
T�etí kultura
Vztah anglosaského sv�ta k humanitnímu a p�írodov�dnému vzd�lání
Zden�k     Neubauer  , Vladimír     Vanýsek   
 Publikováno: Vesmír 76, 225, 1997/4 
C. P. Snow r. 1959 uve�ejnil knihu „The two cultures“ (Dv� kultury). Jedna z kultur je všechno to,
co se b�žn� pod pojem kultura zahrnuje: výtvarné um�ní, krásná literatura, hudba, divadlo, film,
a þásteþn� i filozofie a spoleþenské v�dy – tedy „hommes de lettres“, kultura vzd�lance v klasickém
pojetí. Ta druhá je oblast „sciences“ – jak jsou v anglosaských zemích oznaþovány p�írodní v�dy.
V té dob� bylo z�ejmé, že význam v�dy zasahuje do b�žného života natolik, že nutn� vytvá�í
jakousi samostatnou kulturní sféru. Bylo také z�ejmé, že je mezi ob�ma kulturními oblastmi mezera.
Snow p�edpokládal, že další vývoj umožní, aby mezera byla p�ekonána, a literární vzd�lanci spolu
s v�dci vytvo�í cosi, co bude p�edstavovat t�etí kulturu. Tuto koncepci však ost�e kritizoval F. R.
Leavis, který namítal, že v�da nem$že existovat bez širšího sv�ta kulturní þinnosti.

Snow$v p�edpoklad se nesplnil. Dodnes „literáti“ (humanitní) nekomunikují s „v�dci“
(p�írodov�dnými), ale ona „t�etí“ kultura do jisté míry existuje – vytvo�ili ji v�dci sami, tím, že ve
sd�lovacích prost�edcích srozumitelnou formou seznamují ve�ejnost s výsledky své práce a s názory
na smysl a cíle v�dy. Pat�í sem nap�íklad nejen filozofické úvahy Alberta Einsteina nebo fyzika
Wernera K. Heisenberga, ale i „První t�i minuty“ Stevena Weinberga, práv� tak jako Hawkingova
„Struþná historie þasu“ nebo „Teorie všeho“ Johna Barrowa. Pat�í sem i kvalitní v�decko-populární
televizní po�ady, výstavy a trvalé v�decké a technické muzejní expozice. Nedílnou souþástí této t�etí
kultury jsou periodika jako Nature nebo Science a také Vesmír.

Otázky t�etí kultury nedávno oživil americký publicista a vydavatel John Brockmann v knize „The
third culture“ (nakl. Simon and Schuster, New York 1995, v n�m. p�ekladu Goldmann, Mnichov
1996). Brockmann zve�ej�uje rozhovory s �adou v�dc$, s nimiž se setkal p�i vydávání jejich
v�decko-populárních prací. Vyslovují se nejen k otázkám t�etí kultury, ale i k problém$m vlastní
v�decké práce, ba dokonce prací ostatních úþastník$ této neformální písemné diskuse. Je do ní
zapojena �ada známých osobností, nap�íklad jeden z p�edních britských matematik$ Roger Penrose
nebo mikrobioložka Lynn Margulisová, zastánkyn� Lovelockovy teorie o Gaie.

Nejzajímav�jší je úvodní þást knihy, v níž se v�dci vyslovují k otázce, proþ neexistuje komunikace
mezi „klasickou“ kulturou humanitních intelektuál$ a kulturou v�dy. N�které z následujících citát$
tento problém objas�ují natolik, že není t�eba dalšího komentá�e. Stephen Jay Gould, profesor
zoologie na Harvardov� univerzit�, evoluþní biolog (z jeho populárních knížek byl do þeštiny
p�eložen „Pandin palec“ a p�ipravuje se p�eklad „Mismeasure of Man“) uvádí názor
britského v�dce, nositele Nobelovy ceny Petera Medawara. Ten považoval za nespravedlnost, že
p�írodov�dec nep�íliš dob�e se orientující v um�ní a hudb� je t�mito intelektuály považován za
zabedn�nce, kdežto intelektuálové se domnívají, že k tomu, aby byli považováni za vzd�lance,
nemusí o p�írodních v�dách v�d�t v$bec nic.

Podobný soud o zp$sobu myšlení intelektuál$ vyslovil Murray Gel-Mann, emeritní profesor
teoretické fyziky na Kalifornské technice, nositel Nobelovy ceny za objevy ve fyzice elementárních
þástic, zakladatel Institutu pro teoretická studia v Santa-Fé. „Je politováníhodné, že v um�ní,
v duchovních a spoleþenských v�dách jsou lidé, kte�í jsou hrdí na to, že o p�írodních v�dách,
matematice nebo technice nemají ani pon�tí. Opaþné p�ípady nalezneme velmi vzácn�. Je možné, že
se najde v�dec, který neví nic o Shakespearovi, ale sotva bychom mezi v�dci nalezli n�koho, kdo by
na to byl hrdý.“ Roger Schank, odborník na výpoþetní techniku a specialista na výukové výpoþetní
metody, je þlenem redakþní rady Encyclopedia Britannica. V této souvislosti uvádí následující
p�íhodu: Redakce této encyklopedie, složená p�evážn� z humanitních intelektuál$, s politováním
konstatovala, že sv�t se „komputerizuje“. Vedoucí redaktor prohlásil: „Budeme se muset smí�it
s tím, že odpov�dnost za vydávání Encyklopedie p�evezmou lidé, kte�í budou mén� vzd�laní než
my.“ R. Schank na to reagoval dotazem: „Podle þeho m$žete soudit, že jsem mén� vzd�laný než
vy?“ Dostalo se mu ujišt�ní: „Ale vás tím nemyslíme – vy jste mimo�ádná výjimka....“



Sir Martin Rees, astrofyzik a p�ední odborník v kosmologii, profesor na King’s College
v Cambridži, vidí p�íþinu tohoto stavu ve vzd�lávacím systému: „V�tšina lidí, kte�í rozhodují
o zam��ení redakcí ve sd�lovacích prost�edcích, má p�evážn� humanitní vzd�lání, což z hlediska
zájmu souþasného inteligentního þtená�e je již p�ežitek. Ve Velké Británii je tento problém ješt�
zhoršen tím, že vzd�lávací systém je siln� specializovaný a v�tšina t�ch, kte�í p�icházejí na
univerzity od svých patnácti let v�ku, o p�írodov�deckých tématech už nic neslyší.“

Zdá se tedy, že hranice mezi kulturami je nejen dost z�eteln� stanovena, ale dokonce je mezi nimi
vysoký hraniþní val. Rozši�ování vlivu t�etí kultury z�ejm� pon�kud znervóz�uje obec humanitních
intelektuál$ a z této strany se dokonce ozývá obþas i bojový pok�ik. Britský publicista Brian
Appleyard v p�edmluv� ke své knize Understanding the present (Porozum�t dnešku, pozn. red. viz
krátkou recenzi V. Schreibra, Vesmír 71, 578, 1992/10) se netají nelibostí nad arogancí v�dc$,
s jakou se odvažují vyjad�ovat k takovým otázkám, jako je nap�íklad existence Boha (Appleyard
byl zejména rozþilen populárním bestsellerem Stephena Hawkinga „Struþná historie þasu“). Paul
Davies, profesor teoretické fyziky na univerzit� v Adelaide, jehož knížka „The last three minutes“
vyšla i v þeském p�ekladu (Poslední t�i minuty), komentuje situaci takto: „Mnoho let byli v�dci
ignorováni a nikdo jim nenaslouchal. Te�, kdy dosáhli obecné pozornosti, dostanou ihned nálepku
jakési intelektuální mafie.“

Nutno ovšem p�ipomenout, že všechny uvedené citáty pocházejí z anglosaského sv�ta. Ponechávám
laskavému þtená�i, aby sám posoudil, do jaké míry lze výše uvedené post�ehy aplikovat na naše
st�edoevropské pom�ry.

Vladimír Vanýsek 

O SVÁTOSTI, ENTROPII A SHAKESPEAROVI
Na amerických univerzitách vždy existovala a stále existuje snaha o vzájemnou informovanost mezi
ob�ma kulturami. P�i jedné takové p�íležitosti Gregory Bateson (1904–1980), antropolog a myslitel,
a þelný p�estavitel takového úsilí, zadal student$m psychiatrie test o dvou otázkách:

Co je to svátost? a 

Co je to entropie?

Mladí psychiat�i nebyli schopni odpov�� ani na jednu z nich. „Nabízel jsem,“ píše, „úst�ední pojmy
dvou a p$l tisíceletého náboženského a v�deckého myšlení. Domníval jsem se, že mají-li být léka�i
lidských duší, musí stát jednou nohou na každém z obou b�eh$: m�li by být obeznámeni
s úst�edními pojmy jak náboženství, tak v�dy.“ (Mind and Nature, a necessary unity [Duch a p�íroda
– nutná jednota] Bantam Books, 1980, I pp. 6–7)

D�sím se pomyšlení, že by to mohlo dopadnout práv� tak u nás, u p�íslušník$ národa, pro který
otázka svátosti byla, jak [by m�lo být] známo, jedním z nejvýznam�jších motiv$ jeho d�jin!
P�ipus"me, že vymývání mozk$ ideologickými nesmysly o t�ídní podstat� ,husitského revoluþního
hnutí‘ vykonalo své. Avšak – ruku na srdce: jsme si jisti, že všichni naši studenti, by" jen
p�írodov�deckého zam��ení, v�dí, co je to entropie? Aby p�edešel þtená�ovým rozpak$m, odkazuje
zde Bateson na slovníþek p�ipojený k jeho knize. Doþteme se v n�m, že svátost je „vn�jší, viditelné
znamení vnit�ní, duchovní milosti“ a že entropie je „míra, s níž jsou vztahy mezi složkami
urþitého shluku promíšené, nerozt�íd�né, nerozlišené, nep�edvídatelné, neuspo�ádané“, p�iþemž
„urþité typy uspo�ádanosti souvisejí ve fyzice s volnou energii“.

Schopnost podat tyto þi podobné vým�ry je zajisté projevem znalosti v�ci. Avšak znalost t�chto
vým�r$ znalost v�ci nezaruþuje. Samy o sob� tyto definice nic ne�íkají – jejich informaþní hodnota
je tém�� nulová. Nenahradí náboženskou zkušenost v p�ípad� prvním ani teoretickou znalost
v p�ípad� druhém; pro léþitele lidských duší jsou samy o sob� stejn� bezcenné, jako pro banké�e þi
herce. V�d�t, kdo to byl Shakespeare, se však bude jist� hodit všem, a to nezávisle na hloubce
pochopení.

A zde jsme u jádra v�ci. Snow$v p�íklad je nelegitimní. Vztah mezi Shakespearem a entropií není



totiž symetrický. Co to znamená v�d�t, co to je entropie? Jen tolik, že to má cosi
spoleþného s uspo�ádaností? Že neuspo�ádanost samovoln� roste a po�ádek stojí energii? To však ví
každá hospodyn�! Že to souvisí s tzv. druhým termodynamickým zákonem? Ten lze zajisté právem
považovat za úhelný kámen a pilí� dnešního fyzikálního výkladu sv�ta. V zásad� �íká, že nelze
oh�át teplejší t�leso t�lesem chladn�jším. Ale to také p�ece každý ví i bez znalosti termodynamiky
a pojmu entropie. Aby tento pojem skuteþn� zjevil sv$j plný, všeobsahující význam a dopad, od
tepelné smrti vesmíru p�es nemožnost perpetua mobile druhého stupn�, ESP
(=mimosmyslového vnímání) nebo homeopatie – k tomu je t�eba hlubokých a dalekosáhlých
odborných znalostí, a to nejen z termodynamiky, ale též z informatiky apod. Tyto znalosti se však
op�t opírají o znalosti další. A nejde jen o znalosti. Vyvodit z pojmu entropie všechny tyto
a podobné d$sledky vyžaduje rafinovanou schopnost a p�st�nou dovednost v t�chto disciplínách
skuteþn� myslet, navíc paradoxn� spojenou se znaþn� naivní d$v�rou ve spolehlivost a oprávn�nost
uvedených dalekosáhlých vývod$. A to až do d$sledk$, jež jsou v rozporu s p�irozenou zkušeností.
V té totiž neplatí, že uspo�ádanost stále jen klesá, homeopatie zato funguje a jedinc$m obda�eným
ESP nep�ekáží, že jim to p�írodní zákony zakazují!.

Jinými slovy: ,znalost entropie‘ v rámci všeobecného vzd�lání je do urþitého stupn� bezcenná a nad
urþitý stupe� jde o požadavek nerealistický.

Zcela jinak se to má se Shakespearem, jehož znalost se vyplatí v každé mí�e a do každé hloubky: od
slovníkové informace, p�es shlédnutí by" jedné jediné Shakespearovy hry, þi dokonce jen
jejího rozhlasového nebo filmového zpracování. Ba i comics na shakespearovské motivy p�ispívají
ke vzd�lání – na rozdíl od mediální vulgarizace a dezineterpretace v�deckých poznatk$, která
p�ináší více zla nežli užitku. Sám z þetby „Shakespearových pohádek“ žiji dodnes, by" i nepodávaly
více než nejpovrchn�jší d�j. Shlédnutí ,Kupce benátského‘ zanechalo ve mn�, dvanáctiletém
chlapci, mohutný dojem na celý život, a rozhodn� nevyvolalo pocit, že jsem nerozum�l. Nevadilo,
že jsem tehdy nem�l potuchy ani o židovském problému, ani o alžb�tinské Anglii þi renezanþní
Itálii. Srovnejte to laskav� s p�edstavou návšt�vy v�decké p�ednášky – t�ebas práv�
o termodynamice – v onom v�ku þi kdykoliv pozd�ji.

D$vod je prostý: Dramatické básnictví oslovuje a probouzí skryté mohutnosti lidské psychiky,
rozeznívá její vrozenou vnímavost, rozvíjí její rozm�ry. ýiní tak pom�rn� nezávisle na mí�e
informovanosti a hloubce pochopení. Takto – a nikoliv jako zdroj informace – plní humanitní obory
funkci všeobecného vzd�lání: vzd�lávají – tj. zušlech"ují, p�stují – p�irozenou zkušeností þlov�ka
se sv�tem, s druhými, se sebou samým. Humanitní vzd�lání vypovídá o sv�t�, jehož jsme souþástí
v urþité národní, kulturní a civilizaþní podob�, o sv�t�, jak jej sdílíme a skrze který pat�íme v dané
tradici k sob� navzájem. V tomto smyslu v�decká výchova se týká sv�ta, jak jej odhalujeme, nikoliv
sv�ta, který obýváme. Slouží p�edevším k p�edávání poznatk$, nikoliv ke vzd�lání.

N�kolik mých p�átel p�ipadlo svého þasu na velkolepý nápad: pacient má právo být �ádn� pouþen
o svém stavu, o p�íþinách svých problém$, principech užité terapie, d$vodech doporuþené
životosprávy. Tak se bude moci aktivn� na svém léþení podílet. Tímto zp$sobem se bude úþinn�
ší�it i zdravotnická osv�ta: nebo" o þem si pacienti v þekárnách a na chodbách nemocnic vypráv�jí
nejþast�ji, než o svých potížích?

Vypadá to na první pohled p�ímo geniáln�. Nesnáz je v tom, že aby tato informovanost byla úþinná,
vyžadovala by rozsáhlé v�domosti odborné, které není snadno p�edat. S jejich ší�ením je to ješt�
horší. By" i laik pro sebe n�co správn� pochopil, to, co p�edá dál, bude už tak�ka urþit�
(a pravd�podobn� nebezpeþn�) zkreslené a na dalším stupni této ,tiché pošty‘ se prom�ní ve sv$j
opak þi nesmysl. Entropie s p�enosem informace vskutku stoupá. V p�irozeném sv�t� jsou zprávy,
v�domosti a zkušenosti obvykle p�edávány v rámci uþitého kontextu, jehož jsou jak jejich ši�itelé,
tak p�íjemci souþástí. Proto mu rozum�jí na základ� vlastní zkušenosti; znalost souvislostí pak
koriguje šum. P�irozená zkušenost je založena na vypráv�ní: „myslíme v p�íb�zích,“ opakovan�
zd$raz�uje Gregory Bateson. Naproti tomu v�decké poznání spoþívá v teoriích – racionálních
konstrukcích popisujících skuteþnost na základ� objektivních zjišt�ní (dat, fakt a hodnot) uþin�ných



v rámci t�chže teorií, a to pomocí aparátu definovaných pojm$, formálních prost�edk$ a ustálených
p�edstav, za daným úþelem p�ejatých nebo zvlášt� k tomu vytvo�ených. Tento aparát (pro každý
obor jiný) je t�eba si nejprve osvojit, a to v celé ší�í, abychom v�deckému stylu myšlení a zp$sobu
jeho podání skuteþn� a odpov�dn� rozum�li. Nebo", jak upozor�uje Aristotelés, v každé þásti nauky
je implicitn� obsažena nauka celá.1) 

Zden�k Neubauer 

Poznámky   
1) Napsáno na základ� þásti autorova p�ísp�vku „Universita a idea vzd�lanosti“ do sborníku
Obnova ideje university. (Edit. J. Fiala, vydala Univerzita Karlova, nakl. Karolinum, Praha 1993)


