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Pomezí kultury a biologie je kupodivu zcela bezprizorní a nikdo o něj nestojí, což je ke škodě 

věci. Napřed o tom, že takové pomezí vůbec existuje, a je běžné, zajímavé a závažné.  

Lidé rádi vidí svět skrze rozporné extrémy (např. evropské hodnoty každého z nás  

vs. islámští teroristé) a vše, co je mezi nimi, za tím účelem pomíjejí nebo berou za dosud 

nevyhraněný mišmaš. Opačný a zde zastávaný pohled je, že podstatné je právě vše mezi 

takovými a často dosti uměle hledanými extrémy. Lze uvidět život jako pouhý vágní  

a přechodný stav mezi zrozením a smrtí, ale spíš se asi budeme o ten život zajímat a řekneme, 

že každý jeho moment nese odkazy na obojí, přicházíme i odcházíme, do týchž řek 

vstupujeme i nevstupujeme, jsme i nejsme (dále viz Herakleitos, zejm. zlomky B49a a B91).   

Tak i vztah kultura – natura; ekologisti i pokrokáři to rádi polarizují do obrazu lítého 

boje (v němž příroda akutně prohrává, bohužel nebo bohudík), po nich se opičí národ a pak se 

ten mor dostává i do učebnic a do vlády. Když jsem byl maličký pacholíček, těšil jsem se, že 

to brzo přejde, dnes už mi tento buranský fanatismus dost vadí. Kam ve střední Evropě 

koukneme, vidíme ne srážku obou živlů, ale předně jejich sdílení, prorůstání a syntézu. 

Krajina je tu (i se Šumavou!) kulturní i přírodní zároveň, tu čistou kulturu nebo čistou přírodu 

z toho jen preparujeme. Jasně, že město je spíš kultura, ale to ví každý; zajímavější je 

svébytná a autonomní městská příroda. A jasně, že pralesy jsou spíš příroda, ale to je trapno 

věčně omílat po překvapivém zjištění ryze kulturního podílu vegetace rovnou v udánlivě 

panenské Amazonii.    

   Mezipřípady: kultura a natura nejsou půl na půl, ale obě v plném projevu. Obojí na 

sto procent. Pes domácí. Louka. Habrové doubravy. Lomy a doly. Rumištní vegetace. 

Akátiny. Flóra hradních vrchů. To nejsou (jen) biologické hodnoty, ale podstatně (taky) 

hodnoty kulturní.  Argument pro křepelku není jen biodiverzita atd., ale četné odkazy 

v literatuře a písních: bez živé křepelky (a v přírodě!) by to pak bylo jen poetické slovíčko, 

které nic neznamená. Vyjděme z toho, že každá věc nebo bytost má svoji pohádku 

(Andersen), a ty jsou rovnocenné, protože jejich hloubku nedohlédneme (nebo vy ano, pane 

inžinýr?). Pak je srovnatelně důležité, co nám říká velká a krásná socha a co malý ošklivý 

mech, který na ní roste.   

Potíž může být, že pro humanitní vzdělání jde jen o sochu, kdežto ten mech je špína, 

kdežto většinového biologa by hanba fackovala, kdyby tu sochu bral jen jako horninový 



podklad. Běžný následek je, že kulturně-přírodní mezipřípady jsou interpretovány jen skoupě. 

Není to artefakt, takže to prý není kultura, a biologický výklad je stejně nectný – páchne to 

člověčinou, a tak to do šuplíku s přírodou nevleze. To je omezení oborovou tradicí, ale komu 

to zatím nedošlo, tak ve vědě už se zrovna tohle mění, např. v archeologii je trend od 

„pomocných metod archeologických“ k integrujícímu přístupu multi-proxy, který ovšem chce 

dobrý rozhled mimo úzký obor. Tady je ta týmovost: máme jev a pojednáváme ho 

korespondencí různých oborových pohledů – a ne že ho jeden obor rovnou anektuje z pozice 

tradic a ostatní mu pak smějí napsat tři řádky do metodiky.  

Vycházím tu z toho, co mám vypozorováno z činnosti muzeí, ale opravte mě, jestli se 

mýlím: muzeum je společenská hra, která se nedokáže oprostit od XIX. století, kdy se u nás 

ustavila po boku městských parků ke korzování smetánky a cirkusů pro obveselení nižších 

vrstev. Jak to bývá u fylogenetických skupin organismů, které se během evoluce dostaly do 

úzkých, pokoušejí se dnes muzea o excesy podivuhodných inovací, aniž jsou s to příliš 

zacházet se svým základem. Typický projev je, že úkolem muzea není výzkum, ale trvající 

tuhý katalogizační pozitivismus plus populární opičky pro veřejnost, zejména děti. Múzy  

a vzdělání totiž v Česku neletí a muzejní výzkum je, mám ten dojem, nejvýše zamračeně 

tolerován, pokud nepřesáhne požadovaný duševní obzor. Cílem pak nejsou informace, ale 

sbírkové položky, pak se na ně zevně naroubují vtípky a tak se dělá expozice.  

V takovém prostředí nejlépe obstojí, kdo umí plkat s veřejností a o věci samé mnoho 

neví. Vzdor tomuto nastavení a díky aktivitám zdola však vidím stálý protitlak: muzeum je 

podvratná činnost otvírající nové přístupy. Konceptuální rámec pohraničí mezi kulturou  

a přírodou je jedna z dobrých příležitostí k této subverzi…  

 

 

 

 

   

 

 


