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PĜíspČvek je na dané téma jen poznámkou a vlastnČ je spíše otázkou než sdČlením.
Genetika je dnes velice úspČšnou vČdou, která má své významné místo v celém systému
biologických vČd. V návaznosti na chemické a fyzikální jevy na úrovni molekul DNA je
schopna analyzovat strukturu, roli a evoluci genĤ. Dokonce usiluje o to chápat biologickou
evoluci pĜedevším jako evoluci právČ genovou. Lze sledovat prodloužení genetiky i do
evoluce þlovČka, vývoje jeho mozku a snad i do evoluce povahy sociální.
A tu se snaží pĜevzít otČže disciplína zvaná memetika [1]. Memy jsou v ní novým typem
evoluþních replikátorĤ s obvyklými rysy ve hĜe: obmČna, soutČž, pĜežití, replikace atd.
Memetika se nabízí jako úspČšný pĜístup pĜi studiu spoleþenských a kulturních jevĤ. Jako
pĜesvČdþivé „infekþní“ memy se nabízí kupĜ. zvyklosti, názory, móda, melodie ...
NČkdy se objevuje snaha podepĜít tento pĜístup jinými, pĜírodovČdnými disciplínami, které
mají blízko k evoluþním procesĤm vytváĜení struktur, samoorganizaci, komplexnosti ap., jako
jsou napĜ. nČkteré þásti kybernetiky, synergetika, teorie deterministického chaosu, geometrie
fraktálĤ atp. Hledání souvislostí a vazeb je záslužné a pĜínosné, nesmí však být založeno jen
na novosti, atraktivnosti, nesnadné prĤhlednosti þi prostČ na neúplném pochopení atp.
PĜi návaznosti biologických a spoleþenskovČdních pĜístupĤ na popis fyzikální povahy
bývá problém pĜevodu vztahĤ založených na kauzálním pohledu „protože–tedy“ a vztahĤ
vyjádĜených úþelovČ „aby–tedy“. To je ovšem problém hlubší, problém hierarchiþnosti,
emergentních pojmĤ atd.
Jazyk memetiky se zdá být bližší právČ pĜístupu kauzálnímu spíše než úþelovému. NČkdy
lze oba pĜístupy kombinovat. I sama fyzika úspČšnČ využívá vedle kauzálního popisu (v
NewtonovČ mechanice je kupĜ. síla pĜíþinou zmČny pohybu) i popisu variaþního (pohyb se
dČje tak, aby pĜi cestČ ze stavu poþáteþního do stavu koneþného byl extremalizován
funkcionál veliþiny zvané akce).
Vážnou otázkou pro memetiku je dotaz: „Co je to vlastnČ mem?“ OdpovČć: „Svébytný
replikátor, který ...“ vyžaduje pokraþování a další rozbor. ýasto uvádČné: „Element
informace“, „urþité množství informace“ ap. pĜivádí ovšem k otázce další: „Co je to vlastnČ
informace?“ Tady už odpovČć snadná není. Teorie informace vzniklá z potĜeby pĜenosu
zpráv, jejich kódování, zajištČní jejich odolnosti proti šumu atd., vedla k definování množství
informace. Nejsou v ní však dobĜe zahrnuty její relativní, vztahové aspekty: úþel, význam,
hodnota atp.
Z fyzikálního hlediska je pojem informace jedním z rozhodujících pro interpretaci
kvantové teorie a lze oþekávat, že ve fyzice budoucnosti to bude dokonce pojem klíþový. Tyto
problémy by nás však nemČly vzdálit od našeho pĤvodního tématu.
PĜíspČvek nese název Memy a vČda. To mĤžeme chápat jako dvČ otázky: „Je vČda (jen)
souborem memĤ?“ a „Je memetika (novou) vČdou?“
K analýze metodologie a filozofie vČdy ve 20. století významnČ pĜispČli T. Kuhn [2] a K
Popper [3]. Kuhn zdĤrazĖoval, že vČda v urþitém období pĜijímá jisté paradigma a v jeho
rámci formuluje a zkoumá jí kladené otázky. ZmČna paradigmatu obvykle pĜichází náhle,
revoluþnČ, když se možnosti starého pĜístupu vyþerpaly tváĜí v tváĜ novým pozorováním. To
ovšem není nic špatného a divného. Otázky, samozĜejmČ, klademe tak, abychom jim rozumČli
a využíváme prostĜedkĤ, které se dĜíve osvČdþily. Když nelze pokraþovat, dojde ke zmČnČ, a
to tĜeba i základních a nosných pĜedstav teorie. Ale ne ke zmČnČ jakékoli, nikoli ke zmČnČ
svévolné. ZmČna má dobré dĤvody, musí pĜinést nové úspČchy (a zachovat staré, ovšem).

VČda není prostČ jen nČco jako móda krátkých þi dlouhých sukní a úzkých þi širokých
nohavic.
K. Popper dokazoval, že vČda nenalézá poslední a nezvratné pravdy, ale jen pravdy
pĜibližné a doþasné, a že její tvrzení nemusejí být vždycky formulována tak, aby je bylo
možné testovat („ovČĜovat“) a tedy i vyvrátit (falzifikovat). Proto je vČda v dobrém smyslu
„poznáním“ a její poznatky jsou základem rozvoje technických zmČn. PĜíkladĤ snad není
tĜeba uvádČt mnoho. KupĜ. fyzika studiem elektromagnetických jevĤ v 19. století
pĜedpovČdČla existenci elektromagnetických vln. Dnes máme rádio, televizi, dálková
navádČní raket k cestČ na MČsíc (ale i na nepĜátelské cíle), lasery, mobilní telefony… Je tĜeba
pĜesvČdþivČjších argumentĤ, dokládajících, že vČda je opravdu poznáním „þehosi“, že není
jen nezávazným obecnČ pĜijatým „vyprávČním“?
Nelze souhlasit s postmoderním názorem, že lze pĜijmout vcelku cokoli. K soutČži ano (i
kdyby to vypadalo pĜekvapivČ a divnČ), ale vČdeckou metodou je kritická racionalita (vČdomá
si ovšem svých omezení, kupĜ. omezenosti axiomatickým pĜístupĤ – Gödel).
MĤžeme-li strukturu vČdy a její rozvíjení vyjádĜit v terminologii memĤ, pak tato evoluce, v
níž nČco mizí a nČco pĜežívá a je aplikováno (!), þiní rozvoj vČdy procesem velice svébytným!
ýlovČk není ovšem tvorem jenom racionálním. Miluje mýty. Zná, þi spíše cítí, svá omezení
a chce je pĜekroþit. Tíhne k symbolĤm. Na hroby svých blízkých klade dary, kvČtiny… Touží
uniknout svým, racionalitou vyjevovaným, omezením. Potud je vše asi v poĜádku.
Bohužel, þlovČk je mnohdy ochoten zapĜít i tu základní racionalitu, která jej vynesla na
vrchol hierarchie živých tvorĤ. PĜes pĜesvČdþivé výsledky novodobé vČdy, kterých bČžnČ
užívá, je þasto ochoten vČĜit v astrologii, numerologii, pyramidologii, léþení nemocí drahými
kameny atp. Takováto „nakžlivá“ lehkomyslnost a neodpovČdnost v myšlení, najde-li své
místo ve správČ vČcí veĜejných a v politice, mĤže být velice nebezpeþná. MĤže vést kupĜ. k
militarizmu, nacionalizmu, náboženskému fanatizmu a podobným jevĤm.
Snadné napodobování a všeteþné prozkoumávání všech otevĜených zákoutí, které tvora
Homo sapiens vlastnČ v evoluci vynesly na vrchol pĜírody mohou vést i k jeho pádu. O
nČkterých varovných aspektech této možnosti jsme se zmínili na semináĜi k miléniu 2000 [4].
VČda a technika daly þlovČku moc. Až pĜíliš moci. UmožĖují mu pĜetváĜet (nejen popisovat,
ale opravdu pĜetváĜet) celé své životní prostĜedí a podmínky své existence.
Memy pĜedávané v lidských myslích a procházející rychlým (i horizontálním) šíĜením a
vývojem mohou být „sobecké“ a „slepé“ a neregistrují vþas hrozící nebezpeþí. To, co bylo
kdysi þlovČku k užitku a prospČchu, mĤže dnes pĜivodit i vážná rizika, která neumíme a
nechceme vþas dohlížet.
Umožní-li nám „memetika“ podívat se na naše myšlení a jednání, vþetnČ rysĤ sobeckosti,
hlouposti a pošetilosti, hloubČji a nezaujatČji a jakoby více „zvnČjšku“, než obvykle þiníme,
dokáže tím velmi mnoho.
Umožní-li teorie memĤ spoleþenskovČdné a kulturní studie pĜivést blíže k vČdČ pĜírodní,
dokáže, že je plnohodnotnou vČdou.
VČda pĜírodní ovšem nejen popisuje a „vypráví“, ale musí také umČt nalézat souvislosti,
„rozumČt“ a þinit „pĜedpovČdi“, takové testovatelné pĜedpovČdi, které v pĜírodovČdČ právČ
vedou k aplikacím a k využití v technice.
PodaĜí-li se memetice v jistém smyslu „zobjektivnit“ a pĜírodní vČdČ pĜiblížit chápání
kulturních a spoleþenských jevĤ, mĤže pĜinést zásadní užitek. Pak bude opravdu vČdou a
vČdou velice záslužnou. Je to ale vĤbec možné, není tu nevyhnutelná uzavĜenost v sebe sama?
A lze-li to, dokáže to? Nebo je memetika spíše jen vtipnou hrou se slovy, která však ve
svých možnostech ve srovnání s tradiþními spoleþensko-vČdními a kulturnČ-vČdními pĜístupy
nic navíc vlastnČ nepĜináší?
OdpovČć na tuto otázku nám asi pĜinese až její další rozvoj.
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