaczyć tu: Schogobong,
“Sandpile” from Ökonomische Dynamik mit Experimenten simulieren, https://youtu.be/5cgQoUMd-s4,
dostęp: 12.12.2018.
64
B.W. Roberts, M.E.J. Newman, A model for evolution and extinction, „Journal of theoretical biology”
1996, Vol. 180 (1), s. 39–54. Zob. także: M.E.J. Newman, R.G. Palmer, Modeling extinction, Oxford 2003.
65
T.S. Ray, An approach to the synthesis of life, w: Artificial Life II…, s. 371–408.
66
Zob. Ch. Adami, C.T. Brown, W. Kellogg, Evolutionary learning in the 2D artificial life system ‘Avida’, w:
Artificial Life IV. Proceedings of the Fourth International Workshop on the Synthesis and Simulation of Living
Systems, eds. R.A. Brooks, P. Maes, Cambridge–London 1994.
67
Uczynienie kodu maszynowego zdatnym do ewolucji to swoją drogą majstersztyk „inteligentnego
projektu”.
61
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w pełni wielogatunkowej nie posłużyło. Nieco bardziej obiecujące były bliskie automatom
komórkowym mikrosymulacyjne modele relacji drapieżnik – ofiara68, w naturalny sposób doprowadzające do modelu, w którym pojawiło się wiele „gatunków” ewoluujących
drapieżników różniących się strategią, a w efekcie także zgodne z teorią makroewolucji
lawinowe masowe wymierania69 wynikające z samych mechanizmów ewolucji.
Próbą wyjścia poza powyższe ograniczenia oraz uzyskania ekwiwalentu modelu Raupa
i Goulda, ale w technice bottom-up, czyli w mikrosymulacji, był rozwijany od 1997 roku70
przez Borkowskiego model CoEvo71, opisywany także na łamach „Tekstów z Ulicy”72.
W modelu tym agent reprezentuje osobnika gatunku lub przybliżenie lokalnej populacji.
Każdy agent posiada dwie maski bitowe – maskę ataku i maskę obrony, a podobieństwo
tych masek decyduje o rezultacie interakcji agentów, do których dochodzi na skutek losowego błądzenia (random walk). Jeśli maska ataku agenta atakującego ma jakieś wspólne
bity z maską obrony zaatakowanego, to dochodzi do jakiegoś transferu energii, który jest
tym efektywniejszy, im maska ataku jest lepiej dopasowana do maski obrony:

gdzie:
EF – energia przepływająca,
EP – energia atakowanego agenta,
M z indeksami – poszczególne maski bitowe: ataku i obrony (a, d) atakującego i ofiary (A, P).
Jeśli uznajemy, że agenci to osobniki, wtedy każda interakcja, w której jakaś energia jest
przekazywana, kończy się śmiercią agenta atakowanego, a nieprzekazana energia przepada. W przypadku agentów rozumianych jako lokalne populacje nieprzekazana energia
pozostaje agentowi zaatakowanemu, a ginie on tylko wtedy, gdy energia spadnie do zera.
Produkcja potomstwa zdarza się losowo, jednak pod warunkiem istnienia wolnego
68
Przykładowo kilka prac zespołu Michela Droza i Andrzeja Pękalskiego: M. Droz, A. Pękalski, Diﬀerent
strategies of evolution in a predator–prey system, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications” 2001,
Vol. 298 (3–4), s. 545–552; tychże, Coexistence in a predator-prey system, „Physical Review E” 2001, Vol. 63 (5),
poz. 051909; A. Pękalski, A short guide to predator-prey lattice models, „Computing in Science & Engineering”
2004, Vol. 6 (1), s. 62–66.
69
A. Lipowski, Periodicity of mass extinctions without an extraterrestrial cause, „Physical Review E” 2005,
Vol. 71 (5), poz. 052902.
70
W. Borkowski, A. Nowak, Zastosowanie modeli samoorganizacji ekosystemów do wyjaśniania zróżnicowania kulturowego zachowań społecznych, [Warszawa 2001], wersja elektroniczna: https://www.
researchgate.net/publication/272691391_Zastosowanie_modeli_samoorganizacji_ekosystemow_do_wyjasniania_zroznicowania_kulturowego_zachowan_spolecznych_The_use_of_models_of_self-organization_of_ecosystems_to_explain_cultural_diversity_of_soci, dostęp: 17.12.2018.
71
W. Borkowski, Simple lattice model of macroevolution, „Planetary and Space Science” 2009,
Vol. 57 (4), s. 498–507.
72
Tenże, Ewolucyjna droga…, s. 19.
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miejsca i posiadania przez agenta odpowiedniej ilości energii, przy czym koszt potomka
zależy od zawartości jego masek bitowych: w maskach ataku płaci się za bity ustawione,
w maskach obrony za wygaszone, a więcej ważące bity masek są też kosztowniejsze.
Mutacje bitów pozwalają więc na powstawanie nie tylko agentów wyspecjalizowanych, lecz także niemal omnipotetnych i to zarówno w kwestii atakowania, jak i obrony.
W efekcie otrzymujemy powtarzalny eksperyment ewolucyjny, którego ostateczny wynik
ilościowy – stabilna liczba gatunków, zależy głównie od „produkcji pierwotnej”, czyli ilości
energii produkowanej przez agentów autotroficznych na krok Monte Carlo symulacji
oraz od rozmiaru przestrzeni symulacji (badano od 800 do 400 tys. komórek)73. Zależy też
oczywiście od liczby w ogóle możliwych masek, które w tym modelu były ośmiobitowe,
zatem możliwych gatunków („klonów”) było ok. 65 tys. (256 o zerowych maskach obrony
wykluczone ze względów technicznych).

Ryc. 6. Ewolucja sieci troficznej w modelu COEVO – szare kółka przedstawiają populacje autotroficzne, ciemniejsze kołka reprezentują klony heterotroficzne. Zarówno wagi węzłów (rozmiar
kółek), jak i wagi połączeń przedstawiono w dziesiętnej skali logarytmicznej

W modelu CoEvo można nie tylko śledzić globalną liczbę klonów różnych typów,
ale też przyjrzeć się formowaniu i przekształcaniu sieci troficznej, w której każdy gatunek agenta, czyli każda konkretna maska bitowa, staje się węzłem, którego waga zależy
od liczby lub sumarycznej energii („biomasy”) agentów danego typu aktualnie żywych
73

Tamże.
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w symulacji, a waga skierowanych połączeń reprezentuje transfer energii między
tymi gatunkami w jakimś odcinku czasu74 (np. 10 krokach Monte Carlo). Podpowiada
to nam kolejne możliwości.

Pozbądźmy się agentów
W przypadku modelowania ekosystemów indywidua, czyli agenci, są łatwo wyróżnialni
i rozpoznawalni – to osobniki czy lokalne fragmenty populacji. Podobnie da się je też
wyróżnić na poziomie molekularnym, gdzie będą to różnorodne cząsteczki w analogicznych modelach biochemii komórki czy w modelach wzrostu embrionów, tkanek
lub organów, gdzie indywiduami będą komórki. Czym jednak będą agenci w modelowaniu memetycznym? Na poziomie wewnątrz umysłu możemy myśleć o pojedynczych faktach, ideach, skojarzeniach tworzących coś na kształt „memowej społeczności
umysłu”75, możemy też pójść krok dalej i utożsamić te jednostki z memami i nawet
pomyśleć o algorytmie przetwarzania informacji w tym systemie przez losowe mieszanie na wzór burzliwej reakcji chemicznej czy „memetycznego sztormu”76. Z kolei
wchodząc na wyższe poziomy hierarchii, mamy agentów reprezentujących członków
społeczności w modelach wpływu społecznego czy społeczności lokalne w modelach
rozprzestrzeniania się języków77.
Próbując modelować (makro-)ewolucję kultury musimy jednak zająć się przynajmniej
dwoma poziomami struktury hierarchicznej – umysłami pełnymi memów, które tworzą
społeczność pełną umysłów. Jeśli modele jednego i drugiego poziomu byłyby skonstruowane w paradygmacie agentowym, oznaczałoby to miliony memów przemieszczających
się między milionami umysłów przez dziesiątki tysięcy, a może miliony kroków modelu. Podobnie jak w przypadku prób modelowania makroewolucji ekosystemów w skali
1 : 1, również tutaj natrafilibyśmy nieuchronnie na barierę mocy obliczeniowych danych
do dyspozycji typowemu badaczowi. Przy dzisiejszym stanie technologii to jednak projekt
na duży klaster obliczeniowy i milion euro.
Modelowanie jest sztuką upraszczania i generalizowania. Zapomnijmy na chwilę,
że memy przemieszczają się między osobnikami i potraktujmy całą kulturę jako sieć
współzależnych populacji memów, które powstają jedne z drugich w procesie duplikacji
i różnicowania, i utrzymują się w systemie, o ile wspierane są przez inne memy lub dotyczą istotnych aspektów środowiska zewnętrznego.
Tenże, How food networks emerge from a multispecies predator-prey microsimulation? – poster NetSci,
Venice 2009, doi:10.13140/RG.2.2.26904.08962.
75
A. Nowak, R.R. Vallacher, A. Tesser i in., Society of self: The emergence of collective properties in self-structure, „Psychological review” 2000, Vol. 107 (1), s. 39.
76
Model MemeStorm: A. Buller, Mechanisms underlying ambivalence: A psychodynamic model, „Estudios
de Psicologia” 2006, Vol. 27 (1), s. 49–66.
77
Zob. W. Borkowski, A. Nowak, P. Culicover, Modelowanie konkurencji między językami, „Teksty z Ulicy.
Zeszyt memetyczny” 2007, nr 11.
74
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Definicja modelu symulacyjnego m2 Populations
Powyższe wnioskowanie doprowadziło nas do makroewolucyjnego modelu populacji,
tożsamego z modelem populacji memów w kulturze, stąd nazwa z „m” w kwadracie.
Model ten został zdefiniowany jako sieciowe uproszczenie i rozszerzenie agentowego
modelu COEVO w następujący sposób:
1) W modelu są zdefiniowane tylko węzły sieci „troficznej” i relacje między nimi, przy
czym początkowo jest tylko jeden typ węzła ewoluującego, a pozostałe powstają
w trakcie symulacji.
2) Węzły mają wagę – oznaczającą „biomasę” lub „sumaryczną energię populacji”
(odpowiada to sumie energii dyskretnych agentów modelu COEVO) oraz energię
minimalną, poniżej której populacja przestaje istnieć. Domyślnie jest to wartość
1 uniemożliwiająca istnienie ułamkowych populacji. Można też w modelu zróżnicować gatunki pod względem minimalnej wagi, co jest istotne w interpretacji
biologicznej, ale nie ma interpretacji memetycznej.
3) Gatunek węzła jest definiowany w ten sam sposób, jak w modelu agentowym
COEVO, czyli za pomocą masek bitowych obrony i ataku, przy czym jednak maski
te mogą mieć długość od 4 do 32 bitów (podczas gdy w COEVO było zawsze 8 bitów).
4) Maski bitowe („obrony” i „ataku”) decydują o sile interakcji między gatunkami.
Mechanizm interakcji wywodzi się z układu równań Lotki-Volterry, ale operuje
na liczbach ≥ 1 (liczebnościami populacji wyrażonymi bezwzględnie, a nie w wartościach pojemności środowiska) i na bardzo wielu populacjach jednocześnie.
Interakcja polega na przepływie energii od strony atakowanej do atakującej według
tego samego wzoru, jak w modelu COEVO, ale jego wynik zostaje przetworzony
dalej z czynnikiem czasu i czynnikiem wydajności interakcji zależnym od stosunku rozmiarów oddziałujących populacji. W ten sposób w danym kroku symulacji
przemieszczeniu między populacjami ulega tylko mała część energii wynikającej ze
wzoru, co zbliża model do numerycznie rozwiązywanego układu GLV78, ale zmieniającego dynamicznie liczbę równań.
5) Populacje tracą zadaną część energii spontanicznie, co jest równoważne kosztom
życia w populacji biologicznej (podobnie koszty ruchu i „metabolizmu” miał agent
w modelu COEVO) albo zapominaniu w modelu memetycznym.
6) Nowe populacje powstają jako potomkowie istniejących przez duplikację z „mutacją”
i otrzymują niewielką część energii populacji macierzystej, ale jeśli nie znajdą sobie wystarczająco wydajnego „źródła utrzymania”, czyli gatunków, od których mogą
czerpać energię, to z czasem znikają na skutek przewagi „kosztów nad zyskami”.
7) Istnieją specjalne węzły sieci mające zerowe „maski ataku” – to wyłączone
z ewolucji źródła „zasobów” systemu, czyli wejścia ze świata zewnętrznego (ich
78
S. Solomon, Generalized Lotka-Volterra (GLV), ,,Models and Generic Emergence of Scaling Laws in
Stock Markets” 1999, https://arxiv.org/abs/cond-mat/9901250, dostęp: 25.11.2018.
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odpowiednikiem w oryginalnym modelu COEVO jest stałe zasilanie autotrofów).
Mogą one odbudowywać swoją energię z różną wydajnością, a o korzystaniu z nich
decyduje podobieństwo masek ataku gatunków do masek obrony źródeł (w COEVO
tylko maska 11111111 = 255 definiowała autotrofa).
W każdym przebiegu modelu daje się zaobserwować przynajmniej jeden cykl obejmujący wstępną fazę wzrostu populacji wspólnych przodków, potem etap szybkiej dywersyfikacji – eksplozji liczby gatunków potomnych i wreszcie fazę stabilizacji, w której
gatunki długoterminowo niestabilne są eliminowane i zastępowane stabilniejszymi.
Jeśli w trakcie ewolucji dojdzie do powstania gatunku znacznie przewyższającego
współistniejących konkurentów, to proces taki może się powtórzyć – w eksplozywnej
radiacji jego potomkowie zdominowują cały system. Przykład faz pojedynczego przebiegu pokazuje ryc. 7.79

79

Filmy z przebiegu poszczególnych symulacji są dostępne pod adresem: https://osf.io/7pyku/.
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Ryc. 7.A–D. Fazy makroewolucji 12x2 bitowego systemu z jednym, średnio bogatym źródłem
(w prawym górnym rogu wskazywane przez większość połączeń). Specjalizacja pokarmowa maleje
od góry do dołu, specjalizacja obronna maleje od lewej do prawej, odcień koła to suma bitów specjalizacji (czarny 0 bitów, biały 24 bity), promień koła proporcjonalny do trzeciej potęgi „biomasy”
gatunku, linie wskazują ciemniejszą częścią gatunek eksploatowany. A. Krok 10. Bardzo początkowy etap z wciąż dominującym wspólnym niewyspecjalizowanym przodkiem. B. Krok 50. Pierwsza
ekspansja gatunków eksploatujących źródło. C. Krok 1000. Faza ekspansji wyspecjalizowanych
heterotrofów. Wciąż istnieją pozostałości pierwotnego ekosystemu. D. Krok 50000. Po długim
czasie niewyspecjalizowane autotrofy pierwotne zostają całkowicie wyeliminowane

Przykładowe wyniki modelowania ewolucji kultur
Z ekologii wiemy, że liczba źródeł zasobów ekosystemu i ich bogactwo są dla przebiegu
ewolucji kluczowe. W ubogich ekosystemach rzadko powstają gatunki wyspecjalizowane i w ogóle jest tam mniej gatunków. W przypadku modelu ekologicznego zasób
może być jeden, gdyż reprezentuje podaż (abiotycznej) energii do ekosystemu – czy
to słonecznej, czy geochemicznej, czy nawet w postaci detrytusu – martwej materii
organicznej. Zarówno pierwotny model agentowy COEVO, jak i jego replikacja sieciowa w modelu m2Populations zachowują się w ten sam sposób, replikując tę naturalną
zależność ekologiczną.
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Jednakże realne ekosystemy, a tym bardziej systemy kulturowe, które darzymy tu większą uwagą, mogą mieć więcej różnych wejść – zarówno tych zakotwiczonych w biologii,
czyli fizjologicznych potrzebach gatunku Homo sapiens, jak i takich, których istnienie
wiąże się z właściwą ideosferą. Nawet pobieżne obserwacje implementacji modelu pokazują, że to właśnie zasoby determinują przebieg ewolucji i jej stan stabilny – to pierwszy
zgodny z rzeczywistością wynik z modelu.
Obserwacja procesu – do której zachęcam – w trakcie działania symulacji czy na przyspieszonych filmach może sprawić, że obserwator zacznie mieć intuicje na temat systemu80. W tekście musimy jednak spróbować zrozumieć proces, zapoznając się po prostu
ze zmianami w czasie opisujących go zmiennych dynamicznych i to dla konkretnego
układu parametrów modelu, którymi w tym przypadku są: liczba bitów masek decydująca o potencjalnym bogactwie gatunkowym systemu i możliwej precyzji interakcji oraz
liczba i charakterystyka źródeł zasobów. Na wykresach poniżej (ryc. 8–11) „ekosystem”
ewoluował w obecności kilku wyspecjalizowanych źródeł (czyli tylko gatunki wyspecjalizowane mogły z nich efektywnie korzystać) o bardzo niskiej, niskiej, średniej i wysokiej
produktywności.

Ryc. 8. Przebieg symulacji (oś pozioma – kroki symulacji) dla wyspecjalizowanych źródeł o bardzo
niskiej podaży. PopulationN(umber) – liczba gatunków, maxTransfer – największy przepływ
biomasy, ConnectionN(umber) – liczba relacji między gatunkami, SpeciesSum – liczba gatunków
od początku symulacji. Skala pionowa logarytmiczna

Niestety ze względu na czasochłonność modelu (implementacja w Javie/Processingu
potrzebowała od kilku do kilkunastu dni na jeden przebieg) mamy do porównania tylko
pojedyncze długie przebiegi, choć porównanie krótkich przebiegów (dane tu niezamieszczone) wskazuje, że jest duża szansa na ich jakościową reprezentatywność.
80
A. Nowak, A. Rychwalska, W. Borkowski, Why simulate? to develop a mental model, „Journal of artificial
societies and social simulation” 2013, Vol. 16 (3), s. 12.
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W przypadku bardzo ubogiego środowiska (ryc. 8) mamy do czynienia z pojedynczym,
powolnym cyklem ekspansji wspólnego przodka i wzrostu liczby gatunków potomnych
(PopulationN) oraz liczby relacji (ConnectionN) między nimi i następującą potem stabilizacją. Niedobór zasobów, próbkowanych jako maksymalny transfer energii (maxTransfer),
nie pozwala wyewoluować specjalistom, w każdym razie w czasie CPU, jaki mogliśmy dać
modelowi do dyspozycji. Choć nowe gatunki pojawiają się, to co najwyżej wymieniają
stare, na co wskazuje wzrost ogólnej sumy gatunków od początku symulacji (SpeciesSum).

Ryc. 9. Przebieg symulacji dla wyspecjalizowanych źródeł o niskiej podaży (oś pozioma – kroki
symulacji). Skala pionowa logarytmiczna. Zmienne opisane na ryc. 8.

Ryc. 10. Przebieg symulacji przy dla wyspecjalizowanych źródeł o średniej podaży (oś pozioma –
kroki symulacji). Skala pionowa logarytmiczna. Zmienne opisane na ryc. 8.
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W nieco wyższej, ale wciąż niskiej podaży zasobów (ryc. 9) dochodzi do pojedynczego kryzysu, w którym sprawniejszy gatunek pochłania dużą część aktualnej energii
systemu (pik zmiennej maxTransfer) i, powtarzając cykl ekspansji, jego potomkowie
stają się dominujący. Powstały układ dynamicznie stabilny jest jednak bogatszy w gatunki i relacje od wyjściowego i oczywiście bogatszy od stanu stacjonarnego systemu
bardzo ubogiego, czyli specjalistom w eksploatacji zasobów udaje się utrzymać panowanie w systemie.
W przykładowym systemie średnio bogatym w zasoby mamy dwa szybko po sobie następujące kryzysy (widoczne jako piki zmiennej maxTransfer), i w ostatecznym
rozrachunku stan semi-stacjonarny, w którym w długiej skali czasu liczba gatunków
w systemie spada przy zachowaniu poziomu przepływów energii. Prawdopodobnie
powstający na skutek „mikroewolucji” coraz lepsi specjaliści na różnych piętrach troficznych wypierają z sieci troficznej więcej niż po jednym starym gatunku, zagarniając
użytkowane przez nie zasoby. Znowu konieczny czas CPU nie pozwolił nam ustalić,
czy spadek liczby gatunków zatrzymuje się na jakimś poziomie stacjonarnym, czy
dąży do 0.

Ryc. 11. Przebieg symulacji dla wyspecjalizowanych źródeł o bardzo wysokiej podaży (oś pozioma
– kroki symulacji). Skala pionowa logarytmiczna. Zmienne opisane na ryc. 8.

Wreszcie w systemie bardzo bogatym powstaje na początku tak wielka liczba przypadkowych gatunków, że późniejsza historia polega głównie na ich bardzo powolnej
eliminacji, bo nadmiar energii w systemie pozwala stosunkowo łatwo przeżyć „każdej
pokrace” – nawet bardzo słabo przystosowane do eksploatacji zasobów gatunki otrzymują
wystarczająco dużo energii, żeby pozostawać przy życiu, a nawet się rozmnażać.
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Sukcesja jest niedoskonałą repliką (makro)ewolucji
Efektem długotrwałych symulacji modelu m2Populations poza samymi szeregami czasowymi były wyewoluowane konkretne przykłady systemów. Pozwoliło to przetestować
bezpośrednio proces sukcesji „ekologicznej” czy też memetycznej, czyli budowania nowego systemu na bazie jednego lub większej liczby systemów bazowych i sprawdzenie
twierdzenia, że ewolucja trwa długo, sukcesja krótko, ale w tych samych warunkach prowadzą do bardzo zbliżonego rezultatu.

Ryc. 12. Początkowa faza symulacji zasiedlania (sukcesji) środkowego obszaru przez gatunki/
memy z prawego i lewego systemu. Oba systemy rodzicielskie są bardzo zbliżone

Skonstruowany model zawiera w sobie, zamiast jednego, większą liczbę lokalnych
(eko/memo)systemów. Nadal mogą one same ewoluować, choć ze znacznie niższym
współczynnikiem mutacji, jako że zależy nam tym razem na obserwacji sukcesji, a nie
samej ewolucji. Kluczowa dynamika tej wersji modelu polega na losowym przemieszczaniu fragmentów populacji z jednych systemów do drugich. Zależnie od panujących
w nowym ekosystemie warunków, taka populacja może się utrzymać lub nie. Zazwyczaj
nie utrzyma się, jeśli wyprzedziła swój czas i w systemie, do którego trafiła, nie ma jeszcze
populacji, do których eksploatacji jest przystosowana.
Znowu filmy z symulacji możemy tylko obserwować81, natomiast ilościową analizę
historii musimy przeprowadzić, używając zmiennych dynamicznych. Na ryc. 13. mamy
historię symulacji, w którym dwa zbliżone systemy (Parent1 i Parent2) zasiedlają początkowo pusty obszar znajdujący się pomiędzy nimi (Oﬀspring). Jak widać, potomny
system powoli wysyca się gatunkami/memami z systemów rodzicielskich, ale także jeden
z systemów rodzicielskich przejmuje dodatkowe memy od drugiego. Dlaczego nie oba?
Prawdopodobnie wynika to z tego, że opisywane dwa systemy pochodzą z tego samego szeregu ewolucyjnego, ale jeden reprezentuje system bardziej archaiczny – możliwe,
81

Zob. zestaw filmów ilustrujących procesy sukcesji: https://osf.io/mtgu9/.
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że „kultura” nowsza może przejąć elementy ze swojej starszej wersji, które w toku ewolucji
utraciła, natomiast nie działa to w drugą stronę. Ale wniosek taki, by był prawomocny,
wymagałby przynajmniej kilkukrotnego powtórzenia eksperymentu82.

Ryc. 13. Przebieg procesu zasiedlania (oś pozioma – kroki symulacji) na jedno wolne „pole” przy
dla dwu zbliżonych systemach rodzicielskich. Widoczne tylko liczby gatunków systemów rodzicielskich (Parent1 i Parent22) oraz potomnej (Oﬀspring)

Gdy mamy do czynienia z dwoma istotnie różnymi systemami rodzicielskimi (ryc. 14),
każdy z nich wzbogaca się o jakieś elementy z drugiego, ale ponieważ różnią się swoimi
źródłami zasobów, to nadal pozostają odrębne i mają różną liczbę gatunków (czyli memów). Co ciekawe jednak, system potomny, posiadając wszystkie źródła pochodzące
od obu rodzicielskich, nie staje się jednak ich sumą. Oczywiście zawiera memy jednego
i drugiego, ale bardziej podobny jest do jednego z „rodziców” – w tej sytuacji bogatszego,
ale znowu może to być przypadek – efekt konkretnej historii.
Dodatkowego wyjaśnienia wymagają początkowe ostre spadki liczby gatunków w systemach rodzicielskich. Otóż w modelu makroewolucji mamy znacznie wyższy poziom
mutacji (mutation rate), a de facto tempo specjacji, skoro mówimy o makroewolucji. W tej
sytuacji część gatunków stanowią tam nowo powstałe i jeszcze nie wyeliminowane albo
stare, które są na drodze do wymiany na nowe, efektywniejsze wersje zapełniające w systemie te same lub zbliżone nisze. Po uruchomieniu takiego systemu przy znacznie obniżonym poziomie mutacji ma on szansę dokończyć procesy selekcji bez tworzenia w tym
czasie równoważnej liczby nowych gatunków i stąd początkowy spadek. Co się stanie,
gdy dwa różne systemy rodzicielskie będą zasiedlać więcej pustych obszarów (ryc. 15)?
82
Jednak wiedza kulturoznawców wskazuje, że starsze kultury, np. polska kultura tradycyjna przyjmuje
nowsze z tego samego porządku – pogańskie święto sobótki zostaje zastąpione świętem św. Jana itd. Musi
istnieć adekwatność miejsc w strukturze, tj. nie da się zastąpić świętem św. Jana obrządków pogrzebowych,
ale można sierp zastąpić kosą, a następnie kosiarką. W terminologii tego modelu można zastąpić więc mem
czy mempleks jedynie jakimś kompatybilnym funkcjonalnie elementem.
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Ryc. 14. Przebieg procesu zasiedlania na jedno wolne „pole”
przy dla dwu różnych systemach rodzicielskich

Ryc. 15. Faza początkowa zasiedlania (sukcesji) kilku obszarów przez
dwa bardzo podobne systemy rodzicielskie

W historii przedstawionej na ryc. 16. zasiedlane są 4 z 7 dostępnych obszarów, a początek zasiedlania jest niemal ten sam dla wszystkich – różnice są tylko losowe. Wszystkie
systemy potomne osiągają niemal tą samą złożoność, ale tym razem przypominają bardziej ten mniej złożony z systemów rodzicielski.
W przypadku gdy obszary potomne otwierają się dla sukcesji w różnych momentach, wszystkie osiągają te same rezultaty, ale w różnym tempie. Młodsze „dzieci”
wzbogacają się w memy szybciej niż najstarsze z prostego powodu – mają wokół siebie
do dyspozycji więcej źródeł tych samych memów. Różnicę tempa wzrostu widać wyraźnie, gdy kopie historii najmłodszego dziecka przeniesiemy na wykresie w pobliże
najstarszych.
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Ryc. 16. Przebieg procesu sukcesji na kilka wolnych „pól”
dla dwu różnych systemów rodzicielskich

Ryc. 17. Przebieg procesu sukcesji na wiele wolnych „pól” otwieranych w różnych momentach,
przy dwu zbliżonych systemach rodzicielskich. Najciemniejsza linia ciągła to historia najmłodszego potomka (nr 6), a linią przerywaną zaznaczono tę samą historię, ale przeniesioną na początek
wykresu w celu uwypuklenia „efektu rodzeństwa”

Tu także wszystkie systemy potomne mają złożoność mniej złożonego rodzica, a drugi z rodziców zwiększył swoją złożoność w trakcie procesu. Podobnie było
w przypadku, gdy te same dwie zbliżone kultury rodzicielskie miały jednego potomka
(ryc. 12). Wygląda więc na to, że zawartość systemu potomnego bardziej zależy od relacji
między systemami rodzicielskimi niż od przypadkowej historii prób przekazywania
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poszczególnych gatunków/memów, czyli podobnie jak w przypadku powtarzanych
przebiegów ewolucji w modelu COEVO.

Podsumowanie
Jak widać, model m2Populations pozwala uchwycić wiele zjawisk występujących zarówno w makroewolucji biologicznej, jak i kulturowej i wart jest dalszego badania. Ciekawe
zwłaszcza byłoby zbadanie za jego pomocą uogólnionego wpływu społecznego, co jednak
zdecydowanie wymaga zaimplementowania go w znacznie wydajniejszym niż Java języku, np. w wielowątkowym C++ albo w CUDA na GPU Nvidii. Czy jednak model ten daje
nam też jakieś wskazówki metodologiczne pozwalające zbadać bardziej realne przypadki
epidemii czy zmian kulturowych?
Z pewnością można by do takich badań wykorzystać wszelkie dane pozwalające stwierdzić współwystępowanie, czyli skorelowane występowanie memów. Mogłyby być to np.
ankiety sondujące przekonania moralne, polityczne czy ekonomiczne osób badanych83
albo analizy słów i wyrażeń w treści dokumentów (to już robi się w niektórych systemach
społecznościowych). Kłopot polega na tym, że korelacja wcale nie musi oznaczać związku
przyczynowo-skutkowego. Może oznaczać związek zmiennych skorelowanych z trzecią
zmienną albo wręcz być artefaktem wspólnej historii, jak to często przydarza się genom.
Przykładowo korelacja między konkretną religią a przekonaniem, że „należy/nie trzeba
być uczciwym w biznesie”, może, ale nie musi, zostać uznana za ważną i trzeba to niestety
zrobić na podstawie odrębnej wiedzy lub przekonania! Część bezspornie wykrytych relacji
ilościowych nie będzie zatem faktycznymi odpowiednikami relacji „troficznych” naszego
modelu, część zaś nie będzie za takie uznawana z przyczyn z modelem niezwiązanych. Czy
da się ten problem dowolnej interpretacji obejść w taki sposób, żeby subiektywne podejście
badaczy lub sędziów kompetentnych oceniających dane nie rzutowało na wyniki? Miałoby
to znaczenie jeszcze większe, gdyby porównywane były bardzo odrębne kultury, dla których związki memów mogą być odmienne, np. kruk w cywilizacji europejskiej i u Indian
prerii pełni rolę symboliczną, ale niezbyt podobną, jedne kultury kojarzą ze śmiercią kolor
czarny, inne biały, a można sobie wyobrazić i takie, które w ogóle żadnego takiego związku
„nie wyczuwają”. Ten problem metodologiczny pozostaje na razie otwarty.

Attendum
A. Systemy a cybernetyka
Potrzeby zaś są takie: chodzi o pojęcie tak ogólne, żeby mogło się odnosić do dowolnego obiektu, a zarazem tak szczególne, żeby umożliwiało przy tym najdalej idące rozróżnienia. Krótko
mówiąc, ma to być pojęcie najszczególniejsze z ogólnych. Dochodzi się do niego na podstawie
83
A. Zabłocka, R. Praszkier, E. Petrushak i in., Measuring the propensity for building social capital depending on ties-strength, „Journal of Positive Management” 2016, Vol. 7 (4), s. 19–39.
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logiki matematycznej przez powiązanie pojęcia „zbioru” (elementów) z pojęciem „relacji” (między elementami). Wynika stąd definicja: system jest to zbiór elementów i zachodzących między
nimi relacji. Rzecz jasna, potrzebne jest zdefiniowane w ten sposób pojęcie, a nie wyraz „system”.
Przytoczona definicja jest odpowiedzią na pytanie: Jak nazywać zbiór elementów zachodzących
między nimi relacji?”, a nie na pytanie: „co to jest system?”. W problemach interdyscyplinarnych,
w których zachodzi potrzeba rozpatrywania samych tylko relacji, stosuje się pojęcie zdefiniowane następująco: struktura systemu jest to zbiór relacji zachodzących między elementami tego
systemu. Na przykład maszyna i jej zminiaturyzowany model są różnymi systemami, ale mają
jednakowe struktury. Pojęcie systemu odgrywa tak istotną rolę w cybernetyce, że z powodzeniem
można by zdefiniować cybernetykę jako naukę o zachowaniu się systemów84.

B. Dynamika ekspotencjalna i schodkowa
Wzrost wykładniczy pojawia się często w naturze. Przykładowo tak przebiega wzrost dowolnej populacji do początku działania ograniczeń (np. kultury bakterii, choć w kontekście bakterii słowo kultura znaczy jednak coś innego), ale także w kulturze, w której np.
mierzalna liczbą artefaktów cywilizacja materialna Homo sapiens jako całość wydaje się
narastać właśnie w ten sposób.
Takie przebiegi początkowo rosnące wolno, a potem pozornie przyśpieszające, zwłaszcza przy niekompletnych danych, skłaniają ludzkie umysły do wyróżniania faz, choć
w rzeczywistości wzrost może mieć niemal stały współczynnik przez cały czas, np. 2%
na jednostkę osi X (najczęściej reprezentującej czas).

Ryc. 18. Historia pojedynczego przebiegu algorytmu genetycznego z widocznymi
trzema stopniami. Obie krzywe są statystykami z fitness populacji rozwiązań85
M. Mazur, Pojęcie systemu…
J.A. Edlund i in., Integrated information increases with fitness in the evolution of animats, „PLoS computational biology” 2011, 7 X, e1002236, fig 5.
84
85
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Fazy mogą być też jednak realne, gdy wzrost wykładniczy napotyka na jakieś naturalne
bariery (przestrzeń, pokarm lub w przypadku ewolucyjnym brak w puli do selekcji właściwego rozwiązania). Gdy przełamanie tych barier zajmuje czas, dochodzi do wysycenia
liczebności (krzywa S-kształtna86). Wtedy na krzywej pojawiają się okresy stagnacji, a kiedy
dojdzie do przełamania bariery – kolejne okresy wykładniczego wzrostu liczebności (lub
fitness), dające charakterystyczne „schodki”.
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