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P¤EDMLUVA

Zamrzlé vzpomínky a evoluãní trendy v evoluãní biologii

Jaroslava Flegra znám uÏ tfiicet let – tedy podstatnû déle, neÏ

jsme se pfiedtím neznali.KdyÏ pustím své vzpomínky do volného

v˘bûhu, hned se mi vybaví záfiící a evoluãnû zvídav˘ mladík,

s kter˘m jsem nûkolikrát procestoval zemû v˘chodního Balkánu

a od nûhoÏ jsem koncem 70. let poprvé sly‰el magická slova

„chemostat“, „turbidostat“, „sobeck˘ gen“ a „Richard Dawkins“.

Jak známo, maturaãní proces pozvolna pfiechází v senescenãní

a ztratili jsme za ta léta trochu na mladistvém pelu, náhradou

jsme se ponûkud obalili tituly.Podnes v‰ak oba zajisté v mnohém

pfiipomínáme velikého Charlese Darwina, zaslouÏilého, leã dnes

uÏ pfiekonaného (viz titul knihy) zakladatele evoluãních nauk

(vysoká inteligence a invenãnost, vá‰niv˘ a upfiímn˘ zájem o po-

znání Ïivého svûta, jeho pÛvodu a v˘voje, neochvûjná vûrnost

poznan˘m pravdám atd. – v‰ak to znáte podle sebe). Jaroslav

Flegr mi snad nezazlí, fieknu-li, Ïe Darwina pfiipomínám je‰tû

v jednom aspektu – také jsem po ãtyfiicet let choval rÛzná ple-

mena domácích holubÛ a pro zábavu je rÛznû kfiíÏil a selektoval.

UÏ tehdy mi bylo divné,Ïe by umûl˘ v˘bûr mûl b˘t totoÏn˘ s pfií-

rodním a nové druhy by mûly vznikat v pfiírodû podobnû jako vo-

láãi ãi pávíci v holubnících britsk˘ch chovatelÛ. Ne Ïe by umûl˘

v˘bûr nebyl schopen rychle a razantnû zmûnit vzhled a vlastnos-

ti chovan˘ch zvífiat:kdo nevûfií,aÈ si zkusí.PotíÏ je jinde.V˘sledek

se podobá spí‰e osazenstvu ‰pitálu sv. Jakuba, a ãím více se mor-

fologicky,etologicky ãi velikostnû odch˘lí od v˘chozího stavu, tj.

holuba skalního, tím je uboÏej‰í a ménû schopn˘ Ïivota. Extrém-

ní v˘sledky „‰lechtûní“ uÏ ani nevylétnou na stfiechu, ani neod-

chovají samy holoubata – v teorii by tomu tak ov‰em b˘t nemû-
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lo. Nápadn˘ je i rychl˘ návrat libovolné populace domácích ho-

lubÛ po ochabnutí dozoru chovatele k v˘chozímu stavu, tj. zhru-

ba k divokému skalnímu holubovi. Cel˘ fenomén mi byl nápad-

n˘ uÏ ze studií,ale bylo v povaze doby,Ïe se k vûfiení pfiedkládala

fiada podivností,napfi.brzké vítûzství proletáfiské revoluce.V hou-

‰tinû podobn˘ch trablÛ jsem nakonec na holuby a ostatní do-

mestikanty pozapomnûl. Poznamenejme, Ïe i vyuãování evoluã-

ní teorii se tehdy nevidûlo rádo, a vzpomínám si na pouãení,

které nám udûlil jeden z tehdej‰ích pedagogÛ: Proã je ze v‰ech

ÏivoãichÛ na druhy zdaleka nejvíce broukÛ? ProtoÏe mají pevné

krovky, které je chrání pfied útoky nepfiátel.A proã je ze v‰ech

broukÛ na druhy zdaleka nejvíc drabãíkÛ? ProtoÏe mají krovky

velmi zkrácené a mohou se volnû pohybovat… Pfiiznám se,Ïe uÏ

v devatenácti se mi na tom zdálo cosi divného, byÈ jsem tehdy

docházel k závûru, Ïe logika není pro Ïivot nejlep‰ím vodítkem.

O to vût‰í radost jsem mûl po letech, kdyÏ jsem dostal k pro-

ãtení rukopis této knihy. Cel˘ prapodivn˘ fenomén s domesti-

kanty do ní zapadal a ona ta zamrzlá evoluce… Leã nebudu pfied-

bíhat a vyzrazovat pikantní tajemství, uÏ proto ne, Ïe konzument

si knihu, jak doufám, fiádnû zakoupil a nemÛÏe b˘t pfiipraven

o proÏitek proniknutí k jádru vûci, coÏ vyÏaduje bedlivé proãte-

ní textu od první do poslední stránky. V˘sledek Flegrova usilová-

ní je pozoruhodn˘ v nûkolika rovinách,z nichÏ nikoli nepodstat-

ná je i ta, kde získal ãas k jejímu napsání. Po zralé úvaze se totiÏ

rozhodl,ve snaze pojistit  pfied ztroskotáním jednostranné inves-

tice do memÛ,vypustit do svûta i své geny,a to hned na dvou sice

roztomil˘ch, ale téÏ velmi nezbedn˘ch vehikulech. Od svého

nûkdej‰ího vzoru Richarda Dawkinse se Flegr li‰í tím, Ïe svou

inovaci neprezentuje jako pokraãování darwinovské ortodoxie

(vzpomeÀme DawkinsÛv termín new orthodoxy, aã se v podsta-

tû jednalo o herezi jako hrom), ale jako kacífiství. Je to zfiejmû

v âechách, tradiãnû bohat˘ch na hereze nejrÛznûj‰ího typu,

mnohem perspektivnûj‰í cesta, jak prorazit. Jen je nutno vymys-

let nûjaké kacífistvo kapitální, protoÏe ta drobná budí v mûstû

Praze uÏ od pfielomu 14. a 15. vûku shovívavé pousmání. Je rov-
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nûÏ vynikající, Ïe kniha byla vydána ãesky: jednak to zvy‰uje

pravdûpodobnost jejího dochování (anglick˘ch textÛ o evoluãní

biologii je spousta, ale aÏ se najde fragment ãeského, to bude na

katedfie paleolingvistiky poprask, nemluvû o tom, jak snadno

mÛÏe v izolované populaci nenápadnû probûhnout speciace),

jednak uvádí ãeskou mládeÏ srozumitelnû nejen do evoluãní

biologie nového typu, ale i do vûdeckého zákulisí. A tak bude

mladá generace biologÛ a zájemcÛ o studium této disciplíny

„uvedena do Ïivota“, aniÏ by bylo nutné je rovnou úplnû zkazit.

Evoluãní biologie je pro jedince, ktefií v ní pfiímo „nejedou“,

disciplína zvlá‰tní. Abychom mohli v jejích pravidlech hry správ-

nû a úspû‰nû fungovat, musíme uvûfiit v fiadu v˘chozích premis.

Je to zejména pfiesvûdãení,Ïe hmota je cosi nadaného jen inercií,

pasivní v˘plÀ prázdnoty, nûco bez vlastní aktivity, nefiku-li nûãe-

ho, jako je „intence“, ãi snad dokonce „zámûr“ ãi „vÛle“. Kde se

potom tyto vlastnosti, projevující se tfieba u ãlovûka prozíravostí

ãi plánovitostí, u nás sam˘ch vzaly (pokud nechceme vûfiit, Ïe

spadly pfiímo z nebes),se uÏ nefie‰í. Îivé organismy totiÏ nûjakou,

jakkoli nevûdomou intencionalitu, která by hezky a jednodu‰e,

ale „nevûdecky“ vysvûtlovala tfieba fenomén dlouhodob˘ch evo-

luãních trendÛ,mít nemohou (ne‰lo by aÏ tak o to vidût ve svûtû

nûjaké „nadpfiirozené“ jevy ãi zásahy, spí‰e o to, jak budeme chá-

pat,co jsou ty „pfiirozené“).RovnûÏ je nutno uvûfiit,Ïe vûdeck˘m

vysvûtlením je pouze nûjaká metafora vzatá ze svûta lidsk˘ch

strojÛ,tj.mechanomorfní,a korunou dÛkazÛ matematick˘ model.

Pokud tomuto pevnû uvûfiíme ãi si ani neuvûdomíme,Ïe by se da-

lo myslet jinak, jsme prav˘mi evoluãními biology dne‰ních dnÛ.

Jsem upfiímnû zvûdav, jak se inovaãní FlegrÛv pokus podafií, ne-

boÈ plavat v nûãem v rámci pravovûfií proti mejnstr˘mu je velmi

nejisté. AÈ nezoufá, Ïe po jeho epochálním ãlánku v Rivista di

Biologia dosud ne‰tûkl pes. Po mém stejnû epochálním ãlánku

o „zacílené“ evoluci mot˘lích kreseb (Zool. Jahrb. Syst. 1989:

217–254) taky ne‰tûkl.Ba za Ïivota velikého Johanna Gregora M.

ne‰tûkl rovnûÏ a tento se nakonec ze zoufalství vûnoval opatová-

ní, bankovním funkcím a sledování poãasí. BohuÏel má „drobná
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práce“, mezi intelektuály v ãesk˘ch zemích tak oblíbená (namát-

kou Petr V.: Kritick˘ úvod do teorie pfiírodního v˘bûru, 1996),

na chod „velké vûdy“ ãi „velk˘ch dûjin“ jen minimální vliv. Ten se

mûní vût‰inou náhle, tím,Ïe zanedbávaná polarita se náhle po le-

tech vyhrne na povrch a nebere si rukaviãky (po pádu komunis-

mu, kter˘ v˘znam trÏních sil zcela popíral, nastalo jejich vá‰nivé

uctívání – nová „móda“ se ‰ífií lavinovitû, podobnû jako samiãky

vût‰inou upfiednostÀují ten typ sameãkÛ, kter˘ chtûjí i ostatní).

Trochu se obávám, aby léta úplného popírání jakéhokoli byÈ se-

beparciálnûj‰ího a sebenevûdomûj‰ího fungování intence v Ïi-

vém svûtû nevyústila pfievratem v naprost˘ opak: v‰e je v˘sled-

kem plánu a zámûru jednoho a centrálního, v tomto pfiípadû

Boha-Stvofiitele. Raketov˘ vzestup a ‰ífiení kreacionismu je vedle

kolapsu komunismu druh˘m nejvût‰ím spoleãensk˘m divem,kte-

r˘ jsem zaÏil, nemám z nûj ov‰em pfiíli‰ radost. Svût, kde na mno-

ha kníÏecích stolcích sedí pfiísní muÏové se svat˘mi knihami, ne-

vûstí v tomto smyslu mnoho dobrého. Pfiál bych krásné, ãtivé

a vtipné Flegrovû knize a její centrální my‰lence lep‰í osud, neÏ

byla sudba hypotetického invenãního albánského teologa, kter˘

pfii‰el na brilantní a mnohé vysvûtlující kacífistvo krátce pfiedtím,

neÏ Enver HodÏa vyhlásil První ateistick˘ stát. Pevnû doufám, Ïe

pfiedchozí ãerná vize je jen v˘razem nevûdom˘ch du‰evních po-

chodÛ polohumanitního ‰karohlída, kter˘ se probíral dûjepisn˘-

mi knihami víc, neÏ je pro zdárné provozování vûdy zdrávo, a Ïe

pfiíteli Flegrovi nebude na stará kolena Ïivofiiti, jsa s nevolí trpûn

na katedfie inteligentního dyzajnu. Pfiedpokládám, Ïe stejnou ra-

dost z knihy jako já budou mít i ãtenáfii z ‰irok˘ch fiad ãesko-

jazyãného obyvatelstva – krom biologÛ je dobfie pfiístupná i zví-

davému laikovi s alespoÀ stfiedo‰kolsk˘m vzdûláním: zevrubné

vysvûtlování základních genetick˘ch i jin˘ch biologick˘ch pojmÛ

je plnû na místû, nechceme-li ov‰em podlehnout publikaãnímu

nihilismu v tom smyslu, Ïe ti, co vûdí, stejnû vûdí, a ti, co nevûdí,

stejnû nepochopí, a tudíÏ je lep‰í nepsat nic. Ale teì uÏ,mil˘ ãte-

náfii, vzhÛru k poznávání, jak je to s evolucí doopravdy.

Stanislav Komárek
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1 V·ECHNO JE JINAK, NEÎ SE ZDÁ

Je tomu jiÏ zhruba 150 let, co vy‰lo první vydání knihy „O vzni-

ku druhÛ pfiirozen˘m v˘bûrem“.1 V tomto díle nejslavnûj‰í bio-

log v‰ech dob,Charles Darwin, jako první napsal a zdÛvodnil,Ïe

Ïivoãi‰né a rostlinné druhy vznikly a stále vznikají v pfiírodû po-

stupn˘m v˘vojem ze spoleãného pfiedka.Vysvûtlil, Ïe silou po-

hánûjící rozrÛzÀování druhÛ je pfiirozen˘ v˘bûr,pfiednostní pfie-

Ïívání a rozmnoÏování nejzdatnûj‰ích jedincÛ. Pfiirozen˘ v˘bûr

tak zároveÀ uspokojivû vysvûtluje úãelné pfiizpÛsobení organis-

mÛ podmínkám jejich prostfiedí. Darwinovy my‰lenky sice na-

razily na siln˘ odpor tehdej‰í náboÏensky orientované spoleã-

nosti, v odborn˘ch kruzích se jim v‰ak dostalo témûfi okamÏitû

v‰eobecného pfiijetí. Jeho teorie evoluce byla v prÛbûhu ãasu

nesãíslnûkrát potvrzena a do souãasnosti zÛstává základem

v‰ech vûdeck˘ch evoluãních teorií.

Pfiedpokládám,Ïe Ïádné tvrzení pfiedchozího odstavce ãtená-

fie nijak zvlá‰È nepohor‰uje. A pfiesto, s v˘jimkou vcelku nepfiíli‰

zajímavého konstatování, Ïe od prvního vydání Darwinovy kni-

hy uplynulo zhruba 150 let, jsou v‰echna ostatní v podstatû ne-

pravdivá. Charles Darwin (1809–1882) rozhodnû nebyl prvním

biologem, kter˘ pfiedloÏil odborné vefiejnosti ucelenou teorii

v˘voje druhÛ postupnou evolucí ze spoleãného pfiedka, neboÈ

právû toto udûlal jiÏ o 50 let dfiíve Jean-Baptiste Lamarck

(1744–1829) ve svém stûÏejním díle „Filosofie zoologie“.2 Mo-

torem pohánûjícím rozrÛzÀování druhÛ dost moÏná není pfiiro-

zen˘ v˘bûr, ale zcela jiné evoluãní mechanismy, které budeme

probírat v kapitole 4.Pfiirozen˘ v˘bûr, tak jak ho popsal Darwin,

sice umoÏÀuje vysvûtlit vznik úãeln˘ch vlastností u bakterií, ne-

dostaãuje v‰ak k vysvûtlení tûchto vlastností u naprosté vût‰iny

takzvan˘ch vy‰‰ích organismÛ.3 Darwinovy my‰lenky byly aÏ
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neãekanû pfiíznivû pfiijaty ‰irokou vefiejností.Naproti tomu fiada

evoluãních biologÛ proti nim vznesla a v prÛbûhu ãasu je‰tû po-

stupnû vzná‰ela pomûrnû závaÏné námitky. Darwinova teorie

byla opravdu následnû mnohokrát potvrzena. Souãasnû se v‰ak

v prÛbûhu ãasu objevila fiada skuteãností, které její platnost

v mnohém zpochybÀují nebo pfiinejmen‰ím omezují.Ve svûtle

souãasn˘ch poznatkÛ jiÏ DarwinÛv model evoluce nemÛÏeme

povaÏovat za základ vûdeck˘ch teorií t˘kajících se vzniku a v˘-

voje Ïivota. A právû o tom a o teorii, která by mohla Darwinovu

teorii nahradit, by mûla b˘t tato kniha.

Aby bylo hned od zaãátku jasno: nic proti Darwinovi. Podob-

nû jako on a naprostá vût‰ina m˘ch kolegÛ i já jsem pfiesvûdãen,

Ïe organismy vznikaly bûhem nesmírnû dlouhého období trvání

Zemû jeden z druhého pfiirozenou cestou biologické evoluce.

Ve srovnání s Darwinem mám pro toto své pfiesvûdãení mno-

hem více vûcn˘ch dokladÛ, poznatkÛ, které nashromáÏdili bio-

logové bûhem 150 let, jeÏ uplynula od vydání „O vzniku druhÛ

pfiirozen˘m v˘bûrem“. Na rozdíl od vût‰iny zastáncÛ tradiãních

proudÛ v evoluãní biologii se v‰ak domnívám,Ïe zpÛsob vzniku

a v˘voje druhÛ pÛsobením pfiirozeného v˘bûru je jin ,̆ neÏ jak

ho popsal Darwin a neÏ jak se nám ho snaÏí ukázat souãasné

uãebnice. Dále jsem pfiesvûdãen, Ïe rozdíly mezi darwinistic-

18 / ZAMRZLÁ EVOLUCE ANEB JE TO JINAK, PANE DARWIN

1.1 Evoluce

Evolucí se obvykle rozumí postup-
n˘ v˘voj jakékoli soustavy s „pa-
mûtí“, tj. jakékoli soustavy, která
odpovídá na vnûj‰í vlivy v závis-
losti na tom, s jak˘mi vlivy se jiÏ
setkala v minulosti. To znamená,
Ïe mÛÏeme mluvit stejnû dobfie
o evoluci jazykÛ, automobilov˘ch
karoserií ãi dámsk˘ch úãesÛ jako
o evoluci kaprovit˘ch ryb. Evoluce
mÛÏe b˘t pfiímá, zpûtná i cyklická.

Jedním z mnoha typÛ evoluce je
biologická evoluce. Je zajímavá
pfiedev‰ím tím, Ïe v jejím prÛbû-
hu samovolnû vznikají organismy,
tj. systémy úãelnû pfiizpÛsobené 
vyuÏívání nejrÛznûj‰ích zdrojÛ
prostfiedí, tedy mezi jin˘mi tfieba
takoví obdivuhodní tvorové jako
mouchy octomilky, kokosové pal-
my, jesetefii a ãtenáfii této knihy.
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