Arkadiusz So³tysiak

Kilka uwag na temat ewolucji
kulturowej
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Wszystkie gatunki organizmów ¿ywych na Ziemi, ³¹cznie z najprymitywniejszymi wirusami, wci¹¿ musz¹ przystosowywaæ siê do zmiennych warunków rodowiska. Mechanizmem, który im to umo¿liwia, jest ewolucja 
powtarzaj¹ca siê sekwencja losowych mutacji i kierunkowej selekcji prowadz¹ca do utrwalania w populacji korzystnych cech i eliminowania niekorzystnych. Równie¿ ludzie podlegaj¹ prawom ewolucji biologicznej. Jednak
w przypadku naszego gatunku  ju¿ nie

biologicznego,

tylko

biokultu-

rowego  w grê wchodzi równie¿ ewolucja kulturowa, która obecnie, w
warunkach sztucznego rodowiska, zdaje siê byæ nawet istotniejsza i maj¹ca
wiêksze znaczenie.
Analogie pomiêdzy ewolucj¹ biologiczn¹ i kulturow¹ zosta³y zebrane i
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wyczerpuj¹co objanione przez A. Wierciñskiego . Poniewa¿ jednak ewolucja kulturowa nie jest zjawiskiem zupe³nie niezale¿nym, lecz konsekwencj¹ i uzupe³nieniem ewolucji biologicznej, istotne staje siê nie tylko
odszukanie podobieñstw, lecz równie¿ ró¿nic miêdzy nimi. Podobieñstwa
bowiem mog¹ wynikaæ z to¿samoci przedmiotu obu rodzajów ewolucji i z
samej definicji ewolucji, natomiast odnalezienie ró¿nic pozwala na przeprowadzenie bardziej szczegó³owej analizy systemowej. Podstawowe ró¿nice
pomiêdzy ewolucj¹ biologiczn¹ i kulturow¹, przy uwzglêdnieniu zw³aszcza
zagadnieñ informacyjnych, zosta³y zebrane w poni¿szej tabeli.
Ró¿nice,

jak

mo¿na

siê

przekonaæ,

siêgaj¹

bardzo

g³êboko.

Przede

wszystkim inne s¹ noniki informacji podlegaj¹cej przekszta³ceniom  w
przypadku ewolucji biologicznej s¹ to nici DNA lub RNA, w przypadku
ewolucji kulturowej zbiór szlaków skojarzeniowych w sieci neuronów. Ta
ró¿nica

jest

równie¿

1

najbardziej

fakt,

¿e

w

podstawowa

wypadku

i

ewolucji

z

niej

wynikaj¹

kulturowej

nie

wszystkie
mo¿na

inne,

mówiæ

o

Artyku³ ten jest polskim t³umaczeniem plakatu zatytu³owanego Some Remarks Concerning

Cultural

Evolution,

przedstawionego

podczas

konferencji

"Man

as

Subject

and

Object

of

Culture", która odby³a siê w Radziejowicach w dniach 2627 X 1997, oraz opublikowanego w
sprawozdaniu z tej konferencji ("Man as a Subject and Object of Culture", red. A. Wierciñska,
Warsaw 1999, ss. 9399).
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A. Wierciñski, Antropologiczne ujêcie kultury i ewolucji kulturowej [w:] "Magia i religia.

Szkice z antropologii religii", Kraków 1994, ss. 7186.
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Lp.
1

Ewolucja biologiczna
Zapis

sekwencyjny

w

niciach

do

postaci

DNA lub RNA.
2

Transkrypcja

genów

Ewolucja kulturowa
Zapis asocjacyjny w strukturze
sieci neuronów.

bia³ek.

Uaktywnianie
szlaków
reakcja

odpowiednich

skojarzeniowych
na

bodce

lub

jako

wskutek

samopobudzenia grup neuronów.
3

Losowe mutacje w zapisie sek-

Kierunkowe

wencyjnym  na poziomie geno-

cych lub tworzenie nowych szla-

typu.

ków skojarzeniowych; brak sekwencji

zmiany

istniej¹-

mutacjaselekcjamutac-

jaselekcja.
4

Kierunkowa

selekcja

na

pozio-

mie fenotypu.

Wzmacnianie szlaków skojarzeniowych czêciej uaktywnianych
i

zwiêkszanie

spójnoci

ca³ej

struktury skojarzeñ.
5

6

Du¿y

konserwatyzm:

zmiany

Du¿a

plastycznoæ:

trwa³oæ

zachodz¹ wolno i utrzymuj¹ siê

szlaku skojarzeniowego

d³ugo  podobnie, jak zmiany w

le¿na

rodowisku naturalnym.

pobudzenia.

Przekaz i reduplikacja nici DNA.

Edukacja:

od

jest

powtarzalnoci

i

zasi³y

miêdzypokoleniowy

przekaz informacji oraz dyfuzja
wewn¹trz populacji.
7

Jednorazowy i dok³adny przekaz

Miêdzypokoleniowy

kompletu informacji genetycznej

formacji na drodze edukacji: pro-

potomstwu.

ces

trwaj¹cy

przekaz

du¿¹

czêæ

in-

¿ycia

osobniczego i nie zawsze dok³adny, czêsto zaburzany czynnikami
zewnêtrznymi.
8

Zapis

jednoznaczny

i

powta-

rzalny.

Zapis niejednoznaczny i niepowtarzalny:
nych

struktura

szlaków

analogicz-

skojarzeniowych

mo¿e byæ ró¿na u ró¿nych osobników.
9

Czêste mutacje letalne lub suble-

Szlaki skojarzeniowe zmniejsza-

talne.

j¹ce

dostosowanie

sporadycznie

bywaj¹ letalne i zwykle s¹ modyfikowane w krótkim czasie.
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Lp.

Ewolucja biologiczna

Ewolucja kulturowa

10

Mutacje somatyczne nie s¹ prze-

Informacje zapisane na szlakach

kazywane potomstwu.

skojarzeniowych wykszta³conych
podczas ¿ycia osobniczego mog¹
byæ przekazywane innym cz³onkom populacji.

11

Miêdzygatunkowa wymiana ma-

Mo¿liwoæ

teria³u genetycznego

kulturowej pomiêdzy dowolnymi

sporadycz-

wymiany

na i nastêpuj¹ca wy³¹cznie w o-

osobnikami

krelonych warunkach.

gatunków

informacji

dowolnych
pod

warunkiem

istnienia u obu dostatecznie rozbudowanej sieci

neuronów

oraz

mo¿liwoci komunikacji.
12

Niemal pe³na izolacja gatunków

Izolacja

biologicznych;

równie¿

wy³¹cznie pod warunkiem istnie-

izolacja poszczególnych populac-

nia ograniczeñ w wymianie in-

ji jednego gatunku.

formacji.

czêsto

populacji

kulturowych

1. Tabela zestawiaj¹ca ró¿nice pomiêdzy ewolucj¹ biologiczn¹ i kulturow¹.
mutacjach i selekcji, gdy¿ w normalnych warunkach wszelkie zmiany s¹
kierunkowe. Selekcja wystêpuje tylko wtedy, gdy w grê wchodz¹ wrodzone
w³aciwoci sieci neuronów  te jednak podlegaj¹ ewolucji biologicznej. O
mutacjach w ogóle nie ma mowy, gdy¿ nie jest uzasadnione stwierdzenie, ¿e
ka¿dy

dowolny

element

mo¿e

z

równym

prawdopodobieñstwem

zostaæ

zast¹piony innym dowolnym elementem. Wrêcz przeciwnie, znaj¹c strukturê sieci mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przewidzieæ, które szlaki
skojarzeniowe

zostan¹

przekszta³cone

w

wyniku

dzia³ania

okrelonego

bodca. W takim ujêciu równie¿ wynalazki s¹ w wysokim stopniu zdeterminowane struktur¹ sieci neuronów wynalazcy. Ewentualne zmiany losowe
spowodowane czynnikami zewnêtrznymi podlegaj¹ w normalnych warunkach szybkiej eliminacji.
Istot¹ ewolucji jest nie nonik informacji, ale fakt, ¿e w zbiorze informacji

podlegaj¹cym

przekazowi

musi

równie¿

zawieraæ

siê

algorytm

przekazywania. W przypadku ewolucji biologicznej istnieje wiele rozmaitych sposobów rozmna¿ania, wszystkie jednak maj¹ wspóln¹ cechê  pomijaj¹c

przypadkowe

i

rzadko

wystêpuj¹ce

mutacje

oraz

cile

okrelone

mechanizmy krzy¿owania, przekazywany genom nie ulega przekszta³ceniom. W przypadku przekazu treci kulturowych sprawa jest znacznie bar-
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dziej skomplikowana i w³anie temu zagadnieniu  zagadnieniu edukacji 
chcia³bym powiêciæ wiêcej uwagi.
Przede wszystkim informacja kulturowa nie mo¿e byæ przekazywana
niezale¿nie od genomu, przynajmniej do czasu, kiedy jaki szaleniec ulepi
Golema lub Mokerkjalfiego. Nonik informacji kulturowych, to znaczy du¿e partie mózgu, rozwin¹³ siê na drodze ewolucji biologicznej, podobnie fizjologiczny mechanizm pobierania i magazynowania informacji. Mo¿na siê
wiêc spodziewaæ, ¿e równie¿ sposoby przekazywania informacji w du¿ej
czêci s¹ wrodzone. Chodzi tutaj o naukê poprzez naladownictwo, która
jest w³aciwoci¹ nie tylko cz³owieka, lecz równie¿ wielu zwierz¹t wy¿szych, na pewno ma³p i niektórych ptaków.
U cz³owieka jednak nauka przez naladownictwo nie jest jedynym sposobem

przekazywania

informacji

kulturowej;

dominuje

ona

jedynie

we

wczesnych fazach edukacji, kiedy to jest przekazywany system oznakowañ
symbolicznych, mniej lub bardziej abstrakcyjnych, za pomoc¹ których mog¹
byæ kodowane treci niemo¿liwe do wyra¿enia poprzez demonstracjê i do
nauczenia przez naladowanie.
Pobierane informacje s¹ przekszta³cane w szlaki skojarzeniowe wewn¹trz struktury sieci neuronów. Istnieje szereg wrodzonych szlaków skojarzeniowych  zobrazowañ archetypowych  które w procesie edukacji s¹
modyfikowane i staj¹ siê orodkami pól symbolicznych, to znaczy wielokierunkowych

doæ

spójnych

skrzy¿owañ

szlaków

skojarzeniowych.

Zobra-

zowania archetypowe zosta³y wykszta³cone w toku ewolucji biologicznej i
ich

istnienie

Dziêki

nim

niejako

narzuca

pierwotna

kierunek

struktura

sieci

tworzenia

neuronów

kolejnych

jest

skojarzeñ.

korzystniejsza

pod

wzglêdem adaptacyjnym, gdy¿ ju¿ na wstêpie osobnik otrzymuje istotn¹
czêæ programu.
Jak podkrelono w tabeli, nonik informacji kulturowych  pamiêæ  ma
charakter asocjacyjny. Oznacza to, ¿e szlaki skojarzeniowe powstaj¹ jednorazowo na skutek oddzia³ywania bodca zdolnego do przekroczenia progowej wartoci pobudzenia, nastêpnie za s¹ utrwalane lub modyfikowane,
przy czym niemo¿liwe ju¿ jest ich usuniêcie. Poniewa¿ szlaki skojarzeniowe
mog¹

krzy¿owaæ

siê

z

sob¹

i

nak³adaæ

na

siebie,

bardzo

trudne

jest

obliczenie ³¹cznej pojemnoci ca³ej struktury  wartoci¹ graniczn¹ jest
silnia liczby mo¿liwych po³¹czeñ pomiêdzy neuronami. Pamiêæ asocjacyjn¹
do pewnego stopnia mo¿na przyrównaæ do pamiêci holograficznej: zniszczenie czêci nonika powoduje pogorszenie jakoci, lecz nie prowadzi do
utraty okrelonych zapisów.
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W warunkach naturalnych przekaz informacji kulturowych jest sprzê¿ony

z

przekazem

genotypu,

to

znaczy

osobnik

jest

kszta³cony

przez

w³asnych rodziców lub cz³onków ich rodów. Edukacja jednak nastêpuje nie
tylko na drodze przekazu miêdzypokoleniowego, lecz równie¿ na drodze dyfuzji wewn¹trz populacji, najczêciej w obrêbie grupy rówieniczej. Kierunek przep³ywu informacji jest cile okrelony: od starszych do m³odszych i
od spo³ecznoci do jednostki. Istniej¹ silne wrodzone mechanizmy utrudniaj¹ce przep³yw informacji w kierunku odwrotnym, które zaobserwowano
równie¿ u szympansów. Jest to uzasadnione wymogiem utrzymania spójnoci wewn¹trz populacji. Jedynym wyj¹tkiem mo¿e byæ sytuacja, w której
istnieje silne zapotrzebowanie na okrelon¹ informacjê, wówczas jednak
przekaz musi byæ odpowiednio zrytualizowany.
W wyniku procesu edukacji cz³onek danej grupy uzyskuje odpowiednie
wzorce zachowañ oraz wiedzê niezbêdn¹ do dzia³ania w spo³ecznoci i w
rodowisku, zostaj¹ tak¿e zaspokojone jego podstawowe potrzeby poznawcze. Jednoczenie pula informacji kulturowych wewn¹trz populacji jest doæ
jednolita i stanowi jedn¹ z podstaw funkcjonowania i rozwoju spo³ecznoci.
Istotne s¹ natomiast ró¿nice miêdzypopulacyjne.
Wspó³czesna cywilizacja techniczna spowodowa³a powa¿ne zmiany w
przedstawionym powy¿ej schemacie. Przede wszystkim nast¹pi³ zanik wiêzi
rodowych i pojawienie siê rodków technicznych umo¿liwiaj¹cych pobieranie informacji kulturowych z innych populacji. Jednoczenie nowe formy
konkurencji wewn¹trzgatunkowej sprawi³y, ¿e pierwszy etap edukacji polegaj¹cy na przekazie informacji kulturowych dzieciom przez w³asnych rodziców lub ich dalszych krewnych zosta³ znacznie skrócony i zast¹piony kszta³ceniem w grupach rówieniczych przez wyspecjalizowanych nauczycieli, którzy otrzymuj¹ pe³nomocnictwo rodziców. W efekcie ró¿nice miêdzypopulacyjne zaczynaj¹ siê zacieraæ i nastêpuje ujednolicenie kultury; g³ówne czynniki do niego prowadz¹ce zosta³y przedstawione w schemacie blokowym.
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e wraz z doskonaleniem technologii telekomunikacyjnych i audiowizualnych stopieñ ujednolicenia kultury bêdzie siê powiêksza³. Z ewolucjonistycznego punktu widzenia jest to zjawisko niekorzystne, gdy¿ ujednolicenie w skali gatunku zmniejsza mo¿liwoci dostosowania do nagle zmieniaj¹cych siê warunków rodowiskowych. Jednak, jak
ju¿ stwierdzono, pula informacji kulturowych mo¿e siê zmieniaæ znacznie
szybciej, ni¿ organizm i  choæ ju¿ ten fakt sam w sobie mo¿e byæ ród³em
zagro¿enia  to jednak trudno przewidzieæ zmianê w rodowisku, nawet w tym
sztucznie stworzonym przez cz³owieka niestabilnym rodowisku wielkiego miasta, która mog³aby byæ tak nag³a, by uniemo¿liwiæ przystosowanie kulturowe.
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2. Schemat blokowy przedstawiaj¹cy czynniki sprzyjaj¹ce unifikacji
kulturowej.
Z drugiej strony, pe³ne ujednolicenie kultury nie jest mo¿liwe. Zanikaj¹
co prawda tradycyjne grupy rodowe (mo¿e poza sycylijsk¹ mafi¹, która
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znakomicie przystosowa³a siê do anonimowego spo³eczeñstwa) i populacje
terytorialne, jednak w ich miejsce pojawiaj¹ siê grupy zawodowe, gangi i
wielkie korporacje, a tak¿e sekty i specyficzne grupy quasireligijne oferuj¹ce roz³adowanie frustracji nieuchronnie wi¹¿¹cych siê z ¿yciem w anonimowym stadzie. Wród tych ostatnich mo¿na wymieniæ przede wszystkim
synkretystyczny New Age (bardzo przypominaj¹cy ruchy religijne schy³kowego Imperium Rzymskiego) oraz organizacje satanistyczne zdobywaj¹ce
coraz wiêksz¹ popularnoæ w krajach anglosaskich i skandynawskich.
Jednak wszystkie wymienione grupy s¹ pozbawione trwa³ych podstaw,
to

znaczy

wiêzi

rodowych



w

zwi¹zku

z

tym

podlegaj¹

one

ci¹g³ym

fluktuacjom i mo¿e poza niektórymi grupami zawodowymi raczej nie maj¹
szans na przetrwanie d³u¿ej, ni¿ przez jedno pokolenie. Trudno oceniæ, czy
s¹ one lepsze z punktu widzenia dobra naszego gatunku ni¿ tradycyjne
grupy rodowe  na pewno jednak stanowi¹ one formê przystosowania do
warunków sztucznego rodowiska stworzonego przez cz³owieka.
Trudno tak¿e przewidzieæ, jaki bêdzie kierunek ewolucji kulturowej w
przysz³oci. Dzia³a tutaj zasada nieoznaczonoci: wszelka próba prognozowania wp³ywa w mniejszym lub wiêkszym stopniu na kierunek zmian. Poza
tym trudno okreliæ dalszy przebieg ewolucji kulturowej u¿ywaj¹c pojêæ,
które w³anie w jej toku zosta³y ukszta³towane  nauka bowiem równie¿
podlega ewolucji, przy czym w jej wypadku znaczenie przystosowawcze jest
szczególnie wyrane: hipotezy to nic innego, jak elementy modelu rzeczywistoci podlegaj¹ce ocenie i przyjmowane, jeli s¹ niesprzeczne z obserwacjami i akceptowane przez spo³ecznoæ.

Warszawa, 13 X 1997

