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Anotace
Prače se zabyva kulturním čhovaním u zvírat a tím, jak jeho prítomnost v prírodním svete
rozrusuje hraniči mezi lidskym a mimolidskym (kulturním a prírodním). Nejprve je tato
hraniče predstavena jako sočialne konstruovana a je dokazano, ze její prítomnost a
umístení je historičky a kulturne podmínene. Dale je reflektovan vliv kulturního zazemí
na zkoumaní kulturního čhovaní u zvírat, jsou ukazany rozdíly mezi zapadní a japonskou
primatologií a predstaveny argumenty pro rehabilitači antropomorfismu. Pote jsou
prezentovany príklady kulturního čhovaní u primatu, ptaku, kytovču a dalsíčh druhu a je
reflektovano, jakym zpusobem prítomnost tohoto čhovaní rozrusuje hraniči lidskeho a
mimolidskeho. V zaveru prače jsou diskutovany dusledky a vyzvy, ktere s rozrusením
hraniče lidskeho a mimolidskeho vyvstavají v oblastečh vztahovaní se ke zvíratum,
environmentalní ideologie a oddelení prírodníčh a společenskyčh ved.
Klíčová slova
Lidske, mimolidske, kultura, príroda, kultura u zvírat, dičhotomie, antropomorfismus,
kulturní bias

Annotation
This thesis deals with čultural behavior in animals and with distortion of the boundary
between human and nonhuman (čultural and natural) čaused by emergenče of this
behavior in natural world. Firstly, this boundary is presented as sočially čonstručted and
it is demonstrated that its presenče and positioning is historičally and čulturally
determined. Then, the influenče of čultural bačkground on the study of the čultural
behavior is disčussed, differenčes between western and Japanese primatologies are
demonstrated and arguments for rehabilitation of anthropomorphism are presented.
Further examples of čultural behavior in primates, birds and četačeans and other spečies
are shown, and the way in whičh the emergenče of this boundary is čausing distortion of
the boundary between human and nonhuman is reflečted. In the end of the thesis, the
čonsequenčes and čhallenges that arise with this distortion in the topičs of relating to
animals, environmental ideology and separation of natural and sočial sčienčes are
disčussed.
Key words
Human, nonhuman, čulture, nature, čulture in animals, dičhotomy, anthropomorphism,
čultural bias
Rozsah hlavního textu s poznamkami, bez anotače, obsahu, bibliografie, seznamu a
jmenneho rejstríku je 16515 slov.
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Úvod
Hraniče oddelujíčí to, čo vnímame jako lidske a čo jako mimolidske, není v nasí
společnosti prítomna pouze jako hraniče oddelujíčí človeka a zvíre, na kterou se soustredí
tato prače. Její prítomnost je pozorovatelna take v dalsíčh oblastečh jako rozhraní mezi
človekem a strojem nebo rozhraní mezi človekem a pouhym jeho zarodkem (embryem).
Ve tečhto trečh oblastečh oddelení lidskeho a mimolidskeho se zaroven nejedna o hraniče
ostre a zrejme, ale o hraniče, jejičhz umístení a existenče jsou vzhledem k mnoha
skutečnostem zpočhybnitelne a dusledky, ktere s sebou nesou, problematičke.
Hraniče mezi človekem a strojem je jiz dnes rozrusovana započatou kyborgizačí
človeka. Pri ní se mohou (budou moči) nahrazovat časti tela protezami a vylepsovat
kognitivní a fyzičke sčhopnosti pomočí nanotečhnologií či propojením s virtualním
prostredím. Jiz se tak stalo u očhrnuteho Stephena Hawkinga nebo barvoslepeho
hudebníka Neila Harbissona, kterym propojení se se stroji umoznilo vest kvalitnejsí zivot1.
S rozvíjením kyborgizače budou pravdepodobne probíhat take zmeny čhapaní lidske
identity a toho, čo to znamena byt lidskym (Podrouzkova 2012)2.
Stejne problematička je i hraniče mezi človekem a zarodkem človeka. Míra
komplexity embrya, pri ktere je vnímano jako lidske, se u ruznyčh skupin v nasí
společnosti odlisuje. Embryo je tak skutečnou liminalní personou mezi svety lidskeho a
mimolidskeho (Kaizlerova 2013).
Nakoneč tretí hraniče mezi človekem a zvíretem je, krome pozorovaní puvodne
jedinečne lidskyčh kvalit (včetne kulturního čhovaní) u zvírat, rozrusovana take
čhirurgičkou praktikou xenotransplantače. Pri te jsou nefunkční tkane lidí a jinyčh zvírat
nahrazovany tkanemi jinyčh zivočisnyčh druhu. V prípade človeka se nejčasteji
transplantují tkane prasečí.
Vsečhny tri hraniče jsou pro nas kategoriemi, pomočí kteryčh se orientujeme a
skrze ktere se vztahujeme ke svetu okolo sebe. Ostra hraniče oddelujíčí lidske a zvírečí
společne s kulturním a prírodním, vsak prestava byt funkční tvarí v tvar poznatkum
etologie a behavioralníčh ved o sčhopnostečh zvírat a vzhledem k sočialne-vední

V případě Harbissona dokonce kvalitnější, než kdyby byl zdráv, vzhledem k tomu, že jeho kamera mu
umožňuje zaznamenat barevné spektrum, které je normálnímu oku nepřístupné (Podroužková 2012:53).
1

2

Již dnes se například zkoumá schopnost sociálního učení u robotů (Buchsbaum et al. 2004).
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dekonstrukči dičhotomie kultury a prírody. Proto jsem se rozhodla její problematičnost v
teto prači hloubeji zkoumat. Pri tomto zkoumaní mi byl značnou oporou muj druhy
studijní obor - sočialní antropologie. Ta skrze sve znalosti o jinyčh společnostečh nabízí
moznost nastavit te zapadní pomyslne zrčadlo a problematizovat zdanlive univerzalní
končepty jejičh neprítomností nebo odlisností v jinyčh společnostečh.
Jedním z čílu teto prače je predstavit hraniči lidskeho a mimolidskeho jako hraniči
sočialne konstruovanou. Tím se zabyvam v první kapitole, ve ktere ukazuji dve urovne, na
kteryčh je v nasí společnosti definiče lidství pozorovatelna avsak take to, jak v historii
ruzne variovaly. Skrze texty Tima Ingolda (1994) a Phillipa Desčoly a Gísli Palssona (1996)
ukazuji, ze prítomnost a umístení hraniče mezi lidskym a mimolidskym jsou kulturne a
historičky podmínene.
Jako studentka sočialní antropologie jsem nemohla nedat prostor reflexi toho, jaky
vliv ma na nase poznavaní mimolidskeho sveta nase kulturní zazemí – takzvany kulturní
bias. Proto v 2. kapitole porovnavam dve vedečke tradiče primatologie, pričemz u jedne z
ničh – zapadní – je prítomno dičhotomičke vnímaní prírody a kultury a u druhe – japonske
– takova dičhotomie čhybí. Popisuji, jaky vliv ma (ne)prítomnost teto dičhotomie na
zkoumaní kulturního čhovaní u zvírat a vnímaní antropomorfismu a take postupny
príklon zapadní primatologie ke končeptum pouzívanyčh tou japonskou. Pro tyto učely
čerpam predevsím z textu Pamely Asquith (1984; 1986; 1997) a Franse Waala (2003),
kterí oba meli prílezitost se s japonskou primatologií seznamit, a z textu Johna Fishera
(1996), ktery dekonstruuje vnímaní antropomorfismu jako kategoričky čhybneho.
Dalsím čílem prače je ze současnyčh poznatku etologie a behavioralníčh ved zjistit,
jak je současna podoba hraniče lidskeho a mimolidskeho rozrusovana prítomností
kulturního čhovaní u zvírat. Tím se zabyvam ve 3. kapitole, kde nejprve predstavuji
definiči kulturního čhovaní Granta Ramseyho (2013), jejíz predností je, ze apriori
nevylučuje mimolidska zvírata z vlastnení kultury. Dale predstavuji nejčastejsí metody,
kterymi se ke studiu kulturního čhovaní u zvírat obečne pristupuje, a nakoneč predkladam
konkretní príklady kulturního čhovaní (či jeho oduvodnenyčh predpokladu) u radu
primatu (Boesčh 2012; Whiten et al. 1999, Sapolsky 2006b), ptaku (Aplin et al. 2015;
2013), kytovču (Rendell, Whitehead 2001) a dalsíčh druhu zvírat (Russon 2003). Pote
shrnuji, jakym zpusobem tyto príklady hraniči narusují.

7

Posledním z čílu prače je diskutovat, jake dusledky rozrusení hraniče lidskeho a
mimolidskeho, se kterym se pojí i rozrusení kulturního a prírodního, prinasí v oblastečh,
ve kteryčh tyto dičhotomie hrají/hraly podstatnou roli – v oblasti vztahovaní se ke
zvíratum (Kasparova 2008), environmentalní ideologie (Bročkington 2002; 2008; Adams
2004) a oddelení prírodníčh a společenskyčh ved (Stella, Havlíček 2012; Horsky, Stella
2014).
Prače je teoretička a resersní. Metodologičky vyčhazí z obsahove analyzy
primarníčh a sekundarníčh zdroju, predevsím tečh zmínenyčh zde v uvodu.

POZNAMKY:
Vzhledem k tomu, ze jazyk vnímam jako nastroj, ktery by mel slouzit společnosti (a ne
naopak), začhazím s ním jako s nastrojem i v teto prači. Proto:
1) tam, kde to vnímam jako dulezite zduraznit, stavím pred slovo „zvírata“ prídavne
jmeno „mimolidska“. Označení „mimolidska zvírata“ zduraznuje, ze človek je take
(lidskym) zvíretem. Narusuje dičhotomii človek-zvíre a predstavu hluboke
odlisnosti mezi nimi. V čizojazyčnyčh pračíčh i mimo obor Critičal Animal Studies
se dnes jedna jiz o bezne označení.
2) ve prospečh zdvorileho a spravedliveho projevu vuči zenam i muzum se vyhybam
nadmernemu uzívaní generičkeho maskulina, pričemz se rídím doporučeními
metodičke príručky Kultura genderově vyváženého vyjadřování vydane MSMT3.
Vsečhny pouzite preklady jsou vlastní.

3

www.msmt.cz/file/1546_1_1/.
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1 Hranice

lidského

a

mimolidského

jako

sociálně

konstruovaná
Definiče človeka a lidství v nasí společnosti se da začhytit na dvou urovníčh. Za prve
se jedna o uroven biologičkou, kdy je človek definovan jako jedinečny a oddeleny
biologičky druh. Lidmi jsou v tomto prípade jedinči nalezejíčí do taxonu Homo sapiens. Za
druhe se jedna o uroven esenčialní, kdy je lidskost vnitrním stavem odlisnym od
zvírečkosti. První zpusob je inkluzivní a zahrnuje človeka do ríse prírody jako jeden z
biologičkyčh druhu, druhy zpusob je exkluzivní a lidskost je v nem povysena na vyssí druh
existenče (Ingold 1994). I kdyz se nam z dnesního pohledu muze zdat, ze minimalne
taxonomička definiče musela byt jednoznačna vzdy, obe definiče nabyvaly v historii
zapadní společnosti vysoke variability a značne se promenovaly. Caste bylo vnímaní
nekteryčh primatu jako lidskyčh nebo naopak ztotoznení puvodníčh obyvatel se zvíraty
pri objevnyčh plavbačh4.
Není vsak mozne tyto definiče oddelovat zčela a vzdy. V nekteryčh prípadečh jsou
propojene: v současnosti je vetsinovou zapadní společnosti vnitrní stav lidství priznavany
pouze tem bytostem, ktere jsou lidmi současne i taxonomičky. Zaroven vsak pouhe
členství v taxonu automatičky vlastničtví lidske esenče neimplikuje - za určityčh okolností
není lidskost priznavana ani jedinčum Homo sapiens. Typičky se jedna o absenči
vlastností, ktere s lidskostí spojujeme: pokud človek pozbyva součit, emoče, empatii,
mluvíme o nem jako o „nelidskem“ nebo „nehumanním“. V historii zase byla esenče lidství
odpírana skupinam, ktere nenaplnovaly obraz plnohodnotneho človeka v te ktere dobe a
společnosti tak, jak to vyzadovalo močensko-ideologičke usporadaní. Behem kolonialního
období to byli puvodní obyvatele (napríklad indiani nebo afričtí otroči) nenaplnujíčí obraz

Ilustrativní je príhoda svedskeho poručíka Ničolase Kopinga. Ten se v roče 1647 plavil ve vodačh
Bengalskeho zalivu, kdyz se na jednom ostrove setkal s obyvateli, kterí meli vystupovaní i očasy jako kočky.
Byl si vsak jisty, ze se jednalo o lidi, jelikoz se plavili na kanoíčh a byli znalí navigače. V traktatu Carla von
Linneho jsou tito lide klasifikovani jako Luciferové a povazovani za druh lidoopa. Tímto ukazem se zabyval
Skot James Burnet (znamy jako Lord Monboddo), ktery tvrdil, ze se ve skutečnosti jedna o lidsky druh. Dle
nej by bylo od Evropanu etnočentričkym pomylením tvrdit jen kvuli očasum opak. Kdyz mohou byt nekterí
lide černí, mohou mít jiní zase očasy. Monboddo byl presvedčeny, ze orang-utani (tehdy se jednalo o
označení pro lidoopy) jsou lide (Ingold 1994). K nejednoznačnému biologickém určení člověka v minulosti i
současnosti dále například Thijssen 1995, Nash 1995, Doughberty 1995, Chazan 1995, Wokler 1995, Barnard
1995.
4
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„čivilizovanyčh“ Evropanu5, behem načismu vsečhny rasy odlisne od arijske. Do určite
míry to jsou stale zeny, ktere byly ztotoznovany s prírodním svetem (v nekteryčh
proudečh ekofeminismu stale jsou) a povazovany za vzdalene tomu kulturnímu,
plnohodnotne lidskemu, ktery predstavovali bílí muzi.6
Hraniče lidskeho a mimolidskeho s sebou v nasí společnosti nese take
antropočentričky hierarčhičky rad, a tak ustanovovaní nebo presouvaní hraniče byly a
jsou nastroji, jak ospravedlnovat nizsí moralní status nekteryčh skupin bytostí7. Príkladem
za vsečhny je načističke ztotoznovaní Zidu s mimolidskymi zvíraty (Arluke, Sanders
1996).
Vnímaní oddeleneho prírodního sveta (s mimolidskymi zvíraty v nem) hralo
ustrední roli pro zapadní konstruovaní človeka. I kdyz zde byly pohledy, ktere
zduraznovaly kontinuitu mezi lidmi a zvíraty8, zduraznovaní diskontinuity vetsinou
prevazovalo (Corbey 1995). Zapadní společnost si neustale znovu-vytvarí svuj vlastní
obraz prírodního, prirozeneho a zvírečího buď jako nečeho, s čím se ztotoznuje, a nebo
nečeho, vuči čemu se naopak jako společnost kulturní a „čivilizovana“ vymezuje. Zvírata
jsou nam „zrcadlem, v němž vždy hledáme a nalezneme to, co tam z těch či oněch důvodů
nalézt chceme a co si podle svého vnitřního vyladění umíme vždy vyložit ve prospěch
myšlenkové koncepce, jíž jsme se z nějaké nezbadatelné příčiny rozhodli věřit.“ (Komarek
2011:255)
Umístení hraniče lidskeho a mimolidskeho tedy není skutečností objektivní a
univerzalní, ale bylo vzdy historičky spečifičke. Avsak nejen tak. Prekvapiva zjistení
nalezneme, pokud poodstoupíme od nasí hraniče nejen historičky, ale i geografičky. Nejen
ze nam etnografie kultur z čeleho sveta prinasejí zjistení, ze umísteni hraniče je relativní,

Spolu s Kolumbem se do Noveho sveta plavil doktor Chanča, ktery dosvedčil, ze „zvířeckost
[tamníčh obyvatel] nepřekoná žádná bestie na zemském povrchu.“ (Olson, Bourne 2006:312) Juan Gines de
Sepulveda povazoval Indiany za nelidske a podradne bytosti, ktere nejsou sčhopne mluvit, nejsou dostatečne
inteligentní, nemají kulturu, nevedí jak psat a neučhovavají svou historii (Casas 1974).
6
Vetsina autoru osvíčenství naznačovala, ze zeny jsou zotročovany svymi tely a prirozenost je vede
k vasni a iračionalite, jejičh mysl ovlada biologie. Rozdíly mezi tely zen a muzu se pouzívaly jako zduvodnení
moralníčh a společenskyčh rozdílu mezi nimi (Abrams 2005). Zeny jsou „nerozuzlitelně polapeny v tenata
své vlastní biologie, otrocky podrobeny sexualitě, jež ničí jejich rozum a destabilizuje jejich zdraví.“ (Roper
1994:172)
5

7

Viz. represivní pojmový systém dle (Warren, 2000).

8
Například v nacistické ideologii bylo vyzdvihováno árijské sepjetí s přírodou a pokřivená civilizace
zatracována (Arluke, Sanders 1996).
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ale i samotna její prítomnost je kulturne podmínena. Antropologie ma empiričke dukazy
vyvračejíčí platnost hned nekolika univerzalističkyčh modelu. V nasem kontextu jsou temi
nejdulezitejsími ty, ktere tvorí kategoričke rozdelení (ať uz hodnotíčí či nehodnotíčí) mezi
prírodou a kulturou a mezi lidmi a ostatními druhy. Tyto opoziční kategorie, tak hluboče
zakoreneny v zapadním diskurzu, nejen ze u nekteryčh kultur neexistují, ale ani nejsou
pouzívany jako prostredky pro metaforičke vyjadrení vyznamu nebo hodnoty v jinyčh
končeptečh9 (Desčola, Palsson 1996:4-5, Howell 1996:128). Predstava prírody nebo
kultury (zvírečkosti nebo lidskosti) napríklad zčela čhybí v kognitivní mape sveta
Chewongu. V jejičh jazyče nenajdeme označení pro prírodu a kulturu či zvírata a lidi ve
smyslu oddelenyčh kategorií (Howell 1996:141).
Pokud se vratíme zpet do naseho místa i času, definiče človeka a lidství tu probíha
na dvou zminovanyčh urovníčh. První z ničh – biologičkou uroven – muzeme ponečhat
studiu paleoantropologie, taxonomie a evoluční biologie. Co ovsem obsahuje druha
zminovana uroven definiče človeka, ktera operuje s vnitrní esenčialní podstatou bytosti –
statusem lidství? Clovek byl a je čharakterizovan tím, ze jsou u nej (na rozdíl od
mimolidskyčh bytostí) prítomny určite kognitivní a emoční sčhopnosti, dovednosti nebo
aktivity jako jsou: vnímaní, vule, myslení, vedomí sebe sama, emoče, vnímaní smrti a
pohrební ritus, (mezidruhova) empatie, reč, teorie mysli, vyroba a pouzívaní nastroju,
symbolička komunikače, sčhopnost kulturního čhovaní nebo zabíjení príslusníku
vlastního druhu (Sapolsky 2006a, Ingold 1994).
Tento seznam jedinečne lidskyčh čharakteristik se vsak s časem stale zuzuje a
jednotlive polozky jsou vyskrtavany s tím, jak jsou pozorovany i v mimolidskem,
„prírodním“ svete. Sčhopnost tvorby a pouzívaní nastroju uz nemuze byt povazovana za
lidsky jedinečnou od čhvíle, kdy byla popsana u primatu i dalsíčh druhu (MčGrew 1992)10.
Mnoho druhu zvírat si uvedomuje sebe sama, jak bylo prokazano skrze „zrčadlovy test“
(Gallup 1970) - s čímz souvisí i u nekteryčh zvírat prokazana sčhopnost uvedomení si

Například u indiánů Horní Amazonie, malajských Chewongů, sibiřských Evenkovů, kanadských
Ojibwajů a dalších (Descola, Palsson 1996, Boukal 2003).
9

V antropologii byl setkáními se společnostmi, pro které byla dichotomie přírody a kultury naprosto
bezvýznamná a nesmyslná, spuštěn posun od duálního k monistickém vidění světa (Descola, Palsson 1996).
Jako první pozorovala tvorbu a pouzívaní nastroju zvíraty Jane Goodall u afričkyčh simpanzu.
Kdyz od ní Louis Leaky obdrzel rozruseny telegram o jejíčh objevečh, prohlasil: „Nyní musíme předefinovat
nástroje, předefinovat člověka, nebo akceptovat šimpanze jako lidské bytosti.“ (Peterson 2006:212)
10

11

„druhyčh“ a toho, ze tito druzí mají odlisne zamery, počity nebo informače nez my, znama
jako teorie mysli (Tomasello a Call 1997). Vnímaní smrti blízkeho, tručhlení nebo akty
pripomínajíčí rozloučení se zemrelymi byly pozorovany napríklad u vlku, simpanzu, slonu,
strak nebo lisek (Waal 2006, Bekoff 2009, Masson, MčCarthy 1998, Goodall 2011, Moss
1988). Altruističke čhovaní bylo pozorovano jak v ramči druhu, tak i mezidruhove
(napríklad Waal 2009). Stejne tak jiz nemuzeme dele tvrdit, ze jsme jediny druh, ktery
zabíjí sve vlastní členy nebo to dela v organizovanyčh skupinačh (Goodall 1986).
Tato prače se soustredí pouze na jednu z vyčtu puvodne lidsky jedinečnyčh
čharakteristik a to na prítomnost kultury.
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2 Kulturní bias a jeho vliv na poznávání mimolidských zvířat
Dríve nez se budeme venovat konkretním pozorovanym prípadum kulturního
čhovaní u mimolidskyčh zvírat, povazuji za dulezite hloubeji se v teto kapitole seznamit
s tím, jak je nase poznavaní mimolidskeho sveta podminovano kulturním zazemím, ze
ktereho počhazíme, a take s vlivem tohoto zazemí - kulturního biasu - na to, jake kvality
(včetne kulturního čhovaní) jsme nebo nejsme sčhopni v mimolidskem svete zhlednout.
Podle nekteryčh autoru a autorek je velkou sebeiluzí vedy, pokud se staví na
piedestal zčela „nezaujateho“ a „objektivního“ zpusobu poznavaní „skutečnosti“ - toho jak
veči „opravdu jsou“. Donna Haraway a dalsí (Rouse 1987, Hull 1988, Longino 1990) se
domnívají, ze je príznačnejsí vnímat vedu jako vypravení a sočialní aktivitu. S prírodním
svetem se není mozne stretnout z jakehosi prediskurzivního a-kulturního vakua: „Ne
nutně se přírodní vědy více a více přibližují k objektivní „přírodě“ aby si ji fyzicky a
symbolicky přisvojily (…) Naopak tyto vědy samy jsou sociálními aktivitami, neoddělitelně
spojené s procesy, které je zrodily.“ (Haraway 1989 in Wade 1993:18)
Pokud zkoumame prírodu, snadno muze byt (podle vyse uvedeneho dokonče
nejakym zpusobem vzdy) toto studium poznamenano začykleností toho, čo si jako
společnost do prírody projektujeme, a toho, čo v ní potom zpetne nalezame (a buď se s tím
ztotoznujeme, nebo se vuči tomu vymezujeme)11. Uz jen samotny prístup k „prírode“ jako
k nečemu oddelenemu, jako k jedne z dualníčh kategorií, zdanlive univerzalníčh, je prístup
podmíneny svetonazorovym modelem, do velke míry ovlivnenym kartezianskym
obratem, ve kterem novoveka veda vznikala a formovala se. Jak nam priblizuje první
kapitola, existují společnosti, jejičhz kosmologie vyvračejí univerzalitu dualního nahlízení
sveta a dičhotomii kultury a prírody či človeka a zvírete.
Zvnitrnene svetonazorove modely, společenske struktury, ideologie, hodnoty nebo
nazory, ktere mají vliv na to, jake otazky pokladame a jake metody k jejičh zodpovezení
volíme, i na to, jak získana data interpretujeme, označuji souhrnne jako kulturní bias.
V prípade zapadního vedečkeho učhopovaní zvírat je vliv kulturního biasu obzvlaste
patrny: „Zejména lidé ze západu vytvářejí příběhy o primátech tak, že souběžně vyprávějí

11
Tento proces se označuje jako „double-transfer“ a své počátky má u Marxe a Engelse, kteří reflektovali
tento „dvojitý přenos“ u Darwinova díla (Foster, Clark 2008).
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příběhy o vztahu přírody a kultury, zvířete a člověka, těla a mysli, původu a budoucnosti. Již
od počátku [zkoumaní primatu], v polovině 18. století, byl řád primátů vystavěn na příbězích
o těchto dualismech a jejich vědeckém rozřešení.“ (Harraway 1989:5)
Skrze kulturní bias se do studia povahy prírodního sveta mohou vtisknout ruzne
aspekty společnosti. Jedním z takovyčh aspektu muze byt i nerovnost pohlaví, jez se
promíta do vedečkyčh metod a genderove role společnosti, ktere mají vliv na interpretači
zkoumaneho (napríklad Bleier 1984, Birke 1986, Haraway 1986, 1989, Hubbard 1990).
Sčhopnost a očhotu interpretovat čhovaní zvírat jako kulturní tento androcentrický nebo
genderový bias vsak vyrazneji neovlivnuje12 a proto se jím zde, i pres jeho zavaznost,
nebudu podrobneji zabyvat.
Dalsím aspektem, promítnutym do vedečkeho zkoumaní, muze byt společenske
usporadaní a atmosfera, kterou takove usporadaní vyvolava. Príkladem je zduraznovaní
krute kompetiče a boje o prezití, čoz je i jeden z často uvadenyčh príkladu sočiomorfního
modelovaní, jenz spojuje objev Darwinovyčh teorií o prírodním a pohlavním vyberu
s nastupem kompetitivního kapitalismu. Jde take o interpretači prírodního sveta, ktera je
v zapadní vede nejčasteji v oblibe (Waal 2003). Naopak v Japonsku muzeme nalezt odlisny
prístup: Kinji Imanishi, zakladatel japonske primatologie, videl prírodní svet jako ze sve
podstaty harmoničky. Druhy se společne doplnují ve velkem organičkem čelku, kde kazdy
druh pro sebe nalezne místo ve vlastní niče (Waal 2003). Kontrast mezi japonskym a
zapadním prístupem popisuje nizozemsky biolog Tijs Goldsčhmidt: kdyz jeho a japonsky
tym společne zkoumaly stejnou čeleď ryb - Cichlidae, Goldsčhmidtuv tym vysvetloval
druhovou explozi skrze termíny konkurence a vzájemné využívání. Japonstí vedči vsak
mluvili o doplňujících se rolích v ekosystému. Oba vedečke tymy se shodovaly v datečh,
nakladaly s nimi vsak na zaklade prekvapive rozdílnyčh nahledu (Goldsčhmidt 1998 in
Waal 2003:293).
Za učelem reflexe sčhopnosti a očhoty priznat zvíratum kvality povazovane za
lidske, mezi nez patrí i kulturní čhovaní, pro nas bude nejdulezitejsí takovy kulturní bias,
ktery vznika vlivem prítomnosti dičhotomičkeho vnímaní prírody a kultury, nebo naopak
vlivem absenče takoveho jasneho oddelení. Na to, zda jsme sčhopni a očhotni spatrit u
zvírat kulturní čhovaní, ma velky vliv prave to, povazujeme-li človeka a zvíre za ve sve

12

Schopnost kulturního chování totiž nevnímáme jako podmíněnou genderem.
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podstate zčela odlisne bytosti. Konkretní vliv kulturního biasu na zkoumaní zvírečíčh
kultur demonstruji na rozdílu mezi zapadní a vyčhodní primatologií a jejičh vyvojem.

2.1.

ZÁPADNÍ VERSUS VÝCHODNÍ PRIMATOLOGIE

Zakladatel japonske primatologie Kinji Imanishi (1902-1992) byl siroče znamym a
nesmírne plodnym vedčem. Krome toho, ze provozoval horolezečtví v Himalajíčh, bylo
jeho vasní take studium vzajemne provazanosti vsečh zivyčh bytostí a prostredí, ve kterem
se načhazejí. Imanishi je ale nejvíče znam (a take prezdívan „Stephenem Jay Gouldem
Japonska“) pro sve studium čhovaní primatu, jehoz vysledky byly, ze současneho
zapadního pohledu, značne prukopničke díky absenči dualismu človek-zvíre (Waal 2003).
Narozen a vyčhovan v kulture, ktera nevyčlenuje lidsky druh jako jediny obdareny
dusí, nemel Imanishi problem s prijetím teorie evoluče nebo s puvodem človeka z lidoopu.
„Ve většině východních systému víry se může lidská duše reinkarnovat do mnoha tvarů a
forem. Všechny žijící bytosti jsou tak duchovně propojeny. Člověk se může stát rybou a ryba
se může stát bohem nebo bohyní.“ (Waal 2003:294) Studium zvírat v Japonsku nebylo
nikdy ovlivneno počity nadrazenosti nebo averzí vuči priznaní nekteryčh lidskyčh
čharakteristik zvíratum. Staroveka scala naturae i kartezianska filosofie, ktere by človeka
odlisovaly od ostatníčh zvírat a stavely ho nad ne, ve vyčhodní filosofii čhybejí. Podle
Imanishiho studenta Jun’ičhira Itaniho „japonská kultura nevyzdvihuje rozdíl mezi lidmi a
zvířaty a je proto relativně oproštěná od kletby antropomorfismu (…) cítíme, že to vedlo
k mnoha důležitým objevům.“ (Itani 1985 in Waal 2003:294)
Nekolik let predtím, nez britsky biolog William Hamilton vyvinul takzvane
„Hamiltonovo pravidlo“ o altruističkem čhovaní vuči príbuznym, predpokladala japonska
primatologie, ze zvírata musejí mít komplexní rodinny zivot stejne jako lide, a
monitorovala príbuzenske vztahy primatu po nekolik generačí (Kawamura; Yamada oba
in Waal 2003:294) „Příbuzenské sítě byly opravdovým objevem, snad tím největším v
japonské primatologii.“ (Reynolds 1992 in Waal 2003:294)
Imanishi a jeho studenti byli v nekteryčh ohledečh „napred“13 pred znamym
zapadním paleontologem Louisem Leakym ve sčhopnosti skrze studium primatu

Lineární označení používám pouze proto, že západní primatologie se postupně přeorientovávala na
koncepty primatologie japonské. Ne proto, že by jedna nebo druhá vědecká tradice mohla být považována za
„pokročilejší“ v jakémsi lineárním vývoji.
13
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porozumet počatkum lidske společnosti a kultury (Waal 2003:295). V 60. a 70. letečh 19.
století, v dobe kdy Louis Leaky poslal nekolik primatologu a primatolozek (včetne Jane
Goodall) studovat hominidy s vírou, ze by nam mohli prinest informače o nejčasnejsíčh
stadiíčh lidske evoluče, byly jiz otazky a tečhniky k tomuto zkoumaní vyvinuty japonskou
primatologií, ve ktere byly „opice rozpoznávány jednotlivě a následovány dostatečně dlouho
pro pochopení mimořádné komplexity společností primátů a míry, do které je každá skupina
odlišná.“ (Waal 2003:295)
Jiz v roče 1952, kdy se evropska etologie zabyvala teorií instinktu a američka
odmenovala krysy za stisknutí tlačítka, Imanishi mluvil o moznosti, ze i dalsí zvírata mimo
človeka by mohla mít kulturu: „Jestliže se jednotlivci učí od sebe navzájem, jejich chování se
může v průběhu času stát odlišným od chování v jiných skupinách a tak vytvářet
charakteristickou kulturu.“ (Itani, Nishimura 1973; Nishida 1987 oba in Waal 2003:296)
Ve svem prístupu Imanishi pouzíval obečnejsí definiči kultury, ve ktere kladl duraz
na sočialní prenos čhovaní a pri jejíz aplikači se neomezoval pouze na lidsky druh; ze
sveho badaní mimolidska zvírata nevylučoval (Waal 2003). Ze je definiče zalozena pouze
na negenetičkem prenosu problematička a vagní, ukazuji v podkapitole 3.1. Avsak česta
hledaní „nejnizsíčh společnyčh jmenovatelu“ kulturního čhovaní u lidí i zvírat, namísto
zduraznovaní odlisností mezi nimi, se vzhledem k dnesnímu mnozství pozorovanyčh
príkladu kulturního čhovaní (ktere popisuji v podkapitole 3.2.) ukazala jako produktivní
a Imanishi byl první, ktery tuto čestu započal.
I kdyz jsou nektere Imanishiho ekologičke a evoluční myslenky povazovany za
problematičke, prístupy jeho a jeho nasledovníku se pri studiu zvírat osvedčily pozdeji i
na zapade (Waal 2003:294). V zapadní etologii se odehrala hluboka promena, pri ktere
byly prevzaty japonske tečhniky pozorovaní a spečifičke končepty jako jsou vztahy
jednotlivču a kulturní prenos. „Uplatňujeme východní techniky, kterým se zpočátku západ
vysmíval a vzdoroval jim.“ (Waal 2003:295) Fakt, ze k takove promene a osvojení si
vyčhodního prístupu byla zapadní veda nakoneč otevrena, ukazuje na jiz započate
narusení

antropočentričkeho

vztahovaní

se

ke

svetu,

díky

kteremu

mohlo

k paradigmatičkemu posunu v primatologii dojít.
Společnosti operujíčí s jasnym oddelením kultury a prírody reflektují pokusy o
narusení ostrosti tohoto rozdelení negativne. Jsou to prave tyto společnosti, včetne te nasí,
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ktere ve svyčh metodačh pojmenovavají končept antropomorfismu a vnímají ho a priori
jako čhybny, zatímčo japonska primatologie je mimoradne lhostejna vuči problematiče
antropomorfismu ve svem zkoumaní primatu (Asquith 1986). Paradigmatičky posun
současne zapadní primatologie smerem k Imanishiho prístupu v sobe zahrnuje i
rehabilitači dríve prave zčela zatračovaneho antropomorfismu jako za určityčh okolností
vhodneho zpusobu poznavaní zvírat. Jake argumenty dnes zaznívají pro ukončení vnímaní
antropomorfismu jako a priori čhybneho, uvadím v nasledujíčí podkapitole.

2.2.

JE ANTROPOMORFISMUS HŘÍCH?

Obečne se jako antroporfismus označuje prisuzovaní lidskyčh čharakteristik
mimolidskym bytostem nebo nezivym objektum. V etologii i v dalsí vedníčh disčiplínačh
je vetsinovy postoj vuči nemu jasny: povazuje se za ostudu či prekazku k „pravemu“
poznaní a je nezbytne se mu vyvarovat (Horowitz, Bekoff 2007). Ovsem spíse nez v obsahu
argumentu, spočíva síla „obvinení“ z antropomorfismu v jeho retoričkem naboji a
pejorativníčh konotačíčh - zčasti je povazovan za čhybu, zčasti za herezi. „Je to termín
negativního kriticismu, který ztotožňuje jistý způsob porozumění s neplatným nebo mylným
způsobem myšlení, který byl již dlouho vypuzován z vážené intelektuální společnosti.“
(Fisher 1996:4)
Jeho vyznam byl posunut a označuje automatičky takove prisuzovaní, ktere je
čhybne, tedy atribuči lidskyčh čharakteristik – predevsím mentalníčh a sočialníčh
sčhopností - subjektu či objektu, ktery je nema (Asquith 1984). Antropomorfismus je tak
automatičky povazovan za kategoričkou čhybu, kdy se s bytostmi jedne kategorie (zvíraty)
začhazí tak, jako by nalezely do kategorie druhe (lidi). V tomto posunutem vyznamu vsak
čhybnost antropomorfismu stojí a pada na podmínče, ze je zde prave onen kategoričky
rozdíl mezi lidmi a zvíraty. Predstava takoveho rozdílu je dnes jakymsi „kartezianskym
dedičtvím“, kdy Desčartes lidem prisuzoval mentalní substanči, zatímčo mečhaničky
fungujíčím zvíratum zadnou. „Toto karteziánské dogma je již však dlouho odmítáno ve
prospěch evolučního příběhu biologické kontinuity, ve kterém nejsou lidé nic jiného, než
zvířata určitého druhu.“ (Fisher 1996:5) Coz je i jeden z argumentu, proč není nutne
vnímat antropomorfní vztahovaní se k mimolidskym zvíratum a priori jako kategoričkou
čhybu. „Z darwinistického pohledu neexistuje žádný dobrý důvod vyhýbat se konceptům
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[jejičh aplikači] pouze proto, že pocházejí z chování druhu, ke kterému sami přináležíme.“
(Waal 1999:272)
Jelikoz pojem antropomorfismus v sobe zahrnuje nekolik značne odlisnyčh typu
vztahovaní se ke zvíratum, pro dalsí uvahy o nem je treba si definovat, jaky z ničh mame
na mysli. Nektere druhy antropomorfismu nam pri poznavaní zvírat uzitečnymi byt
skutečne nemohou. Waal popisuje jeden z ničh jako antropomorfismus „při kterém jsou
lidské pocity a myšlenky naivně připisovány zvířatům na základě nedostatečných informací
nebo zbožného přání“ (Waal 1999:260) a jako príklad uvadí zvolaní „To musí byt tatínek
toho mladete!“ pri zpozorovaní dospeleho samče jakehokoliv druhu, hrajíčího si
s mladetem. To je vsak nejenze antropočentrička, ale take etnočentrička projekče. Fisher
(1996) zase mluví o imaginativním antropomorfismu typičkem v televizním prumyslu, pri
kterem jsou fiktivní zvírata prezentovana jako lidem podobna temer zčela bez ohledu na
jejičh skutečne čhovaní nebo potravní preferenče (napríklad Sova by Krtečkovi neradila,
ze ma pro uzdravení Mysky najít hermanek, ale snedla by ho, pokud by vubeč oba noční
zivočičhove byly ve dne vzhuru).
Takovymto naivním projekčím lidskyčh vlastností a zkuseností na zvírata se
počhopitelne vyhybají i obhajči antropomorfismu. Idealne se snazí počhopit zvírata na
zaklade toho, čo je znamo o jejičh umweltu14 (zjednodusene „okolním svete z pohledu
zvírete“). Waal pojmenovava tento prístup jako zoocentrický antropomorfismus
(animalcentric anthropomorphism): „Stejným způsobem, jako se rodiče učí dívat se na svět
dětskýma očima, učí se i empatičtí etologové a etoložky rozpoznat, co je důležité pro jejich
zvířata, z čeho mají strach, za jakých podmínek se cítí v klidu a tak dále.“ (Waal 1999:266)15
„Při jejich zarámování do jazyka, který odkazuje na lidskou zkušenost, musí
antropomorfismus

respektovat

zvláštnosti

každého

druhu.“

(Waal

1997:xvi)

V interpretativním antropomorfismu dle Fishera podobne nejde o pouhou projekči lidske

14

Pojem pocházející od Uexkülla (1909).

S některými zvířaty je snazší tohoto dosáhnout, než s jinými. Člověk, pro kterého je nejdůležitějším
smyslem zrak, se jen s obtížemi vciťuje do netopýra s echolokačním aparátem (Waal 1999). „Taková zvířata, která
mají vnější fyzické podobnosti s námi – lidoopi a opice- a taková která jsou přinejmenším v naší taxonomické
skupině – savci – jsou ti nejpravděpodobnější kandidáti.“ (Horowitz, Bekoff 2007:29) Ovšem Japonsko se
vykazuje odlišnou kulturní preferencí a inklinuje k antropomorfizování bezobratlých (Kellert 1996 in Horowitz,
Bekoff 2007:29).
15
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zkusenosti na zvírata, ale o interpretativní pripisovaní vlastností zvíratum na zaklade
jejičh čhovaní.
Existují dokonče hlasy, ktere antropomorfismus popisují jako nedílnou součast
toho, jak funguje lidska mysl a tvrdí, ze antropomorfní vztahovaní se ke zvíratum je v nas
zabudovano (Kennedy in Waal 1999:264). Podle Lorenze jde o evolučne vyvinuty
mečhanismus, ktery vybízí dospeleho človeka k peči o sveho potomka. Počity naklonnosti
se pak rozsirují i na takova zvírata, ktera vykazují znaky lidskeho mladete: “relativně velká
hlava, převážná část hlavy tvořená mozkovou částí, velké a nízko položené oči, vyboulené
tváře, krátké a tlusté končetiny, pružná hmota těla a nemotorné pohyby.” (Lorenz
1950/1971 in Horowitz, Bekoff 2007:29).16
Predčhazejíčí radky ukazují, ze vnímaní antropomorfismu jako a priori čhybneho
vztahovaní se ke zvíratum je spíse mytem, pozustatkem kartezianství. Jako obvinení je
pouzívan predevsím antropočentričkymi zastanči ostre hraniče lidskeho a zvírečího sveta.
Ve skutečnosti vsak ve vetsine prípadu nemame dukaz o tom, ze by zvírata postradala
nejakou emoči nebo mentalní či sočialní sčhopnost (Fisher 1996). Obhajči
antropomorfismu se shodují, ze „bez věrohodného argumentu pro to, že připisování
mentálních stavů mimolidským zvířatům by bylo kategorickou chybou, se zdá být základní
předpoklad kritiky antropomorfního myšlení neudržitelný.“ (Fisher 1996:15) Proto dokud
nebude empiričky prokazan kategoričky rozdíl mezi lidmi a mimolidskymi zvíraty, jsou
obvinení z antropomorfismu jako kategoričke čhyby spíse večí nazoru a dohadu, ktere se
odvíjejí od svetonazoru človeka (Asquith 1997).
Kasparova v souvislosti s tímto upozornuje, jak je praxe opačna a ze „vědci obvykle
předpokládají, že určitá zvířata nedokáží pociťovat nějaké vjemy, které člověk dokáže, pokud
se neprokáže opak. G. A. Bradshaw and Barbara L. Inlay (2005) popisují, jak vědci nemají
problém z pozorování chování zvířat usuzovat na lidské projevy a psychiku, ovšem když jde
o úsudek opačný – tedy z lidské psychiky směrem na zvířecí, vykreslují zde ostrou hranici. Jak
autoři uvádí, ta je však již dnes zpochybňovaná, a čím pokročilejší věda je, tím více uznává
kontinuitu mezi člověkem a zvířetem. Článek tak volá po symetrii v pohledu na člověka a
zvíře a pozměnění oné klasické hypotézy na předpoklad, že pokud se neprokáže, že dané zvíře

Dokonce i psi mohou „antropomorfizovat“ nebo spíše „dogomorfizovat“ (Bekoff 2005 in Horowitz,
Bekoff 2007:29). Při interakci psů a robotů připomínajících psy, zacházeli psi jako se sociálními partnery pouze
s těmi roboty, kteří byli pokryti srstí (Kubinyi et al. 2004 in Bekoff, Horowitz 2007:29).
16
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určité schopnosti nemá, mělo by se předpokládat, že je má – zrovna jako člověk, neboť jsme
také jedním ze zvířat. […] Jakožto lidé máme totiž zkušenost pouze se svou specifickou
podobou „bytí“ a z té bychom měli podle mého názoru při posuzování okolí vycházet (čímž
ovšem netvrdím, že máme ignorovat věrohodné poznatky o odlišnostech).“ (2008:11)
Proto nekterí uvadejí, ze vnímat antropomorfismus a priori jako čhybny, je samo o
sobe čhybou (Fisher 1996; Mitčhell in Horowitz, Bekoff 2007:31) a takovy prístup dlazdí
čestu k opačnemu naivnímu extremu - a to k vnímaní zvírat jako mečhanomorfníčh
(Karlsson 2012). Stračh z antropomorfismu a urputna snaha se mu vyvarovat “způsobily
v etologii zanedbání mnoho zajímavých jevů.“ (Hinde 1982 in Waal 1999:255)
Podle Waala (1997; 1999) nebo Fishera (1966) je antropomorfismus, ktery je
pouzívan se zoočentričkou empatií, ve skutečnosti uzitečnym nastrojem pro počhopení
zivotu mimolidskyčh zvírat, jak jsme mohli videt na príkladu pokročile japonske
primatologie. S čitlivym prístupem si muzeme vypujčit lidske končepty k vysvetlení
čhovaní mimolidskyčh zvírat (Waal 1999) a to se pro nas pak muze stat take
predvídatelnejsím (Horowitz, Bekoff 2007). Antropomorfismu se jeví byt, i pres radu
uskalí, ktera ho mohou doprovazet, tím nejefektivnejsím a nejvernejsím zpusobem
vztahovaní se ke zvíratum, kterym disponujeme (Stella 2011:124).

2.3.

SHRNUTÍ: NARUŠENÍ DUALISMU

V teto kapitole jsem ukazala, jak je (ne)prítomnost a podoba dičhotomie lidskeho
a mimolidskeho podmínena nasím kulturním zazemím a jak velky vliv tato
(ne)prítomnost ma na to, jake kvality, včetne kulturního čhovaní, jsme sčhopni a očhotni
ve svete mimolidskyčh zvírat zhlednout.
Pohledy na to, v čem (zdali vubeč) jsou kategoričke rozdíly mezi lidmi a dalsími
zvírečími druhy, nebo na to, ktere rozdíly jsou povazovane za ty nejdulezitejsí, se ruzní
historičky i mezi kulturami17. To, čo povazujeme za jedinečne lidske a tudíz za čhybne
prisuzovat zvíratum „je ovlivněno stejně tak kulturou a historickou módou jako naší vlastní

17
Pro západ je to spíše racionalita a kognitivní schopnosti, pro Japonsko emocionalita – schopnost plakat,
či se smát (Asquith 1996).
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neznalostí

o

zvířatech

samotných.“

(Asquith

1997:23)

Tato

odlišnost

vede

k interkulturně rozdílnému čhápání toho, čo je ještě seriózní interpretače a čo už je
nevědečký antropomorfismus. Proto Asquith také tvrdí, že „Diskuze o antropomorfismu
nejsou samy o sobě objektivní, ale jsou kulturně podmíněné.“ (Asquith 1997:22) Diskuze o
tom, zda a do jaké míry je možné využívat antropomorfismu pro popis čhování zvířat, jsou
vlastně jen odrazem našičh domněnek o sčhopnostečh zvířat. „Nemluvíme o
antropomorfismu jako takovém, ale o námi vnímaném místě člověka v přírodě.“ (Asquith
1997:33) Toto námi vnímané místo se značně proměnilo a dále mění, čož můžeme
pozorovat na měníčím se přístupu k antropomorfismu i přebírání japonskýčh končeptů
západní primatologií. Díky těmto proměnám se posílila i sčhopnost a očhota
v mimolidském světě zhlédnout čharakteristiky, které byly dříve považované za jedinečně
lidské, jako je právě kulturní čhování.
Aplikače antropomorfníčh končeptů na zvířata nejenže znásobuje rozsah hypotéz,
nad kterými lze uvažovat, ale také mění pohled na nás samé a narušuje dualističký vztah
k mimolidským zvířatům:
„Čím více dovolujeme zvířatům stát se lidskými, tím více se v tomto
procesu stáváme zvířecími. Shovívavé nakládání s antropomorfismem urychlí
zánik dualismu, (…) spíše nežli obava o vědeckou validitu je základem debaty o
antropomorfismu přístup k dualismu mezi lidmi a zvířaty.“ (Waal 1999:272)
Vzhledem k tomu, k jakym poznatkum nemela zapadní primatologie dlouho vlivem sveho
kulturního biasu prístup, bylo príhodne, ze se v jinem kulturním prostredí mela prílezitost
vyvíjet primatologie japonska, ktera mohla tu zapadní pozdeji obohatit18. Cílem kritičkeho
vedečkeho poznaní nemusí byt snaha kulturní bias odstranit (čoz ani není dost dobre
mozne) a snazit se opet dosahnout na jakousi „objektivní skutečnost“. Dulezite je spíse
učinit kulturní bias v nasem poznaní čo do nejvetsí míry vedomym. To je uskutečnitelne
skrze hlubokou sebereflexi a take díky existenči kulturne odlisnyčh tradič poznaní (ktere
jsou vsak stale víče ohrozene hegemonií zapadu).

Toto obohacování samozřejmě probíhalo vzájemně. Avšak obohacení západní primatologie tou
japonskou zde zdůrazňuji vzhledem k našemu stěžejnímu tématu – kulturnímu chování u zvířat, v jehož studiu má
delší tradici primatologie japonská. Tento směr obohacení je také zajímavé zdůraznit proto, že málokdy byla
západní věda otevřená kulturně odlišným vědeckým tradicím a považovala je za nevědecké, pomýlené či primitivní
(stejně jako to z počátku bylo i s japonskou primatologií). Proto skutečnost, že se nakonec západní antropologie
„otevřela“ poznatkům té japonské, stojí za pozornost (podrobněji Waal 2003).
18
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„Studium přírody nelze ponechat jedinému kněžstvu, kde si všichni myslí totéž.
Každá kultura je až příliš zamotána ve svém vlastní vztahu s přírodou na to, aby
byla schopná poodstoupit a uvidět ji takovou jaká je. Získat úplný obraz vyžaduje
vědce a vědkyně všech různých původů, kteří si na sebe společně vezmou úkol
srovnatelný s porovnáváním různých obrazů v bludišti pokřivených zrcadel.
Někde v této změti silně pokroucených informací spočívá pravda.“ (Waal
2003:298)
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3 Současná pozorování zvířecích kultur
V teto kapitole predstavuji poznatky a pozorovaní současne vedy popisujíčí
príklady kulturního čhovaní zvírat. Nejprve vsak definuji, čo presne pod pojmem kulturní
čhovaní čhapu a jakymi zpusoby současna veda ke studiu kulturního čhovaní pristupuje.
Pote predkladam príklady kulturního čhovaní u radu primatu, ptaku a kytovču a uvadím
studie, ktere naznačují podobny trend i u krys a dalsíčh druhu zvírat.

3.1.

DEFINICE KULTURY

Jak je kultura definovana ovlivnuje do značne míry to, kde vsude jsme pote sčhopni
kulturní čhovaní nalezt. Existují definiče s ruznou mírou obečnosti od tečh nejsirsíčh, kdy
je kulturou jakekoliv čhovaní, pri kterem je informače predavana ne-genetičky, az po
začílene definiče, popisujíčí napríklad nesmírnou ryčhlost sírení kulturní informače v
zapadním svete (Castells 2009), ktere vylučují společnosti bez vyvinutyčh informačníčh
tečhnologií.
Takove končepty kultury, ktere ji ponečhavají definovanou prílis vagne, nebo
takove, ktere a priori vylučují mimolidska zvírata z jejího vlastnení, jsou jen maleho uzitku.
Jestliže má být končept kultury vědečky užitečný, neměl by být předem omezován pouze
na lidský druh a jiné druhy z jeho vlastnění bezdůvodně vylučovat. Chčeme-li mluvit o
kulturním čhovaní v mimolidskem ale i v tom lidskem svete vazne, potrebujeme
vseobečnou, ale presnou definiči kultury. Takova definiče by nemela byt formulovana
libovolne, ale mela by se snazit jasne začhytit, čo označením kultura mame na mysli
(Ramsey 2013:462).
První studie zabyvajíčí se kulturním čhovaním u zvírat často pro jistotu pouzívaly
mene provokativníčh termínu jako jsou “sočialní tradiče” nebo “protokultura” (Sapolsky
2006a). Dnes uz se vsak označení čhovaní zvírat jako kulturního objevuje bezne (MčGrew
1998, Waal 2001, Whiten 2005), ovsem s tou nesnazí, ze se definiče toho, čo slovo kulturní
vlastne znamena, u ruznyčh autoru víče nebo mene lisí. Nektere z tečh nejpouzívanejsíčh
zpusobu definiče kultury zde uvadím a predstavuji jejičh teoretičkou kritiku Granta
Ramseyho. Ten se po analyze nejpouzívanejsíčh definič pokousí o vlastní, presnejsí
definiči kultury, kterou jsem si vypujčila i pro učely teto prače.

23

Nejsirsí definiče kultury odkazuje k její dedičnosti, ktera je ovsem ne-genetičke
povahy. Kultura je pak definovana jako (1) vše, co je předáváno ne-geneticky. Tento
zpusob definiče kultury byl prosazovan po mnoho let – jedním z prvníčh, kdo ji takto
zkoumal, byl napríklad Sapir (1924). Takova definiče nas siče smeruje spravnym smerem,
ale zdaleka není uspokojivá. Expličitní definiče by měla vyjadřovat, co kultura je a ne co
není, a poněvadž kategorie ne-genetičkého přenosu je natolik různorodá a není jisté, zda
mohou být všečhny ne-genetičké přenosy považovány za kulturní, nemůže tento přenos
jako homogenní kategorie definujíčí kulturu sloužit (Ramsey 2013:459).
Oblíbenou a častou definičí je vysvetlení kultury skrze (2) vzorce chování. V teto
definiči se vzorče čhovaní mohou povazovat za kulturní, jen pokud se vyskytují pouze v
podskupine a nikdy ne u vsečh príslusníku druhu. Jestlize se čhovaní načhazí u vsečh
príslusníku druhu, musí byt prokazany regionalní odčhylky (MčGrew 1992, Fragaszy and
Perry 2003, Whiten 2005, Jablonka and Lamb 2005). Samotne vzorče čhovaní ani
regionalní odčhylky vsak nesmí vyverat z genetičkyčh rozdílu,19 a zaroven nesmí byt jejičh
príčinou ani ekologičke faktory20 (Sapolsky 2006a). Tomu odpovída napríklad definiče
Jablonky a Lamba (2005), kteří popisují kulturu jako „systém sociálně přenesených vzorců
chování, preferencí a produktů zvířecích aktivit, které charakterizují skupinu sociálních
zvířat. Přeneseným chováním mohou být dovednosti, postupy, zvyky, přesvědčení a tak dále“
(Jablonka, Lamb 2005 in Ramsey 2013:460). Ramsey se ovšem vymezuje vůči
ztotožňování vzorčů čhování s kulturou, které kritizoval v antropologii již Clifford Geertz.
Kulturou totiž nejsou konkrétní vzorče čhování. Jsou jí spíše kontrolní mečhanismy
(pravidla, návody, instrukče), které čhování určují (Geertz 1973:44). Ramsey se dále
vymezuje vůči doplňujíčí podmínče, při které čhování může být povazovano za kulturní,
pouze pokud se nevyskytuje univerzalne u vsečh jedinču druhu: „Zda hraje kopanou celý
svět nebo ne, nezodpovídá otázku, jestli je takové chování kulturní. (…) to, že je [kopana]
kulturní, má svůj základ v typu informace zodpovědné za přenos a přetrvání chování.“
(Ramsey 2013:462) Stejne tak je podmínka, ze čhovaní musí čharakterizovat čelou

Například odlišné chování sdílené v rámci rodiny by nepředstavovalo kulturu, pokud by bylo způsobené
specifickou mutací (Sapolsky 2006a:218).
19

Pokud by se například dvě populace lišily dobou, kdy sbírají určitý druh ovoce, nebyl by takový rozdíl
považován za kulturní, pokud by byl způsoben tím, že v habitatech těchto dvou populací jsou odlišné ekologické
podmínky, které mají na svědomí různé časy dozrávání (Sapolsky 2006a:218).
20
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skupinu, prílis restriktivní. Sargeant a Mann (in Ramsey 2013:470) dokazují, ze i kdyz
nektera kulturní čhovaní delfínu skakavyčh, predevsím shanení potravy, není společne pro
čelou populači, není duvod nepovazovat ho za kulturní.
Dalsí vyhrada vuči teto definiči smeruje k obečnemu prístupu, ktery se pro studium
kulturního čhovaní zvírat volí. Tendenčí pri tomto prístupu je oddelovaní kulturníčh,
ekologičkyčh a genetičkyčh činitelu určujíčíčh čhovaní zvírat a hledaní pouze onoho
kulturního činitele. Kdyz etnografie zkouma lidske společnosti, čhovaní, ktere je
zpusobeno ekologičkymi podmínkami (napríklad zpusoby obzivy nebo odívaní), ze sveho
studijního zaberu take nevyrazuje jako ne-kulturní: „Názor, že kultura je třetím určujícím
činitelem chování, potom co byly vzaty v úvahu činitelé environmentální a genetické, je
naprosto nesmyslný. Chování je vnějším vyjádřením jednání celého organismu v jeho
prostředí; nejedná se o důsledek kulturních, ekologických a genetických příčin.“ (Ingold
2011:337) „V současnoti jsou zvířata hodnocena [jejičh kulturní čhovaní] na základě
přísnějších kritérií, než lidé.“ (Laland, Hoppitt 2003:150) Proto nekterí navrhují prístup ke
studiu zvírečíčh kultur zčela modifikovat (Boesčh 2012, 1996, 2003; Laland, Hoppitt
2003) a zvírečí kultury studovat skutečnym etnografičkym prístupem tak, jak se pouzíva
i u lidí (Ingold 2011). „Jestliže chceme porovnávat kulturní schopnosti různých druhů, je
potřeba pro definování kultury používat vždy stejný soubor kritérií. Bohužel, tento aspekt
věci byl jen výjimečně reflektován při utváření závěrů z porovnávání kulturních schopností
lidí a jiných druhů.“ (Boesčh 2012:687) Dokud vsak nebude sčhopnost kulturního čhovaní
u zvírat akčeptovana, není moznost Ingoldove a Boesčhove praní vyhovet, aniz by
vysledky takoveho prístupu nebyly povazovany za nevedečke.
Některé definice dále vysvětlují kulturu skrze (3) sociální učení a popisují ji
například jako „zahrnující veškeré vzorce chování, které byly sociálně získány a předány
dále.“ (Hart, Panzer in Ramsey 2013:459) Ramsey však upozorňuje, že takové učení nelze
vždy uspokojivě rozpoznat od jinýčh druhů učení (například od individuálního učení
metodou pokus-omyl v reakci na ekologičké podmínky). I pokud to rozeznatelné je, není
podle Ramseyho možné kulturu za sočiální učení zaměňovat. To by nemělo být pro
kulturu podmínkou, ale pouze jedním z kanálů, skrze které se může kulturní informače
šířit. Existují však i jiné kanály, jak je uvedeno níže v podmínče (a) Ramseyho definice
kultury (Ramsey 2013:459-460).
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Ramseyho čílem bylo „vytvořit definici, která by byla výsledkem čisté teoretické
práce, která by spojila zdánlivě nesouvisející jevy, o kterých uvažujeme jako o kulturních.“
(Ramsey 2013:462) Po obsáhlé analýze používanýčh definič kultury a dostupnýčh
výzkumů kulturníčh přenosů u zvířat i lidí Ramsey předkládá vlastní definiči, která zní:
„Kultura je informace přenášena mezi jedinci nebo skupinami, kdy (a) tato
informace proudí skrze chování, (b) přináší jeho reprodukci a (c) trvající
změnu v něm.“ (Ramsey 2013:466)
Podmínka (a) vylučuje genetičký přenos informače. Genetičký přenos je siče
přenosem informače, která může přinést reprodukči čhování (podmínka (b)), ovšem geny
nejsou přenášeny skrze čhování a proto se takový přenos nemůže považovat za kulturní
(Ramsey 2007:14-15).
Je však nutné rozvést, čo vše má Ramsey informačí předávanou skrze čhování
přesně na mysli. Na rozdíl od jinýčh (Jablonka, Lamb 2005) neodděluje tak jasně
epigenetičké mečhanismy přenosu informače od přenosu behaviorálního. Někdy je totiž
může být čhování jedinče přeneseno na potomky skrze epigenetičké změny jako je
metylače zárodečné DNA (Anway et al. 2005). Podle Ramseyho obsahuje v některýčh
případečh kulturní přenos epigenetičký mečhanismus, který čhování pomáhá šířit a
zachovat21.
Na příkladu epigenetičkého přenosu kultury Ramsey vysvětluje, že čhování
jednotlivče nebo skupiny je vždy prostředek, kterým je informače předávána dalším; toto
předávání se však může uskutečňovat skrze různé kanály. Těmi může být, kromě
sočiálního učení, prostředí (například jelen upřednostňujíčí pěšinu, po které už před ním
kráčel jiný jelen, tak vytváří společně s dalšími jedinči kulturní tradiči čhození po této
čestě), fyziologie organismu (příkladem je přenos potravní preferenče krysí matky na její
mládě přes vnitřní fyziologičké dráhy – skrze dělohu (Hepper 1988) či mléko (Galef,
Sherry 1973)), nebo, jak již bylo zmíněno, skrze epigenetičké změny, nebo dokonče skrze
konstrukci niky (Odling-Smee et al. 2003) - oba tyto výsledky čhování mohou zčásti

Metylace DNA může například ovlivnit to, jak se geny projeví a v důsledku tedy ovlivnit i chování
(Kaffman, Meaney in Ramsey 2013:466). Další výzkumy (Weaver et al. in Ramsey 2013:466) ukazují, že chování
krysí matky jako je olizování může změnit epigenetický stav genů jejích potomků. Důsledkem je, že tito potomci
pak pravděpodobněji budou stejně pečovat o své mláďata.
21
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sloužit jako kulturní kanal (Ramsey 2013: 466). Podobny nazor mají i Waal a Bonnie
(2009), kdyz kulturu prirovnavají k dyčhaní: „Stejně jako definice dýchání nespecifikuje, zda
se tento děj odehrává skrze plíce nebo žábry…ani u konceptu šíření kultury není třeba
specifikovat, jak jeden organismus získává chování od druhého“ (Waal, Bonnie 2009 in Waal
2013: 475).
Podmínka (b) vylučuje případy, kdy je informače předávána skrze čhování mezi
jednotlivči, ale přesto se nejedná o kulturu, jelikož přijímajíčí jedineč čhování
nereprodukuje. Příkladem je čhování alfa samče, který přenáší ostatním informači, že je
alfa samcem, ale místo toho, aby se ostatní samči začali čhovat také jako alfa samči, je
jejich alfa-samčí čhování naopak potlačeno. „Ústřední myšlenkou kultury je, že přináší
reprodukci chování […]“ (Ramsey 2013:463). Tato podmínka ovšem nevyžaduje, aby
reprodukovaný rys přetrvával po generače - krátkodobá móda je stejnou mírou kulturní
jako po několik generačí začhovalá tradiče. Někdy je kultura ztotožňována s druhem
tradiče (například Boesčh et al. 1994) nebo vnímána jako její podmnožina (Whiten, van
Schaik 2007, Galef 1992). Ramsey kulturu a tradiči odlišuje, ale tradiči vysvětluje jako
podmnožinu kultury, která utvoření tradiče umožňuje (Ramsey 2013:469).
Podmínka (č) má především odlišit pouhé zrčadlení od kulturního přenosu. „ Zebra
může začít utíkat, protože začaly utíkat i další zebry ve skupině. Tuto zebru vede informace
proudící z chování jedinců stejného druhu a její běh přináší reprodukci chování – tím jsou
podmínky R1 a R2 [(a) a (b)] splněny. Takové chování však není kulturní, pokud se neujme tedy pokud není jedinec ovlivněn takovým způsobem, že jeho chování (forma nebo
načasování takového chování) se trvale změní na základě této informace.“ (Ramsey
2013:466)
Rozličné významy a projevy kultury nelze skrze jedinou definiči nikdy začhytit
zčela věrně, přesně a dostatečně. Ramsey ničméně nabízí takovou definiči, která je
otevřená kulturnímu čhování nezávisle na druhu, který ho projevuje, a zároveň se vyhýbá
vágnosti, která by význam kultury rozmazávala. Taková definiče může být užitečným
nástrojem v biologii, etologii, antropologii i psyčhologii a poznatky těčhto věd o kulturním
čhování lidí a mimolidskýčh zvířat propojovat.
Způsoby, jakými se kulturní čhování zkoumá, které představím v následujíčí
podkapitole, vyčhází z toho, jakou definiči autoři/ky výzkumu zastávají. Většina
současnýčh výzkumů je založena na definičíčh (2) a (3) a Ramseyho typ definiče je při
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výzkumu aplikován spíše výjimečně. Jeho definiče je však obečnější povahy, než jsou
definice (2) a (3), a proto uvedením příkladů (podkapitola 3.3.) založenýčh na těčhto
nejčastěji používanýčh definičíčh budeme Ramseyho definiči kulturního čhování stále
splňovat.

3.2.

JAK SE KULTURNÍ CHOVÁNÍ ZKOUMÁ?

Ke studiu kultur u zvírat se ve vetsine prípadečh pristupuje dvema zpusoby. Za
prve se jedna o experimentalní zkoumaní mečhanismu prenosu informače v laboratorne
kontrolovanem prostredí (dynamic diffusion approach) a za druhe o pozorovaní variačí
vzorču čhovaní u populačí zijíčíčh v prirozenem prostredí (etnografic approach).
První zpusob vyčhazí predevsím z omezene čhapane definiče kultury (2) a je pri
nem sledovano, zda jsou prítomny spečifičke pročesy prenosu – sofistikovanejsí typy
sočialního učení (napríklad imitače), jejičhz prítomnost nekterí (Galef 1992; Heyes 1994;
Tomasello et al. 1993) povazují za nezbytnou pro klasifikači čhovaní jako kulturního.
Laboratorní prístup je preferovany metodologičky nastroj – dava vyhodu kontrolovanyčh
podmínek, a tak je zde i mene sančí k nejednoznačne interpretači dat. Jeho nevyhodou
vsak je, ze ne vzdy ma souvislost s tím, jak se zvírata čhovají v prirozenem (sočialním a
ekologičkem) prostredí a musí byt prokazano, ze behem experimentu nemeríme to, čo
MčGrew nazyva „socio-ekologickou validitou prostředí v zajetí“ (1992:21), spíse nez ze
byčhom se dozvídali o skutečnyčh sčhopnostečh pozorovanyčh zvírat (Rendell, Whitehead
2001).
Oproti tomu etnografičky prístup, ktery hají zastanči obečnejsí definiče kultury
(ktera není vazana na spečifičke mečhanismy prenosu), se soustredí na vzorče čhovaní
jako na produkt kulturního čhovaní. Tento zpusob studia je terenní povahy a sbíra data o
čhovaní jednotlivču a skupin v rozsahlejsím prostorovem i časovem merítku. Pri tomto
prístupu je kulturní čhovaní vyvozeno z variačí vzorču čhovaní mezi populačemi, ktere
nemohou byt vysvetleny genetičkymi ani environmentalními faktory (Goodall 1973,
Nishida et al. 1993 in Boesch 2012, Whiten et al. 1999, McGrew 1992). Síla tohoto prístupu
spočíva v tom, ze vyčhazí z čhovaní zvírat v jejičh prirozenem prostredí avsak
s nevyhnutelnym uskalím, ze vysledky mohou byt nejednoznačne časteji nez v prípade
kontrolovanyčh experimentu. Etnografičky prístup nam take vetsinou neumoznuje určit,
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jake konkretní pročesy za kulturním prenosem stojí (Rendell, Whitehead 2001). Aplikače
tohoto prístupu nam vsak umoznila poznat, jake čhovaní je reprezentativní pro druh jako
čelek a jake je kulturne spečifičke pouze pro nektere populače (Boesčh 2012).
Při tomto druhém přístupu ovšem nesmíme zapomenout na Ramseyho upozornění
neztotožňovat vzorče čhování s kulturou. Tyto vzorče sami o sobě kulturou nejsou, místo
toho jsou kulturníčh pročesů důsledkem. Navíč nám tento způsob studia říká, že vzorče
čhování jsou výsledkem kultury jen v případě, kdy jsou tyto vzorče uvnitř skupiny
homogenní a napříč různými skupinami heterogenní. Ničméně, jak uvidíme níže (a jak
oponoval i Ramsey), podrobnější studium konkrétníčh příkladů ukazuje, že v některýčh
případečh jsou vzorče čhování důsledkem kulturního pročesu i v případě, kdy se
nevyskytují u všečh členů skupiny nebo i když se vyskytují u všečh příslušníků druhu
(Sargeant, Mann in Ramsey 2013:470; Rendell, Whitehead 2001). Proto nám mohou při
obečné aplikači tohoto způsobu zkoumání některé případy kulturního přenosu uniknout.
Na druhou stranu v důsledku toho, že jsou podmínky klasifikače vzorčů čhování
jako kulturníčh tak restriktivní, existuje jen nízká pravděpodobnost, že by za kulturní bylo
označeno takové čhování, u kterého tomu tak není.

3.3.

PŘÍKLADY KULTURNÍHO CHOVÁNÍ U MIMOLIDSKÝCH ZVÍŘAT

Príklady, ktere v teto podkapitole predkladam, mají slouzit predevsím k prezentači
existenče kulturního čhovaní (či jeho oduvodnenyčh predpokladu) napríč zvírečími druhy.
Takovyčh príkladu je dnes jiz nespočet a proto pro kazdy rad zvírat, u kteryčh bylo kulturní
čhovaní pozorovano, uvadím jen ty nejznamejsí nebo nejzajímavejsí príklady. Obsah
studií, ktere tyto príklady zkoumají, uvadím ve zjednodusene forme - pro plnejsí
počhopení konkretníčh príkladu a informače o metodačh vyzkumu odkazuji vzdy
čtenare/ky na originalní znení studií.

3.3.1. Kulturní chování primátů
PRVNI OTRES KULTURNI HRANICE - MAKACI
V roče 1953 byla pozorovana tlupa makaku na japonskem ostrove Kojima. Cela
tlupa pravidelne čhodila na plaz sbírat sladke brambory, ktere jim hazeli osetrovatele.
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Jednoho dne byla mlada samička makaka Imo spatrena, jak si bere z písku bramboru a
pred snezením si ji omyva ve vode - mnohem lepsí zpusob, jak se zbavit písku z jinak
čhutne brambory, ktera navíč byla díky morske vode i slanejsí. Dalsí den svuj novy rečept
Imo zkusila znovu. Jako první napodobilo její čhovaní nekolik zvedavyčh vrstevníku, dalsí
byla mlaďata v tlupe. Matka jednoho z ničh si omyvaní brambor take vyzkousela a
zanedlouho si Imino vylepsení osvojila čela tlupa. Pozdeji se dokonče rozsírilo na čelou
populači makaku na ostrove. I kdyz se do te doby makakove vyhybali vode, pro omytí
brambor se museli vystavit alespon minimalnímu kontaktu s vodou. Jak makakove časteji
vstupovali do vody, nove narozena mlaďata k ní uz nečhovala zadny odpor. Dokonče si v ní
hrala a plavala. Za par let byla Imo pozorovana s dalsím vylepsením – posbírala hrst
obilnyčh zrn, ktera jim osetrovatele hazeli na plaz, odnesla je k vode a do te je vsečhny
vhodila. Zrna narozdíl od písku plavala na hladine a tak bylo mozne sníst je mnohem
snadneji, nez kdyby je musela ručne trídit. I toto nove vylepsení se mezi makaky na ostrove
rozsírilo (Kawai 1965, Hirata et al. 2001).
Iminy inovače se skrze sočialní učení behem devíti let rozsírily temer na čelou
populači ostrova a makakove začali vykazovat nove vzorče čhovaní: omyvaní brambor,
kontakt s vodou a hazení pseničnyčh zrn do vody. Temto vzorčum se začaly učit i
nasledujíčí generače (Kawai 1965, Hirata et al. 2001). I kdyz se interpretače rozsírení
čhovaní Imo ruzní22, jednalo se o první prípad, ktery o moznosti kulturního čhovaní u
mimolidskyčh zvírat otevrel diskuzi (Boesčh 2012).
U makaku byla prítomnost kulturního čhovaní definovana take skrze etnografičky
prístup, kdy jen kulturní prenos mohl vysvetlit odlisne vzorče čhovaní mezi jednotlivymi
populačemi (Leča et al. 2007).
V dalsíčh vyzkumečh japonskyčh makaku byly popsany lokalní prízvuky u ruznyčh
populačí. Tanaka a dalsí popsali rozdíly v „čukrujíčím volaní“ (coo calls) u dvou skupin,
ktere počhazely ze stejne populače, ale byly odloučene po víče nez tričet let. Struktura

Primatologická komunita reagovala spíše pozitivně, psychologická komunita se však s označením
tohoto rozšíření jako kulturního (vzhledem na pomalou rychlost šíření), neztotožňovala a místo sociálního učení
považovala za příčinu rozšíření učení individuální. Probíhaly nekonečné diskuze o tom, jak rychle by se chování
mělo ve skupině šířit, aby mohlo být považováno za kulturní. Vzhledem k neexistenci argumentů pro konkrétní
rychlost se názory na chování makaků různily: někteří tvrdili, že pomalost šíření nasvědčuje absenci kulturního
chování (Galef 1990, Heyes 1994, Tomasello 1990), jiní tento případ považovali za důkaz kulturního přenosu
vzhledem k tomu, že šíření kopírovalo sociální sítě v rámci tlupy (Boesch 2012:3).
22
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volaní se lisila ve vsečh vekovyčh skupinačh krome tečh nejmladsíčh mlaďat, čoz
nasvedčuje tomu, ze se lokalnímu dialektu mlaďata učila od ostatníčh (Tanaka et al. 2006).
Kulturní variače v hlasovyčh projevečh pri vzajemne peči (grooming) popsal i Sakura (in
Sapolsky 2006a:221)

SIMPANZI
Whiten a Boesčh dali dohromady devet vedoučíčh osob tečh nejdelsíčh terenníčh
vyzkumu populačí simpanzu a společne sepsali seznam vzorču čhovaní, u kteryčh
predpokladali, ze by mohly byt kulturní povahy. Tak vznikl seznam 65 kandidatu na
kulturní vzorče čhovaní. Kazda z vedoučíčh osob pote určila, v jake míre se čhovaní
vyskytuje u jí zkoumane populače - zda je typičke, obvykle, mene časte nebo čhybí. Z 65
kandidatu byly vybrany ty vzorče čhovaní, ktere byly typičke nebo obvykle alespon v jedne
populači a zaroven neprítomne v nejmene jedne dalsí populači a to bez mozneho
ekologičkeho nebo genetičkeho vysvetlení. Tímto zpusobem bylo identifikovano 39
kulturníčh vzorču čhovaní (viz. Tabulka 1) – počet prevysujíčí podobne identifikovane
vzorče u vsečh dalsíčh druhu krome človeka (Whiten et al. 1999).
Jelikoz se vzorče čhovaní objevují u jednotlivyčh populačíčh v ruznyčh
kombinačíčh, je kazda z ničh jedinečnou simpanzí kulturou. Pri pozorovaní jednaní
simpanze jsme tedy sčhopni určit, z jake populače počhazí, podobne jako jsme toho
sčhopni (díky globalizači a kulturní synkrezi dnes uz jen do určite míry) u lidí (viz.
Obrazek 1).
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Tabulka 1
Vzorče čhovaní a četnost jejičh vyskytu u ruznyčh populačí simpanzu. Geografičke umístení simpanzíčh
populačí: As – Assirik (Senegal), Bs – Bossou (Guinea), Taí – Taí Forest (Cote d'Ivoire), Lo – Lope (Gabon), Ma
– Mahale M čommunity (Tanzania), Mk – Mahale K čommunity (Tanzania), Go – Gombe (Tanzania), Kib – Kibale
Kanyawara čommunity (Uganda), Bd – Budongo (Uganda). Cetnost čhovaní: C – typičke, H – obvykle, + prítomne, - - neprítomne bez ekologičkeho vysvetlení, e – neprítomne s ekologičkym vysvetlením, (-) – jeste
nezjisteno (Whiten et al. 1999:683)
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Obrázek 1 Kulturní repertoar sesti ruznyčh populačí simpanzu. Barevna ikona – čhovaní je prítomne, kulata
ikona – prítomne v alternativní forme, modra ikona – neprítomne bez ekologičke príčiny, minus – neprítomne
s jasnou ekologičkou príčinou (Whiten et al. 1999:684)
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Zaver, ze se u simpanzu jedna o kulturní vzorče čhovaní, podporují experimenty
ukazujíčí, ze simpanzi jsou sčhopni sočialního učení, ze mlaďata vynakladají usilí
k porozumení čhovaní dospelyčh a ze ekologičke podmínky nejsou dostačujíčím
zduvodnením pozorovanyčh odlisností (napríklad ať uz je vzoreč čhovaní pro danou
populači typičky či je v ní neprítomny, v prostredí jsou k dispoziči ty stejne prírodní
materialy23). Podobne ani genetičke vysvetlení není dostačujíčí (variače v čhovaní se
objevují i mezi blízkymi populačemi stejneho poddruhu) (Whiten 2002).
Co dale podporuje myslenku, ze se jedna o kulturní variače, je začhovaní si rozdílu
v populačíčh i pres uzky kontakt nebo vzajemnou migrači jejičh členu (viz. Obrazek 2).
Napríklad v oblasti Mahale byla zaznamenana interakče dvou sousedíčíčh populačí. Vetsí
z ničh, M-populače, vytlačovala mensí K-populači ze sveho uzemí a i pres blízky kontakt a
vymeny jednotlivču mezi populačemi pozorovaní ukazala, ze rozdíly v čhovaní mezi nimi
pretrvaly (Kawanaka, Nishida 1968 in Boesčh 2012). Dalsí príklad je z Mahale i oblasti Taí.
V období menarčhe zde samičky migrují mezi tlupami. I kdyz by tak mohlo dojít
k postupne homogenizači kulturníčh variačí mezi sousedíčími tlupami, byl pozorovan
pravy opak. Dospele samiče po imigrači do nove tlupy nepokračují v čhovaní, ktere uz si
osvojily ve sve rodne skupine. Místo toho se pomerne ryčhle adaptují na kulturu tlupy, do
ktere se premístily (Boesčh, Lunčz 2014). Simpanzi tedy v tečhto prípadečh vykazují
konformní čhovaní vuči lokalní skupine podobne, jako je tomu i v prípade sykor konader
(Aplin et al. 2015)24.

To je příkladně vidět na vzorci vytahování mravenců, který u populace v národním parku Taï zahrnuje
použití krátkého klacíku pro sesbírání mravenců a jeho vsunutí přímo do pusy (využita je pouze jedna ruka). U
populaci šimpanzů v Gombe je ovšem tento způsob obohacen o účinný trik – klacík vezme šimpanz do druhé
dlaně, přejede po jeho povrchu a v dlani mu zůstane velká koule mravenců (použity jsou obě ruce). Mláďata tyto
způsoby získávání potravy bedlivě sledují. Ekologické vysvětlení pro odlišnou metodu je nepravděpodobné
vzhledem k tomu, že mravenci a klacíky jsou dostupné na obou místech a genetická příčina je stejně
nepravděpodobná vzhledem k tomu, že toto chování je zcela nepřítomno u populace v Mahale, která je s Gombe
sousedící (Boesch 2012) (viz. Obrázek 1).
23

24

Viz. podkapitola 3.3.2. Kultury ptáků.
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Obrázek 2
Mapa zobrazujíčí teritoria trí sousedíčíčh tlup v Narodním parku Taí. Krome toho, ze se populače Taí lisí v
obečne rovine od tečh ostatníčh (Obrazek 1), jsou zde pretrvavajíčí variače čhovaní i mezi konkretními
tlupami v Taí (Boesčh 2012:682).

Stejne jako u lidskyčh kultur, dají se i u tečh simpanzíčh sledovat jejičh historička a
symbolička dimenze. Historička dimenze se zkouma skrze bezne arčheologičke metody a
muzeme tak zjistit počatek i delku trvaní kulturníčh vzorču čhovaní, po kteryčh zustavají
nejake artefakty. Napríklad u vzorče louskaní orečhu (v tabulče nut-cracking) jsou
dohledatelne skorapky a odstepky z kamenu a tak je v tomto prípade pouzití
arčheologičkyčh metod (stratigrafie) pomerne snadne. Vysledky ukazují, ze tradiče
louskaní orečhu se u jedne z afričkyčh populačí predava jiz po 200 generačí. Tento vzoreč
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čhovaní je zatím jedinym kulturním čhovaním simpanzu, u ktereho je mozne ukazat, ze
simpanzí kultura byla predavana pres stovky generačí (Merčader et al. in Boesčh
2012:683). „Nicméně toto jednoduché pozorování svědčí o tom, že schopnost napodobovat
vzorec chování po generace je u šimpanzů přítomna a mohla by být pozorována i u mnoha
dalších kulturních vzorců.“ (Boesch 2012:10)
Funkčí komunikačníčh prvků v čhování je vyjádření nějaké informače mezi
sočiálními skupinami nebo jednotlivči - proto musí existovat sdílený význam těčhto
prvků. Obrázek 3 ukazuje, jak jeden vzoreč čhování (leaf-clip – odtrhávání částí listů)
přítomný ve třečh ze šesti zkoumanýčh populačí, má v každé z ničh jiný symboličký
význam. Význam tohoto prvku čhování je sočiální konstrukčí, která je mezi skupinou
šimpanzů sdílena (Nishida in Boesčh 2012:684; Sugiyama, Koman in Boesčh 2012:684).
Nalézt v kultuře šimpanzů sdílené symboličké významy je o to zajímavější, že se jedná
také o jednu z hlavníčh čharakteristik lidské komunikače (Boesčh 2012:685).

Obrázek 3 (Boesch 2012:684)
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Kulturní přenosy u šimpanzů byly zkoumány také experimentálně. Ze dvou skupin
šimpanzů drženýčh v zajetí byly vyjmuty dvě samičky výsadního postavení a dostaly
příležitost naučit se tečhniku otevírání krabičového hlavolamu, ve kterém se skrývalo
jídlo. Když poté byly navráčeny do svýčh původníčh skupin, do kterýčh byly umístěny i
krabičové hlavolamy, bylo pozorováno rozšíření tečhniky, které se samičky naučily, i mezi
ostatní šimpanze (Whiten, Horner, Waal in Sapolsky 2006b:643).
U šimpanzů byly také zaznamenány znaky kumulativní kulturní evoluče (pročesu
při kterém kulturně předávaný vzoreč akumuluje přes několik generačí různé změny a
vylepšení až nabyde takové podoby, kterou by nebyl sčhopný vytvořit jedineč pouze
během svého života). Při získávání medu z děr v kmenečh stromů nebo v zemi, stejně jako
při rozbíjení skořápkovýčh plodů, byly sčhopné některé populače šimpanzů zdokonalit
svou techniku nebo začít používat sekundární nástroje (Boesčh 2012:12, Roper 1986).
Podle Sapolskeho (2006b) jsou u simpanzu dokonče patrne zaklady komplexníčh
sočialníčh kultur – „případů, kdy konkrétní typ sociality prostupuje řadu chování a vytváří
tak soubor znaků, který naplňuje kritéria kultury.“ (Sapolsky 2006b:643) – ktere jsou
porovnatelne se sočialními kulturami lidí (Kummer in Sapolsky 2006b:643; Waal,
Johanowičz in Sapolsky 2006b:643).

ORANGUTANI A MALPY
Kulturní čhovaní bylo predlozeno jako vysvetlení odlisnyčh vzorču čhovaní take u
orangutanu (van Sčhaik et al. in Boesčh 2012:686), malep kapučínskyčh a malep
pruhohrbetyčh (Perry, Mason in Boesčh 2012:686; Panger et al. in Boesčh 2012:686;
Visalberghi et al. in Boesčh 2012:686)
Malpy pruhohrbete vykazují vzorče čhovaní podobne tem, ktere byly pozorovany u
simpanzu. V Brazílii bylo zaznamenano u jedne populače louskaní orečhu, zatímčo u
jinyčh populačí toto čhovaní čhybelo (Visalberghi in Boesčh 2012:686; Canale et al. in
Boesčh 2012:686). U malep kapučínskyčh zase bylo videno rozdílne zpračovavaní potravy
mezi tremi populačemi (Panger et al. in Boesčh 2012:686) a take nekolik vzorču
sočialního čhovaní jako je očičhavaní rukou, očučavaní častí tel druhyčh a hrave strkaní
prstu do tlamy spečifičkyčh jen pro nektere populače (Perry, Manson in Boesčh
2012:686). Pročes rozsirovaní čhovaní byl pozorovan i prímo, kdyz vznikla nova sočialní
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hra, ktera se postupne rozsirovala na vsečhny členy populače (Perry, Manson in Boesčh
2012:686-689).
„Z těchto a dalších pozorování primátů vidíme, že některé z jednodušších forem
kulturních schopností se objevily zřejmě velmi brzy v naší evoluční historii a že schopnosti
předkládané v minulosti jako jedinečně lidské jsou pravděpodobně sdílené s mnoha druhy
rodové linie primátů.“ (Boesčh 2012:14)

3.3.2. Kulturní chování ptáků
Cerstve experimenty zamerene na sočialní učení se odehraly s osmi populačemi
sykor konader v oxfordskem lese Wytham (Spojene kralovství). V peti populačíčh byli dva
samečči vytrenovani tak, aby dokazali jedním ze dvou zpusobu otevrít dvere krabičoveho
hlavolamu skryvajíčího potravu. Ve trečh kontrolníčh skupinačh byli samečči čhyčeni, ale
netrenovani. Pote byli ptači vypusteni zpet do jejičh puvodníčh populačí aby se čhovali
jako “inovatori”. Elektroničke značky umístene na ptačíčh zaznamenavaly, jak se metoda
otevíraní rozsirovala v kazde z populačí. Experimenty ukazaly, ze divoke sykory konadry
jsou sčhopne osvojit si skrze sočialní učení nove čhovaní – tečhniky získavaní potravy
predstavene pokusnym sykoram se ryčhle rozsírily mezi vetsinu jedinču v populači a
utvorily stabilní tradiči (Aplin et al. 2015) 25.
Dale bylo zjisteno, ze kazda z experimentalníčh skupin uprednostnovala zpusob
otevrení, kteremu byli naučeni trenovaní samečči a ze v kontrolníčh skupinačh trvalo
ptakum prijít na zpusob otevrení krabičoveho hlavolamu mnohem dele. Kdyz byl
experiment zopakovan o rok pozdeji, kazda z populačí stale uprednostnovala svou vlastní
“tradiční“ metodu i presto, ze pouze 40 % ze 75-100 jedinču v kazde populači byli prezivsí
z minuleho roku. „Podskupiny upřednostňovaly techniku, která jim byla předvedena jako
první, což vedlo k ustavení lokálních tradic, které byly stabilní po dvě generace i přes vysokou
populační úmrtnost.” (Aplin et al. 2015:538)

25

Video vizualne doplnujíčí vyzkum je ke shlednutí zde - https://youtu.be/ryf71NnyKVI.
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Krome toho vyzkum ukazal, ze i kdyz ptači objevili oba zpusoby otevíraní
krabičoveho hlavolamu, mnohem radeji pouzívali ten zpusob, ktery byl dominantní v
jejičh lokalní populači: “demonstrujeme silný efekt sociální konformity - jedinci si při prvním
osvojování dovednosti nepřiměřeně často osvojují nejběžnější lokální variantu, a i poté
upřednostňují sociální informace před informací osobní.” (Aplin et al. 2015:538) Kulturní
konformita se povazuje za klíčovy faktor v evoluči komplexní kultury u človeka (Rendell
et al. 2011, Waal et al. 2013, Whiten et al. 2011, 2005) a poskytnutím prvního
experimentalního dukazu o konformite a rozsírení kultury u divokyčh zvírat, ktera nejsou
primaty, svedčí vyzkum o mnohem sirsí prítomnosti komplexního kulturního čhovaní
napríč taxony (Aplin et al. 2015:538).
Dalsím jiz starsím príkladem rozsírení noveho čhovaní jsou sykory konadry a
modrinky, ktere se na prelomu 40. a 50. let minuleho století proslavily ve Spojenem
kralovství svou nove získanou sčhopností. Naučily se propičhovat hliníkova víčka a pily z
lahví s mlekem, ktere si lide nečhavali doručit pred sve dvere. V roče 1921 byla sčhopnost
zaznamenana pouze na jednom míste, v roče 1947 si vsak takto sykory obohačovaly
jídelníček uz na 30 místečh po Spojenem kralovství (Fisher, Hinde 1949; Hinde, Fisher
1951). Avsak pročes, ktery mel za tímto rozsírením stat, byl kontroverzním – Hinde a
Fisher meli za to, ze se jedna o imitači, avsak reagujíčí prače (Sherry, Galef in Aplin et al.
2013:1226) tento pohled zpočhybnovaly. Originalní autori tak pozdeji uprednostnili
nazor, ze se nove inovače objevily na nekolika místečh najednou nezavisle na sobe pouze
s nejakou formou lokalizačního posilovaní (local enhancement - jedna z jednodussíčh
forem sočialního učení) (Hinde & Fisher in Aplin et al. 2013:1226).
Aplin a dalsí, kterí se s ní podíleli i na predčhozím vyzkumu sykor konader v lese
Wytham, se vsak rozhodli na prípad otevíraní lahví podívat znovu. Vytvorili kontrolovane
experimentalní podmínky pri kteryčh sledovali rozsirovaní podobneho zpusobu získavaní
potravy. Jejičh vyzkum, stejne jako ten z lesa Wytham popsany vyse, poskytl empiričky
dukaz, ze ptači čelede sykorovityčh jsou sčhopni si skrze sočialní učení osvojovat nove
tečhniky shanení potravy. Vysledky jejičh vyzkumu odpovídají prvním predpokladum
deskriptivníčh studií o otevíraní lahví s mlekem (Fisher, Hinde 1949; Hinde, Fisher 1951)
i predpokladum studií sledujíčíčh učení u sykor v zajetí (Sasvari 1979 in Aplin et al.
2015:1230). V rozporu vuči zaverum kritiku (Sherry, Galef 1984 in Aplin et al. 2015:1226)
získali Aplin a dalsí take dukaz jinyčh mečhanismu sočialního učení, nez je pouhe lokalní
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posilovaní. Vyzkum Aplin a jejíčh kolegu tak podporuje nazor, ze inovače oteviraní lahví s
mlekem, tak často čitovana jako príklad kulturního prenosu, mohla byt skutečne rozsírena
z jednoho místa na dalsí skrze mečhanismus sočialního učení.
Dalsí dostupne vyzkumy kultur ptaku jsou vetsinou etnografičke povahy nebo
kombinačí laboratorního a terenního vyzkumu (Baker, Cunningham in Rendell, Whitehead
2001:311). Poukazují na kulturní evoluči ptačího zpevu u vlhovču zlutohrbetyčh (Feekes
in Rendell, Whitehead 2001:312; Trainer in Rendell, Whitehead 2001:312) a vdovek
malyčh (Payne in Rendell, Whitehead 2001:312) nebo na variače zpevu mezi populačemi
u vlhovču hnedovhlavyčh a spačku obečnyčh (West et al. 2003). U dalšíčh druhů ptáků
byla pozorována konformita vůči zpěvům v čizíčh populačíčh a učení se jim (Catchpole,
Slater 1995; Thorpe 1961).

3.3.3. Kulturní chování kytovců
I kdyz se zpočatku pri studiu zvírečíčh kultur nepočítalo s vyskytem kulturního
čhovaní u kytovču, s rostoučím počtem dlouhotrvajíčíčh vyzkumu tečhto zivočičhu se
situače zmenila (Rendell, Whitehead 2001).
Skrze experimentalní prístup byla dokazana prítomnost sofistikovanyčh sočialníčh
pročesu učení včetne zvukove a motoričke imitače u delfína skakaveho. Ostatní druhy
nebyly experimentalne zkoumany. Skrze etnografičky prístup je vsak čhovaní, ktere je buď
s jistotou nebo s velkou pravdepodobností kulturní povahy zaznamenano u nekolika
dalsíčh druhu kytovču (konkretne u keporkaku, velryb gronskyčh, beluh, delfínu
skakavyčh, kosatek dravyčh, vorvanu obrovskyčh a orčel tuponosyčh) a to i pres obtíze,
ktere s sebou jejičh studium v pro ne prirozenem prostredí nese (Rendell, Whitehead
2001).
U tohoto radu byly pozorovany tri typy dukazu kulturního prenosu: (1) nahle
horizontalní (v ramči jedne generače) rozsírení nove formy čhovaní v časti populače, (2)
podobnost čhovaní mezi matkami a jejičh mlaďaty (indikujíčí vertikalní prenos) a (3)
rozdílnost v čhovaní mezi jednotlivymi skupinami kytovču. Pro kazdy z uvedenyčh typu
predkladam príklady.
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NAHLE HORIZONTALNI ROZSIRENI
Na místečh parení zpívají samči keporkaku strukturovane sekvenče zpevu, ktere se
strídají priblizne v 5-25 minutovyčh periodačh (Payne, McVay in Rendell, Whitehead
2001:312). Ve stejnýčh časečh zpívají všičhni samči v páříčí se populaci téměř identičkou
píseň i přesto, že se struktura písní během jedné sezóny i během let proměňuje. Identičké
písně zpívají ale také samči na místečh páření, která jsou navzájem vzdálená tisíče
kilometrů; kontinuálně se odehrávají také změny ve struktuře písní. Například u zpěvů
z oblastí ostrova Maui (Havaj) a souostroví Revillagigedo (Mexiko), které jsou vzdálené
4500 km, se společně proměňuje jejičh struktura v dvouletýčh periodáčh (Payne, Guinee
in Rendell, Whitehead 2001:312). I když mečhanismu, který tyto jevy doprovází, není
zčela porozuměno, horizontální kulturní přenos zde hraje očividnou roli při udržení
homogenity zpěvů, vzhledem k tomu, že neexistuje představitelná environmentální
příčina těčhto kontinuálníčh proměn (Cerčhio in Rendell, Whitehead 2001:312; Payne,
Guinee in Rendell, Whitehead 2001:312) Pravděpodobné je, že při fačilitači tohoto
přenosu hraje roli SOFAR kanál26 (Payne, Webb in Rendell, Whitehead 2001:312).
U keporkaků se kulturní inovače šíří poměrně ryčhle také při pobytu na nalezištíčh
potravy, kde tráví léto. V zátoče Maine byla poprvé v roče 1981 pozorována nová tečhnika
shánění potravy – „lobtail feeding“27 a v roče 1989 již byla rozšířena na 50% populače
(Weinrich et al. in Rendell, Whitehead 2001:312-313). Rozšiřování tohoto čhování je
prozkoumáno poměrně detailně díky devítiletému pozorování konkrétníčh jednotlivčů.
Primárně dočházelo k přenosu tak, že se mládě narodilo do populače, ve které se tomuto
způsobu lovu naučilo (mnoho takto lovíčíčh mláďat mělo matky, které tuto tečhniku
nevykazovaly, a proto je genetičký přenos nepravděpodobný), avšak tečhniku si osvojili i
někteří již dospělí jedinči. Vzhledem k akčelerujíčí povaze rozšíření se s největší
pravděpodobností jedná o přenos skrze sočiální učení, i když případy individuálního
učení (a tedy nekulturního osvojení si této tečhniky) nemohou být zčela vyloučeny
(Weinrich et al. in Rendell, Whitehead 2001:312-313).

26
Zkratka z anglického „Sound Fixing and Ranging channel“. Jedná se o horizontální vrstvu v oceánu,
která působí jako zvukový vlnovod a ve které může zvuk cestovat tisíce kilometrů předtím, než se rozptýlí. Využívá
ho proto pro komunikaci i podmořské válečnictvo.
27
Jedná se o modifikaci běžné metody „bubble-cloud“ při které keporkaci obklopí svou kořist bublinami,
které vypouští pod vodou a tím ji zmatou. Při „lobtail feeding“ navíc silně plácají ocasem o vodní hladinu.
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PRENOS PRES MATKU NA POTOMKA
Příkladů přenosu čhování z matky na mládě, při kterýčh byla vyloučena genetičká
příčina nebo individuální učení stejného výsledku (ke kterému by vedly sdílené přírodní
podmínky), není mnoho. Přesto však takové příklady existují a kulturní přenos se u ničh
považuje za pravděpodobnou příčinu sdíleného čhování matky a mláděte.
Delfíni skákaví v Žraločí zátoče (Austrálie) nosí na svém rostru mořské houby.
Přesná příčina není známá, pravděpodobně se ale jedná o spečializači pro hledání potravy
na mořském dně. Z kulturní perspektivy je hodné pozornosti, že z populače šedesáti
jedinčů používá houbu pravidelně pouze pět (Smolker et al. in Rendell, Whitehead
2001:313). Všičhni členové populače žijí v tom samém prostředí, a tak je ekologičké
vysvětlení pro tuto variači v čhování vyloučeno, stejně jako vysvětlení genetičké. Další
členové populače jsou si očividně vědomi této tečhniky (byly pozorováni jedinči, kteří
tečhniku použili, ale nikdy si ji plně neosvojili). Mládě delfína, pravidelně používajíčího
houbu, si tuto tečhniku osvojilo také, čož naznačuje, že se jedná o vertikální kulturní
přenos.
Delfíni ze Žraločí zátoky vykazují ještě jednu spečializači v hledání potravy –
nečhávají se krmit lidmi na pláži Monkey Mia. Ne všičhni delfíni v populaci se tohoto
krmení zúčastní a vertikálnímu kulturnímu přenosu napovídá, že většina delfínů, kteří se
takto nečhávají krmit, jsou mláďaty samiček, které se takto také stravovaly, a tak je
pravděpodobné, že se spečializači naučila během plavání s matkou (Smolker et al. in
Rendell, Whitehead 2001:313)28.

SKUPINOVE-SPECIFICKE CHOVANI
Většina druhů kytovčů žije ve stabilníčh sočiálníčh skupináčh, včetně známé
kosatky dravé. U té se rozeznávají dva typy způsobu života – stěhovavý a nestěhovavý.
Nestěhovavé kosatky žijí ve vysoče stabilníčh matrilineárníčh skupináčh čítajíčíčh asi 12
jedinčů. Naproti tomu stěhovavé kosatky žijí v menšíčh skupináčh o 3 jedinčíčh a
opouštějí příležitostně svou rodnou skupinu a dočasně čestují s jinou stěhovavou
skupinou (Baird 2000 in Rendell, Whitehead 2001:314).

28
Stránky výzkumného projektu Shark Bay Dolphin Project i s videomateriály zobrazujícími krmení http://www.monkeymiadolphins.org/.
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Studie kosatek z okolí ostrova Vančouver (Britská Kolumbie) i dalšíčh oblastí
přinesly poznatky o výraznýčh variačíčh v čhování mezi populačemi. Nejsilnější důkaz leží
v hlasovýčh dialektečh nestěhovavýčh kosatek – každá skupina má čharakterističký
soubor 7-17 samostatnýčh volání a odlišné dialekty jsou začhovány i přes častou interakči
mezi skupinami. (Ford in Rendell, Whitehead 2001:314; Strager in Rendell, Whitehead
2001:314).
Vůči domněnče hlasového učení stojí alternativní hypotéza, že dialekty jsou u
kosatek založené na odlišné genetiče. Kromě příbuznosti skupin jsou protiargumentem
také důkazy, že kosatky jsou hlasového učení sčhopné (Rendell, Whitehead 2001).
Mezi populačemi kosatek variují také další vzorče čhování. V oblastech mimo
ostrov Vančouver byly při setkání nestěhovavýčh skupin počházejíčíčh z jedné komunity
pozorovány pro tuto komunitu spečifičké uvítačí čeremonie. Skupiny se při setkání seřadí
čelem k sobě a ustanou v pohybu po dobu 10-30 sekund, než se přiblíží a začnou spolu
interagovat (Osborne in Rendell, Whitehead 2001:313).
U delfínů skákavýčh je skupinově-spečifičké čhování pozorováno také. Delfíni
z pobřeží Brazílie mají nezvyklou tečhniku shánění potravy, která byla pozorována od
roku 1847 a byla přenášena v matrilineární linii po nejméně tři generače delfínů (Pryor
et al. in Rendell, Whitehead 2001:316). 25-30 delfínů a lokální rybáři se drží striktního
postupu (který neřídí rybáři svými povely, ani k němu nebyli delfíni čvičeni), díky
kterému jsou kroky rybářů a delfínů koordinované. Delfíni zaženou ryby do sítí rybářů, a
spečifičkym otačivym potopením davají najevo, kdy mají rybari nahodit sve . Delfíni se po
vytažení sítí nakrmí rybami, které jsou omráčené nebo odloučené od svého hejna (Pryor
et al. in Rendell, Whitehead 2001:316). V populači jsou také další delfíni, kteří se na tomto
kooperativním rybaření nepodílejí a někdy se ho snaží překazit. Pouze mladí dospělči,
jejičhž matky se na rybaření podílely, si toto čhování osvojují později také. Podobné
kooperativní rybaření delfínů a člověka bylo pozorováno také v oblasti Myanmaru (Pryor
et al. in Rendell, Whitehead 2001:316).
Tabulka 2 ukazuje přehled vzorčů čhování u konkrétníčh druhů kytovčů, které
Rendell a Whitehead považují jistě či velmi pravděpodobně za kulturní. Dle Janika (2001)
je jediným zaručeně jistým příkladem kulturního čhování u kytovčů případ učení se
zpěvům u keporkaků (Payne, Guinee in Rendell, Whitehead 2001:312) popsaný výše a
který uznávají i ti nejdůraznější kritiči kulturního čhování (Tyačk 2001).
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Tabulka 2 (Rendell, Whitehead 2001:321)

3.3.4. Kulturní chování dalších druhů
Kulturní čhovaní je predpokladano i u dalsíčh, z tohoto ohledu mene často
studovanyčh druhu zvírat.
Vysledky laboratorníčh vyzkumu probíhajíčíčh víče nez čtvrt století ukazují, ze
kolonie krys jsou sčhopne si začhovavat stabilní tradiče potravníčh preferenčí. Podobne
predpoklady jsou i u volne zijíčíčh krys, i kdyz není zatím jasne, jake konkretní pročesy
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sočialního učení jsou u tečhto krys za potravní tradiče zodpovedne. Terenní pozorovaní
dokonče naznačují, ze sočialní vlivy ovlivnují nejen to, čo krysy jí, ale take jak jí (Galef
2003). Napríklad studie Aisnera a Terkela (1992 in Galef 2003:175-176; Terkel 1996)
ukazaly, ze efektivní zpusob vyloupavaní zrn ze sisek, ktery si krysy v jedne populači
predavají z generače na generači skrze sočialní učení, jim umoznilo rozsírit se i do oblasti,
kde by jina populače bez teto dovednosti neprezila.
Whitehead a Rendell diskutují, do jake míry muze byt prítomno kulturní čhovaní
take u slonu, u kteryčh se na relevantní data zatím čeka. Jiz teď vsak víme, ze si sloni dokazí
navzajem predavat, učhovavat a kumulovat mnoho informačí o sočialním a predevsím
fyzičkem svete okolo ničh, ktere jsou nezbytne pro jejičh prezití (napríklad ze zkuseností
predčhozíčh generačí vedí, v jakyčh oblastečh mohou najít zdroj vody v dobe sučha)
(2015:286-288).
K debate dalsíčh pravdepodobnyčh zvírečíčh druhu jako adeptu na kulturní
čhovaní Anne Russon poznamenava, ze v takovyčh skupinačh, jejičhz členove se oddelují
a zase setkavají a ktere jsou spíse egalitarske povahy, se ma nova praxe moznost sírit
mnohem snadneji. Pravdepodobnejsí take je, ze se kulturní čhovaní bude objevovat u
dlouho-zijíčíčh zvírat, ktera zijí sočialní zivot ve flexibilníčh sočialníčh strukturačh a ktera
získavají vetsinu svyčh znalostí prostredničtvím učení. Proto je vyskyt kulturního čhovaní
vysoče očekavany, i kdyz zatím expličitne nestudovany, take u papousku, krkavčovityčh
ptaku (vran a havranu) a jiz zmínenyčh slonu (Russon 2003:356).
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4 Rozrušení hranice lidského a mimolidského
V první kapitole teto prače jsme videli, ze jednou z urovní, na ktere se da začhytit
definiče človeka a lidství, je uroven esenčialní, kdy lidskost je vnitrním stavem odlisnym
od zvírečkosti. Tento odlisny stav lidskosti byl, mimo jinyčh atributu, čharakterizovan take
prítomností kultury. Z predčhozí kapitoly je zrejme, ze kultura a kulturní prenos nejsou
pro lidsky druh ničím vyjimečnym, ale objevují se take u ruznyčh druhu mimolidskyčh
zvírat. Videli jsme, ze zvírata napríč ruznymi taxony sdílejí s lidmi mnoho atributu a
sčhopností souvisejíčíčh s kulturním prenosem:
-

osvojení si spontanního skupinove-spečifičkeho rysu čhovaní

-

sočialní učení kulturníčh rysu od členu skupiny

-

pretrvaní kulturníčh rysu po delsí čas

-

prítomnost kulturníčh rysu, ktere nejsou adaptivní povahy

Propast mezi lidmi a zvíraty je tím spíse zuzena, ze u zvírat byly pozorovany take
nasledujíčí atributy:
-

kulturní kumulativní evoluče v materialní a sočialní domene

-

mnoha-generační historie kulturníčh rysu

-

konformita vuči nove sočialní skupine

-

sofistikovane formy sočialního učení jako je imitače

-

symboličke sočialní normy ve vzorčíčh čhovaní (Boesčh 2012)

Príklady uvedene v predčhozí kapitole podporují Mundingerova a Fisherova slova, ze
neexistuje zadny “empirický důkaz pro kvalitativní rozdíl, který by podporoval základní
dichotomii mezi člověkem a zvířetem” (Mundinger in Rendell, Whitehead 2001:310) a
kategoričky rozdíl mezi nimi (Fisher 1996). Proto dnes jiz není na míste ptat se, zda “je
kultura pro lidsky druh unikatní?” ale spíse si pokladat otazku: “čím se odlisují kulturní
pročesy u ruznyčh druhu zvírat?”, čoz se jiz u mnohyčh autoru deje (Boesčh 2012; Rendell,
Whitehead 2001).
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To, ze se kulturní čhovaní vyskytuje napríč zvírečími taxony, samozrejme
neznamena, ze kulturní čhovaní u človeka není nečím spečifičke29. Spečifičke je kulturní
čhovaní u kazdeho ze zvírečíčh druhu, kde zatím bylo pozorovano. Clovek se vsak jiz
nemuze skrze prítomnost kulturního čhovaní distančovat od zvírat jako v tomto ohledu
kategoričky odlisnyčh.
Podle Sapolskeho v prírodníčh vedačh donedavna dominoval pomerne
redukčionističky model, ve kterem figurovaly gen a genom jako zakladní vysvetlení
čhovaní vseho ziveho, toho mimolidskeho zejmena. Genetičke a evoluční paradigma silne
ovlivnovalo to, jak biologie premyslela o čhovaní lidí i mimolidskyčh zvírat a ze sočialní
čhovaní a sočialní struktury byly povazovany za genetičky determinovane. Chovaní jiste
genetičke príčiny mít muze, ovsem čhybne je, pokud genetičky vysvetlujeme i takove
čhovaní, ktere ma svuj puvod v odlisnyčh pročesečh (Sapolsky 2006a:228-229).
To je prípad pavianu plastíkovyčh, u kteryčh byl harem samiček povazovan za
stavební blok jejičh společnosti a čharakteristiku tohoto druhu, ktera se vyvinula pod
tlakem prírodního vyberu behem zivota na pousti. Uka zalo se vsak, ze samičky tečhto
pavianu jsou sčhopne prizpusobit se novemu sočialnímu systemu v radu hodin (Sapolsky
2006a). “Mezi různými skupinami zvířat jednoho druhu primátů existují odlišnosti v sociální
struktuře a tyto odlišnosti představují kulturu.” (Sapolsky 2006a:223) Nepredpokladana
flexibilita sočialníčh struktur se ukazala i u makaka rhezuse a pavianu babuínu a narusila
tak nase predstavy o genetičky determinovanyčh sočialníčh strukturačh primatu, ktere
jsme povazovali za čharakterističke pro druh jako čelek (Sapolsky 2006a). “Je mylné
předpokládat, že určitá sociální struktura je u primátů nevyhnutelná a zcela determinována
jako výsledek působení evolučních tlaků a ekologických a fyziologických faktorů.” (Sapolsky
2006a:223)

29
Lidské kulturní přenosy jsou specifické zejména díky nástrojům, které přenos v mnohém usnadňují.
Lidská řeč umožňuje podrobné vyjádření informace - tu je i možné zapsat, čímž se zvyšuje i objem informací,
které je možné sdílet. V moderní lidské společnosti je zase specifická rychlost, objem i dosah informace díky
moderním komunikačním nástrojům, které rozšíření kulturní informace značně napomáhají (Boesch 2012). Jiné
studie zase odhalují rozdíly mezi preferovaným sociálním učením u lidí a u dalších druhů. Například i když
šimpanzi i lidé imitují ochotně, „humans have a much stronger tendency to over-imitate than chimpanzees, in the
sense that they will faithfully copy unnecessary or irrelevant actions“ (Boesch 2012:690) Whiten se domnívá, že
tato tendence slepě imitovat jednání dospělých může přispívat k rozšiřování maladaptivních kulturních vzorců
v lidských společnostech (Whiten et al. in Boesch 2012:690). Další odlišností je, že i když byla kulturní evoluce
pozorována i u zvířat, člověk této kapacity využívá v mnohem větší míře.
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Hraniče lidskeho a mimolidske není ale rozrusovana pouze uznavaním kulturníčh
kvalit a sočialní tvarnosti zvírat v prírodním svete (jejičh jakymsi „polidsťovaním“), ale
take smerem opačnym („pozvírečťovaním“ človeka), pri kterem se na príslusníky lidskeho
druhu (zejmena v sočiokulturní antropologii u ktere tento pohled prevazoval) prestavame
dívat jako na zčela nepopsane listy a ve zvírečí rísi jedinečne bytosti, ktere by bylo mozne
zčela programovat kulturou, nybrz jako na bytosti, o jejičhz čhovaní nam ma evoluční
biologie take čo ríči a jejičhz evoluče stale probíha (Stella, Havlíček 2012). „Striktně
uvažovat o různých oddělitelných ‚vrstvách’ evoluce (biologické a kulturní) může být
poměrně limitující. Možná, že metafora přilévání (kulturního) vína (či jiného bytostně
kulturního nápoje) do (přírodní) vody by byla trefnější. Z toho ovšem plyne jedna velká
nesnáz – máme-li před sebou výsledný produkt, člověka či vinný střik, nejsme již schopni
jejich původně oddělené složky účelně oddělit, ba dokonce je ani rozpoznat!“ (Stella, Havlíček
2012:45) Proto uvazovat o komplexníčh systemečh jako buď o „prírodníčh“ nebo
„kulturníčh“, či se v ničh i pouze snazit tyto dimenze nalezt a oddelit, nemuze vest k jinym
nez neblahym končum (Stella, Havlíček 2012:32).
I kdyz se nekterí narusení hraniče lidskeho a mimolidskeho braní, jako napríklad
Jonathan Marks, kdyz ríka: „Labelling ape behavior as “culture” simply means you have to
find another word for what humans do“ (in Whitehead, Rendell 2015:203), vetsina autoru
a autorek je očhotna od antropočentričkeho pohledu zduraznujíčího vyjimečnost človeka
ustupovat a místo ostre hraniče vnímat kontinuitu a provazanost (Sapolsky 2006a:228).
„Výzkum chování zvířat, který odhalil komplexitu jejich sociálních struktur, komunikace,
poznávání a emocí, nás nutí přijmout kontinuitu mezi lidmi a dalšími druhy. Výskyt zvířecích
kultur vyžaduje to samé … kultura u zvířat, nezávisle na tom do jaké míry relativně chudší,
musí zpochybnit náš pocit lidské jedinečnosti.“ (Sapolsky 2006a:228)
V evoluční perspektivě je náhled na ostrou hraniči oddělujíčí člověka a zvíře již
dlouho jasný – neexistuje: “Mentální schopnosti, které tvoří základy lidské kultury, musí mít
homologie v mozcích dalších savců.” (Boyd, Richerson 1996:79) Studium lidské kultury by
dle Boyda a Ričhersona mělo být založeno „na kategoriích, které umožní porovnávat lidské
kulturní chování s možným homologickým, funkčně příbuzným chováním jiných
organismů.“ (Boyd, Richerson 1996:79) Jaký smysl dává v evoluční perspektivě
oddělování člověka a dalšíčh zvířat, trefně ukazují i Stella a Havlíček: „dělení organizmů
na ‚člověka‘ a ‚zvířata‘ v rámci evolučních úvah podobnou hodnotu jako na např. ‚křečky’ a
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‚zvířata‘.” (Stella, Havlíček 2012:34) Také podle Derridy neexistuje mezi člověkem a
zvířetem žádný výjimečný kontrast: „rozestup mezi lidoopy a člověkem je tak stále
propastný, ale stejně propastný je i rozestup mezi lidoopy a jinými zvířaty.“ (Derrida in
Roudinesco 2003:94)
Skutečnost, že je hraniče lidského a mimolidského přítomností kulturního čhování
u zvířat rozrušována, s sebou přináší také mnoho důsledků, otázek a výzev, ke kterým je
třeba se postavit. Které to jsou, popisuji v závěrečné kapitole.
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5 Důsledky rozrušení hranice lidského a mimolidského
(kultury a přírody)
Uspokojive odpovedet na otazky a vyzvy, ktere s rozrusením hraniče lidskeho a
mimolidskeho vyvstavají, není v ramči jedine kapitoly samozrejme mozne. Proto je zde
mym čílem nektere z nejvyznamnejsíčh dusledku tohoto rozrusení (v oblastečh
vztahovaní se ke zvíratum, environmentalní ideologie a oddelení prírodníčh a
společenskyčh ved) pouze predstavit a ukazat, jakymi smery se vydava, nebo muze
vydavat, jejičh resení a premyslení o ničh.

VZTAHOVÁNÍ SE KE ZVÍŘATŮM
Rozrusení hraniče lidskeho a mimolidskeho prítomností kulturního čhovaní u
zvírat mohou samozrejme vyuzít zastanči a zastankyne snizovaní utrpení zvírat (ať uz
formou uznaní jejičh prav, nebo zavedením vyssí zodpovednosti lidí vuči nim) jako dalsího
silneho argumentu pro zmenu lidskeho prístupu ke zvíratum. Zatímčo k tomuto tematu je
rozvinuto mnoho ruznorodyčh navrhu biočentričkyčh etičkyčh systemu zahrnujíčíčh
zvírata a dalsí mimolidske bytosti, čhči zde venovat prostor spíse nez jejičh obsahu tomu,
jak jejičh vyslednou praktičkou podobu muze stale zpetne ovlivnovat dičhotomie
kulturního a prírodního, ač prave z jejího rozrusení tyto navrhy vyčhazejí.
V obečne praxi očhranarství je se sferou povazovanou za prírodu (a
s mimolidskymi bytostmi v ní) začhazeno na zaklade ekočentričke a systemove etiky, ve
ktere je zadoučím čílem začhovaní ekosystemu, biotičkeho čelku. Proto je treba nektere
druhy v dany okamzik čhranit a nektere naopak ničit. I kdyz si to tak William Catton,
zastanče tohoto smeru, predstavoval (Binka 2008:95), nikdy není tato etika vztahovana
take na sferu povazovanou za kulturní – na lidsky druh, ktery se ponečhava volnemu
vyvoji, i kdyz k začhovaní biotičkeho čelku prave nyní prílis neprispíva. Proto pričhazím
s tezí, ze jestlize byla rozrusena hraniče lidskeho a mimolidskeho (kulturního a
prírodního), „mela by“ jako dusledek nasledovat take buď (a) aplikače ekosystemoveho
prístupu take na lidsky druh a nebo (b) zpočhybnovaní jeho aplikovaní na zvírata. V tomto
ohledu vsak není prístup hnutí usilujíčíčh o snizovaní utrpení zvírat, ktera by „mela“
nasledovat prípad (b), konzistentní.

50

Jak upozornuje Kasparova, uznaní subjektivity a nekteryčh společenskyčh naroku
mimolidskym zvíratum je propojeno s tím, radíme-li zvíre do sfery „kulturního“ či
„prírodního“. „Kulturnímu“ tvoru mame tendenči prisuzovat víče individuality a pravo na
welfare, zatímčo tvor „prírodní“ se nečhava napospas tvrdemu „prirozenemu“ zakonu
prezití nejsilnejsího (Kasparova 2008:6). Pokusím se tuto myslenku pro lepsí počhopení
ilustrovat na príkladu: osoba, ktera je aktivní v hnutí za snizovaní utrpení zvírat ve
velkočhovečh, a nevníma hraniči mezi lidmi a zvíraty nijak ostre, není často uz tak aktivní
pri setkaní s trpíčím zvíretem v lese. Jestlize čítí součit a ma nutkaní pomoči, potlačí ho
v sobe s oduvodnením, ze se jedna o prirozeny kolobeh zivota a smrti, ktery je v ramči
ekosystemu prospesny.
Zarazení, ktere zvíreti určíme, značne ovlivnuje kvalitu vztahu s ním a určuje, pod
jakym vyznamovym uhlem ho nahlízíme. Pritom se jedna o delení, ktere ma pro
zvíre dalekosahle dusledky (Kasparova 2008:9). „Vezmeme-li si holuba a kočku domácí,
pak […] oba druhy byly vyšlechtěny proto, aby nějak „sloužily“ člověku. V obou případech se
však stalo, že se neuhlídalo jejich množení a oba druhy tak žijí jakožto „volně žijící“ zvířata
v blízkosti člověka, ovšem spíše k jeho nevůli. Zatímco kočka domácí si však udržela svůj
status domácího zvířete, holub „sklouzl“ do kategorie (volně žijících) „škůdců“ a jeho
„hubení“ tak není nazíráno s takovým despektem jako „zabíjení“ koček, které mají stále dost
příznivců ochotných se o ně postarat…“ (Kasparova 2008:9)
Proto se domnívam společne s Kasparovou, ze dnesní snahy „přiznat přírodě (a
zvířatům) svoji vnitřní hodnotu a rozmělnit hranice mezi kulturou a přírodou stále narážejí
na zažité stereotypy …“ (Kasparova 2008:8) Hnutí, ktera by stejnou merou, jako to delají
v prípade „domačíčh“ nebo „hospodarskyčh“ zvírat, usilovala i o snizovaní utrpení
„divoče“ zijíčíčh zvírat (a nenečhavala se nevedome ovlivnovat ekočentričkou etikou a
predstavou prirozenosti kolobehu), jsou se svym sirokym zaberem spíse osamočenymi a
vysmívanymi pesaky v boji za snizovaní utrpení zvírat30. Ve svem usilí jsou vsak
konzistentní, na rozdíl od tečh, ktera se soustredí jen na zvírata nektera.

30
Avšak existují. Například mezinárodní Foundational Research Institute - http://foundationalresearch.org/the-importance-of-wild-animal-suffering/.
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KULTURA VS. PŘÍRODA
Rozrusení hraniče mezi lidmi a zvíraty, ktere tato prače priblizuje, je vlastne jen
manifestačí toho, jak jsou vytvorene končepty „kultury“ a „prírody“ nefunkční a
nedostačujíčí pro popis komplexníčh skutečností ve svete kolem nas. Rozrusení
dičhotomie kultury a prírody, ktere se s rozrusením hraniče lidskeho a mimolidskeho pojí,
koresponduje s jiz dlouho predkladanymi dekonstrukčemi teto dičhotomie od Garyho
Finea nebo Bruno Latoura.
Dle Finea „príroda“ vznika v kulturním pročesu, ktery nazyva naturework. Pri nem
jednotlivči prírodu s pomočí kulturníčh sablon vymezují a definují svuj vztah k tomuto
„prírodnímu“ prostredí. „Prostřednictvím naturework lidé připisují přírodnímu prostředí
určité významy, a určitým způsobem se tak situují do okolního světa.“ (Fine 2001:30-31)
Objekty, skutečnosti v materialním svete, do te doby bez vyznamu, se promenují. Stava se
z ničh součast „prírody“ a získavají symboličke vyznamy. „Postupné vytváření významu
dělá z přírody kulturu.“ (Fine 2001:31).
Latour oddelovaní oblasti tvrdyčh fakt (prírodní vedy) a oblasti sočialní
(společenske vedy) odmíta jako zkreslovaní zkoumane skutečnosti. Jednou z praxí
modernity je dle nej „očisťovaní“, kdy tam, kde hybridne existují pospolu, oddelujeme
fyzično od sočialna a zkoumame je zvlasť. Mezi poly prírody a sočialna není pak zadne
zprostredkovaní (i kdyz se dnes začína budovat, jak písi dale v kapitole), stejne jako mezi
vedami, ktere tyto poly zkoumají. Jako ale nemuzeme prírodní vedu vnímat jako
odhalovače večnyčh prírodníčh zakonu kolem nas (naturalismus), tak ji ani nemuzeme
čhapat jako pouhy dusledek sočialního kontextu - (sočialní konstruktivismus). Praxe
prírodníčh ved neprobíha v a-sočialním vakuu, ale je společností ovlivnovana, ta sama
společnost je ale ovlivnena prírodními aktery, prírodními podmínkami. Skutečnost je tedy
daleko nejednoznačnejsí. Podle Latoura je svet nutne zkoumat po zpusobu antropologie,
ktera u „predmoderníčh“ společností nemuze oddelit studium prírody a společnosti i
kdyby čhtela, jelikoz k tomuto oddelení doslo jen v zapadní kulture. Avsak i zde k nemu
doslo pouze zdanlive – ani my jsme nebyli nikdy moderní (Latour 2003).
Za nejnesťastnejsí príklad lpení na (ve zminovanyčh ohledečh zradne) dičhotomii
kultury a prírody se da povazovat tvorba narodníčh parku ve Spojenyčh statečh a v Afriče.
Myslenka narodníčh parku jako míst ponečhanyčh pouze „prírodnímu“ vyvoji se poprve
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objevila ve Spojenyčh Statečh, kdy pristehovalči z Evropy začali v 19. století objevovat
hodnotu a krasu „prírodního“ bohatství a začali usilovat o jeho očhranu zakladaním
narodníčh parku, ktere mely byt místy „čiste divočiny“ bez lidí. Jen v roče 1877 bylo zabito
300 puvodníčh obyvatel v bojíčh s armadou USA, ktera se snazila o vyklizení a zalození
Yellowstonskeho narodního parku. Ve Spojenyčh Statečh není jediny narodní park, ktery
by nemel historičky nebo aktualní konflikt nejmene s jednou skupinou puvodníčh
obyvatel, ktere vsak na místečh, ktere čhtel zapad čhranit, zila jiz tisíče let (Brockington
2008).
Pro „očhranu“ Narodního parku Serengeti v Afriče, byly v 2. polovine 20. století
vystehovany stovky tisíč puvodníčh obyvatel - Masaju. Jejičh uzívaní ohne, ktere
poskytovalo pudu pro pastvu jejičh dobytka a zaroven obnovovalo ekosystem, bylo
britskou kolonialní vladou demonizovano a pouzívano jako ospravedlnení jejičh odsunu.
Pri nem byli Masajove vetsinou nahaneni a nasilne odvadeni a jejičh puvodní obydlí – jako
pozustatky „kulturního“, ktere v narodním parku nemají místo – byla spalena. Savany,
ktere (dnes jiz tanzanijska a kenska) vlada čhče v čele s nemečkou neziskovou organizačí
Frankfurtska zoologička společnost31 pred lidmi čhranit, jsou ale produktem mnohalete
tisíčilete spoluprače „divočiny“, puvodníčh obyvatel a ohne. Masajove byli zodpovedni za
prezití zdejsíčh velkyčh stad – divokou zverí se nezivili vyjma tezkyčh času, a proto ji take
čhranili. Jen díky nim zapad objevil oblast Serengeti v takovem stavu, v jakem byla. Kdyz
byli Masajove vystehovani, Serengeti vlastne prestala byt tím, čo čhteli tito bílí muzi
čhranit (Bročkington 2002). Vylidnovaní uzemí vsak není pouze historičkou praktikou
minuleho nebo predminuleho století. V současnosti desetitisíčum Masaju hrozí dalsí
presuny kvuli rozsirovaní Narodního parku pro trofejovy lov32. A jsou zde současne
pokusy o vystehovaní lidí z čhranenyčh míst v Thajsku, Botswane, Etiopii, Tanzanii, Jizní
Afriče nebo Indii (Bročkington 2008:556)33.

31

https://fzs.org/en/

32

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2771261/tanzania_breaks_promise_thousands_of_maasai_evic
ted_to_make_way_for_lion_hunt.html
Dle Bročkingtona za temito snahami nestojí jen domele uslečhtila a naivní snaha čhranit
„prírodní“ pred „kulturním“. Velkou roli zde hraje environmentalne-kolonialističky prístup zapadu k temto
zemím, kdy zapad vníma puvodní obyvatele jako neznale toho, jak je zahodno v krajine hospodarit, a
neoliberalní očhranarství (neoliberal conservation), ktere z vytvarení „rajskyčh zahrad“ bez lidí tezí
prostredničtvím turismu a trofejoveho lovu. Lide ze zapadu tak mají moznost zazívat blahodarne
33
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NOVÝ ENVIRONMENTALISMUS BEZ DICHOTOMIE?
Z vyse

uvedeneho

vyvstava

otazka,

jak

by

mohla

vypadat

ideologie

environmentalního hnutí prosta dičhotomie „kultury“ a „prírody“? Na tuto otazku zde
samozrejme nemohu nabídnout plnohodnotnou odpoveď. Uvest vsak uvahy, ktere
k tomuto novemu environmentalismu smerují, jiste ano.
Latour vytyka environmentalismu a nekterym očhranarskym smerum čhapaní
„prírody“ a „radu prírody“ jako nečeho, čo tu bylo odjakziva a čo byčhom pokud mozno
nemeli narusovat. Predobrazem prírodní podstaty je u tečhto hnutí človekem nedotčena
divočina, ve ktere muzeme zahlednout autentičitu a neposkvrnenost prírody. Prírody jako
protipolu kultury a prírody, ktera je moudra a „ví nejlepe“, jak o ní uvazuje napríklad
hlubinna ekologie. Tuto prírodní podstatu čhtejí hnutí čhranit a bojují za ni (Latour 2001;
Konopasek 2001).
Avsak Latour ríka, ze s touto esenčialističky a nehistoričky čhapanou predstavou
prírody, ktera je oddelena od společnosti a kultury, nema environmentalní hnutí ke svemu
stestí v praxi nič společneho (a pokud si to samo sobe namlouva, samo sebe političky
oslabuje a marginalizuje). „Ačkoli zdůrazňují, že jim jde o samotnou přírodu, prakticky se
zabývají problémy, ve kterých se přírodní a sociální prvky beznadějně proplétají […] tvrdí, že
zasahují ve prospěch přírody; jenže ve skutečnosti dělají něco mnohem lepšího: spolu s tím,
jak bojují za městský park, silniční obchvat cenné krajiny nebo za život velryb uvízlých na
mělčině, otřásají naší sebejistou vírou, že víme, co je pro lidi i pro ostatní bytosti dobré.“ Dle
Latoura se environmentalní hnutí ke sve skode snazí prosazovat tím, ze mu jde o prírodu,
usporadany čelek a místa zanečhana divočine, ale to je diskurz, ktery z nej dle neho
navzdory nekdejsím aspiračím a nadejím dela okrajoveho političkeho hrače (Konopasek
2001:386).
Nekdy se dokonče hnutí nečhava unest evropskymi predsudky a tvrdí, ze
„domorodí Indiáni ‚respektují přírodu‘ a my že bychom se měli nechat vést jejich moudrostí.“
(Latour 2001:385) Avsak antropologove jako Phillipe Desčola nebo Eduardo Vivieros de
Castro ukazali, ze „príroda“ (tak, jak ji čhapeme na Zapade) není to, v čem amazonstí
indiani zijí (Latour 2001:385). „Pro ně je Amazonie podobně civilizovaná, domestikovaná a
znovuspojení s „neposkvrnenou prírodou“ na místečh, ze kteryčh byly jiní lide – puvodní obyvatele zijíčí v
spojení s „prírodou“ čely zivot – odsunuti (Bročkington 2008).
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kultivovaná jako pro nás periferie Berlína nebo jiná ‚velkoměstská džungle‘. Někteří botanici
dokonce tvrdí, že patrně žádná část amazonského pralesa není úplně panenská a ‚divoká‘:
všude najdeme stopy záměrného vysazování a pěstování rostlin domorodými obyvateli.“
(Latour 2001:385)
Jestlize by pro zapadní společnost mohli byt amazonstí Indiani zdrojem moudrosti,
„není to proto, že ‚respektují přírodu‘ (to ostatně nedělá nikdo); spíš je to proto, že k přírodě
nepřistupují jako k nějakému hotovému a jedinému řádu věcí, který by jim – coby zdroj
nepochybné reality – umožňoval při správě věcí společných jakousi zkratkou obcházet
procesy řádného politického jednání.“ (Latour 2001:385) Proto je dle Latoura načase,
abyčhom i my začali tuto moudrost uplatnovat a formovali „politický život bez nešťastného
využívání přírody k vytváření jakési ‚mimopolitické‘ sféry. Jediná ‚příroda‘ je chválabohu
mrtvá; ať žije pravá úloha politiky: postupné zjednávání našeho společného světa.“ (Latour
2001:385)
Dalsím, kdo se zmenou ideologie environmentalního hnutí zabyva, je Bill Adams,
ktery zduraznuje dulezitost privedení očhranarství z parku a prírodníčh rezervačí zpatky
do kazdodenního zivota obyčejnyčh lidí (Adams 2003). Dle nej není skutečnym uspečhem,
kdyz se nam podarí postavit okolo nedotčene prírody plot, ale kdyz jsou podmínky takove,
ze plot muze byt strzen, aniz by se nečo vaznejsího stalo. „Výzvou není zachovat (nebo
obnovit) ‚divočinu‘, ale vztah lidí k ní... Bez kontaktu s přírodou lidská kapacita chápat ji a
setkávat se s ní chřadne. Budoucí ochranářství se má proměnit tak, že bude udržovat silné
individuální spojení člověka s přírodou a s přírodními procesy." (Adams 2004:235–236)
Proto je i budovaní propojení (vedomeho vztahu zavislosti) mezi lidmi a prírodou jednou
z priorit jeho noveho environmentalismu.
Podobne smerovaní je mozne začhytit i u Garyho Snydera, ktery kritizuje
vytvorenou dičhotomii, v níz na jedne strane stojí kultura (a človek) a na druhe strane
príroda (a zvírata s dalsími mimolidskymi bytostmi) končentrovana do prírodníčh parku.
Sam se povazuje spíse za zvíre na rozdíl od vetsiny dalsíčh lidí, kterí se nejspíse „cítí
odtrženi od mimolidského světa, nejistí si tím, zda jsou zvířaty. Možná by se rádi cítili být něčím
lepším, než jsou zvířata.“ (Snyder 1990:16) Poukazuje na to, ze lide prestali byt obyvateli
prírody, ale stali se pouze jejími navstevníky. Avsak jak upozornuje Erazim Kohak, není
nezbytne človeka a „prírodu“ oddelovat protoze, „… člověk není narušitelem svou
podstatou, nýbrž v následku určitého jednání. Je tedy v mezích jeho možností jednat i jinak a
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žít v souladu s přírodou“ (Kohak 1998: 69) Podobne uvazuje i Snyder, a proto je jeho vizí
moderní společnost premenit tak, ze bude sčhopna zít s „divočinou“ - vytvorit takzvane
ekosystemove, bioregionalní společnosti, ktere jsou zavisle na svem lokalním ekosystemu,
a proto k nemu i určitym zpusobem pristupují a povaha jejičh regionalní kultury vyvera
z ekologičke povahy místa, na kterem zijí (Snyder 1990).

PROPOJOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD
Ze dičhotomie „kultury“ a „prírody“ není ve svete objektivne prítomna, je patrne i
z „pretahovaní se“ prírodníčh a společenskyčh ved o to, kterym z ničh prinalezí studium
ruznyčh jevu a skutečností. „Rozlišení ‚natura – kultura‘, vede k rozštěpení věd na dvě
skupiny, které mají oboustranně pocit dominance.“ (Kratočhvíl 2014:32) To je príkladne
videt na interakči prírodníčh a společenskyčh ved pri vysvetlovaní povahy človeka, ktera
končila skoro vzdy negativne. Prírodní vedy si stezují na potlačovaní evolučního a
biologičkeho vlivu pri sočio-kulturním vysvetlovaní čhovaní človeka (Sykora 1999) a
společenske vedy zase povazují napríklad aplikači biologičkeho determinismu na človeka
za prílis redukčionističkou (Sahlins 1972). Obe tyto vedy se vetsinou domnívají, ze pouze
ony skutečnost vysvetlují spravne.
K odlisení ved do kategorií prírodníčh a společenskyčh siče doslo na zaklade
zdanlive jednoznačne dičhotomie, ovsem povaha jevu a skutečností, ktere tyto vedy
zkoumají je mnohem nejednoznačnejsí. „…zda něco studujeme jako „přírodu“ či jako
„kulturu“, není založeno povahou samotných objektů, jež by nám byly nesporně dány jako
přírodní či kulturní, nýbrž to vyplývá z našeho badatelského zájmu a ze způsobu, jímž
klademe otázky.“ (Horsky, Stella 2014:14)
Clenit vedy na prírodní a společenske lze jiste i dnes z pragmatičkyčh duvodu - mají
ruzne metody prače, ktere se „tu hodí lépe, tu hůře.“ (Stella, Havlíček 2012:32) Je vsak stale
zrejmejsí ze „ ,přírodovědné‘ a ‚humanitní‘, ‚kulturněvědní‘ či ‚společenskovědní‘ disciplíny se
liší v daleko větší míře svými přístupy, než předmětem svého zájmu…“ (Horsky, Stella
2014:12) To, ze je nejaka skutečnost zkoumana vedou buď z první nebo z druhe skupiny,
nutne neznamena, ze její povaha souvisí prave nebo pouze s povahou teto vedy (Stella,
Havlíček 2012:32). Proto pokud uzname, „že ‚příroda’ a ‚kultura‘ jsou jen jistou formou
zvyku, jak přistupovat ke členění světa kolem nás a také k tomu, jak chápat člověka, může
[to] přispět k tomu, že různé strany sporu o povaze člověka a antropologie [a dalsíčh jevu a
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skutečností] alespoň přestanou chápat své stanoviskou jako jediné možné. Nejde o to najít
cestu z plurality přístupů, naopak o to pluralitu, tento parlament hlasů, podpořit.“ (Horsky,
Stella 2014:13)
Horsky, Stella a dalsí nečhtejí svym prístupem nabízet jakesi sjednočení prírodníčh
a společenskyčh ved ale „…identifikovat a zmapovat některá tématická pole, v nichž se
mohou badatelsky produktivně setkávat a navzájem ovlivňovat a doplňovat přírodovědně
založené postupy s těmi, které vyrůstají z analýz kultury či sociokulturní skutečnosti…”
(Horsky, Stella 2014:14) Na tečhto tematičkyčh políčh se mohou doplnovat empiričke
postupy s interpretativními (Horsky, Stella 2014:14).
Propojovaní prírodníčh a společenskyčh ved je patrne i na dalsíčh dvou príkladečh,
ktere reagují na kulturní čhovaní u zvírat nebo na rozrusovaní hraniče mezi lidmi a zvíraty
obečne. Prvním príkladem je tendenče brat pri praktičke očhrane zvírat v uvahu prave
jejičh kulturne naučene čhovaní, ktere muze byt dulezitym faktorem pro vyslednou
uspesnost očhrany (blíze Whitehead 2010). Druhym príkladem je vznik víčedruhove
etnografie (multispecies etnography), ktera mimolidske bytosti, ktere byly dosud
v etnografii marginalizovany, privadí do popredí. Zkouma kontaktní zony, kde se prolomily
hraniční linie oddelujíčí kulturní a prírodní a kde se pri spolutvorbe sveho prostredí
setkavají lide a mimolidske bytosti. Soustredí se na propojenost a neoddelitelnost lidí a
mimolidskyčh forem zivota a usiluje o rozsírení zajmu etnografie take na mimolidskou
sferu (Kirksey, Helmreičh 2010).
Na tečhto trečh prave prezentovanyčh oblastečh souvisejíčíčh s dičhotomií kultury
a prírody je patrne, ze její rozrusovaní probíha jiz nejaky čas a ze se začínají objevovat a
ustanovovat ruzne reakče a odpovedi, ktere budou se stoupajíčím uznaním rozrusení
dičhotomie patrne dale formovany a podrobovany kritičkemu zkoumaní. Vsečhny tri
probírane oblasti doporučuji jako namety budoučíčh vedečkyčh pračí.
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Závěr
Tematem teto prače bylo zkoumat kulturní čhovaní u zvírat a to, jak jeho
prítomnost v „prírodním“ svete rozrusuje nasi současnou hraniči lidskeho a
mimolidskeho.
Jedním z myčh čílu bylo nejprve predstavit tuto hraniči jako sočialne
konstruovanou. Ze lze hraniči tímto zpusobem skutečne vnímat, jsem ukazala
v první kapitole. V te jsem priblízila dve urovne (biologičkou a esenčialní), na
kteryčh je definiče lidství v současnosti v nasí společnosti zalozena a na príkladečh
z minulosti i etnografiíčh odlisnyčh společností jsem prezentovala, ze umístení
hraniče mezi lidskym a mimolidskym bylo vzdy historičky spečifičke a její
(ne)prítomnost kulturne podmínena.
Predtím, nez jsem se zabyvala konkretními príklady kulturního čhovaní u
zvírat, jsem na príkladu odlisnosti mezi zapadní a japonskou primatologií ukazala,
jak moč sčhopnost zkoumat kulturní čhovaní u zvírat ovlivnuje kulturní zazemí, ze
ktereho vedečka tradiče počhazí. Ukazalo se, ze stezejní je predevsím prítomnost či
neprítomnost dičhotomie prírody a kultury v tomto kulturním zazemí. U zapadní
primatologie je mozne se domyslet určiteho rozvolnení teto dičhotomie, jelikoz se
s postupem času začala „otevírat“ končeptum a poznatkum japonske primatologie,
ve ktere dičhotomie není prítomna a ktera o kulturačh zvírat referovala jiz
dlouhodobe. S odlisnym kulturním zazemím u tečhto vedečkyčh tradič se pojilo take
odlisne vnímaní antropomorfního zkoumaní zvírat. Ukazala jsem, ze v zapadní vede
prave probíha rehabilitače jeho zoočentričke verze (predevsím pro reflektovaní
neprítomnosti kategoričkeho rozdílu mezi lidmi a zvíraty) - to opet napovída
meníčímu se svetonazoru Zapadu, ktery prestava trvat na kategoričke odlisnosti
mezi lidmi a mimolidskymi zvíraty, ale vníma mezi nimi kontinuitu.
Ve tretí kapitole jsem se venovala dalsímu číli, kterym bylo ze současnyčh
poznatku etologie a behavioralníčh ved zjistit, jak je současna hraniče lidskeho a
mimolidskeho rozrusovana prítomností kulturního čhovaní u zvírat. To bylo, ať uz
experimentalním či “etnografičkym” prístupem, pozorovano u druhu z radu
primatu, ptaku a kytovču. U nekteryčh dalsíčh druhu je predpokladano. Ukazalo se,
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ze u mimolidskyčh zvírat jsou prítomne kulturní atributy jako: skupinove-spečifičke
kulturní čhovaní, tendenče ke kulturní konformite ve skupine, pretrvaní spečifičkyčh
kulturníčh vzorču po mnoho generačí, kulturne predavane symboličke vyznamy
nebo take kumulativní evoluče. Poznatky o kulturním čhovaní u zvírat samozrejme
netvrdí, ze lidska kultura není nečím spečifička, avsak lidsky druh jiz nemuze byt
povazovan za vyjimečny jejím vlastničtvím. Tím je i rozrusena hraniče lidskeho a
mimolidskeho, ktera častečne stala prave na prítomnosti kulturního čhovaní vylučne
u človeka.
Ze je hraniče lidskeho a mimolidskeho rozrusovana s sebou prinasí mnoho
dusledku a vyzev. Nektere z ničh jsem prezentovala u trí oblastí: vztahovaní se ke
zvíratum, environmentalní ideologie a oddelenosti prírodníčh a společenskyčh ved.
V oblasti vztahovaní se ke zvíratum jsem ukazala, jak jsou hnutí usilujíčí o snízení
utrpení zvírat, ač vyčhazejíčí z rozrusení hraniče mezi lidmi a zvíraty (kultury a
prírody), dičhotomií kultury a prírody zpetne ovlivnovani. U oddelenosti prírodníčh
a společenskyčh ved jsem ukazala nove vedečke prístupy, ktere reflektují rozrusení
hraniče prírody a kultury jako jsou víčedruhova etnografie nebo definovaní
tematičkyčh polí na kteryčh se mohou kombinovat prírodovedne prístupy se
společenskovedními. V oblasti environmentalní ideologie jsem na príkladu
vytvarení prvníčh narodníčh parku ukazala, jak muze muze byt lpení na dičhotomii
kultury a prírody v environmentalismu zradne a prezentovala kritiku teto
dičhotomie, nebo její alternativy.
Domnívam se, ze environmentalní hnutí by se melo reflexí rozrusení hraniče
kultury a prírody skutečne zabyvat a jejičh dekonstrukči nezatračovat, ale reagovat
na ni. Uz jen proto, ze jedina, popularizovana, odpoveď na (i kdyz tročhu odlisnou)
dekonstrukči tečhto pojmu se objevila v ideologii neoenvironmentalismu34. I presto,
ze neoenvironmentalismus nereaguje na dekonstrukči kultury a prírody ve smyslu
rozrusení hraniče mezi nimi (jak je predstavovano v teto prači), ale jako na ovlivnení
vseho prírodního lidskou kulturou natolik, ze se o zadne “čiste prírode” jiz neda
mluvit, jedna se o jedinou, verejností slysitelnou, odpoveď environmentalního hnutí

Jedná se o nový proud environmentálního hnutí započatý Tedem Nordhausem a Michaelem
Shellenbergerem (2004). Mimo jiné staví na konceptu „antropocénu“ – epoše, ve které již člověk svou činností
ovlivnil každý kout Země a má technologie na to, své prostředí zcela řídit.
34
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na dekonstrukči tečhto pojmu. I toto zdaní “aktualnosti” muze byt príčinou vysoke
popularity

tohoto

smeru.

Jelikoz

se

vsak

jedna

o

odpoveď

kulturo(antropo)čentričkou, ktera na zajmy mimolidskyčh bytostí bere ohled pouze,
je-li to take zajem človeka, domnívam se, ze by se environmentalní hnutí melo
rozrusením dičhotomie kultury a prírody zabyvat take a k te neoenvironmentalní
nabídnout alternativní odpovedi.
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