MôΩe náboΩenstvo pomôc† zvládnu† kulúrne zmeny
podobne ako to matematika urobila pre fyziku?
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Tento príspevok je skrátenou a zjednodußenou verziu práce
Can religion handle cultural changes the way mathematics did it for physics?,
ktorú moΩno nájs† na stránke http://gvirsik.bei.t-online.de.

Dá sa poveda†, Ωe na prelome naßich storoçí kultúra Západu — (severná) Amerika, (západná çi
stredná) Európa a Austrália — ako ju poznali naßi starí otcovia, prechádza neb¥val¥mi a zásadn¥mi
premenami, ba aΩ krízou. Príçiny sú rôzne, demografick¥ tlak, ekologické obmedzenia, poçítaçe a
rozmach informácií, biologické a genetické zásahy, materiálny blahobyt za cenu ohrozenia
svetonázorov¥ch a in¥ch istôt, at∂. Aj dôsledky sú rôzne. Azda najpováΩlivejßie sú tie spojené so
stratou povedomia tradiçnej kultúrnej identity (çi uΩ v národnom alebo nadnárodnom slova
zmysle), ktoré na abstraktnej úrovni vedú çasto k ‘postmodernému’ relativizmu a negativizmu v
epistemológii a etike. 1
Tieto premeny sú v istom zmysle nie nepodobné prevratn¥m zmenám, ktor¥mi prechádzala fyzika,
obraz sveta ak¥ poskytovala, na prelome minul¥ch storoçí. Vtedy matematika zohrala dôleΩitú rolu
sprostredkovate¬a (a stráΩcu formálnej vierohodnosti) rôznych názorov, teórií a vysvetlení: Einstein
(a Planck, Bohr, at∂.) mohli ‘komunikova† s Newtonom’ jazykom matematiky, ktor¥ ostal
relatívne nezmenen¥ poças t¥chto prevratov.
Na rozdiel od vtedajßej situácie vo fyzike, dnes nielen kognitívne/epistemologické, ale aj
normatívne/etické aspekty ¬udskej existencie a postoja k vonkajßiemu svetu, sú spochybµované v
ich tradiçnom chápaní. TakΩe zapadná kultúra, zdá sa, naozaj prechádza zmenou paradigmy
(paradigm shift). Ba tento Kuhnov v¥raz vystihuje situáciu v kultúrnom svete eßte lepßie ako
situácie v prírodn¥ch vedách, pre ktoré bol pôvodne vymyslen¥, ke∂Ωe tam çasto to bola práve
matematika, ktorá premos†ovala prevratné zmeny. MôΩe nieço zohra† takúto premos†ovaciu
funkciu — pravda, v znaçne obmedzenom a subjektívnom slova zmysle — aj vo vz†ahu k
prevratn¥m zmenám, ktor¥mi prechádza západná kultúra?
Vyjdeme z abstraktnej, antropologickej definície kultúry, ako ju podal, Clifford Geertz naväzujúc
na Talcott Parsonsa. Pod¬a neho, kultúra je “historicky prenáßaná v¥znamová (çi zmysel dávajúca?)
schéma (pattern of meanings) zakotvená v symboloch, systém zdeden¥ch koncepcií vyjadren¥ch v
symbolickej forme, pomocou ktor¥ch ¬udia komunikujú, zachovávajú a rozvíjajú svoje koncepcie o
Ωivote a vz†ahu k nemu”.2 Geertz vidí náboΩenstvo ako najdôleΩitejßiu takúto v¥znamovú (zmysel
Ωivota dávajúcu) schému z ktor¥ch pozostáva kultúrny systém. Jeho uΩ teraz klasická definícia
povaΩuje náboΩenstvo za “systém symbolov, ktor¥ pôsobí v ¬u∂och vytváraním mocn¥ch,
prenikav¥ch a dlhotrvajúcich nálad a motivácií t¥m, Ωe formuluje koncepcie vßeobecného
existençného charakteru (general order of existence) a zaodieva tieto koncepcie do takého rúcha
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skutoçnosti (aura of factuality), Ωe sa tieto nálady a motivácie zdajú jedineçne realistické.” 3
Geertz uvaΩuje ved¬a náboΩenskej perspektívy aj iné, hlavne vedeckú, ktorá sdiela s naboΩenskou
jej kognitívny aspekt (ço je “pravda”?), a ideologickú, ktorá zasa sdiela jej normatívny, oddanos†
(commitment) poΩadujúci aspekt (ço je“dobré” çi “správne” jednanie?).
Rozdiel medzi nimi spoçíva “v symbolickej stratégii na zhrnutie (encompassing) situácií, ktoré
zobrazujú. Veda posudzuje ßtruktúru situácií spôsobom nezainteresovan¥m. Jej ßt¥l je zdrΩanliv¥,
striedmy, rezolútne analytick¥, zatia¬ço ideológia posudzuje situácie spôsobom, ktor¥ poΩaduje
zaviazanos† (commitment). T¥m, Ωe ideológia objektifikuje morálne sentimenty t¥mi ist¥mi
mechanizmami, ktor¥m sa veda vyh¥ba, motivuje aktivitu. Zatia¬ço veda je diagnostickou,
kritickou dimenziou kultúry, ideológia je dimenziou oprávµujúcou (justificatory), apologetickou —
vz†ahuje sa na tú ças† kultúry, ktorá sa aktívne zaoberá tvorbou a obranou doktrinárnych a hodnotov¥ch ßablón (patterns of belief and values).”
Z tohoto je jasné, Ωe náboΩenstvo ponímané na ‘dostatoçne vyspelej úrovni’ ako symbolick¥
kognitívny a normatívny systém, má aj s vedou aj s ideólgiou dotykové plochy, nie je vßak na ne
zredukovate¬né. Hoci, samozrejme, príkladov, kde tomu tak nebolo a nie je, kde náboΩenstvo bolo,
çi je, ponímané ako quasi-veda çi quasi-ideológia, jesto viac ako dos†.
Aj matematika pozostáva zo symbolov, ‘formálnych’ pojmov a vz†ahov medzi nimi (vznikl¥ch
abstrakciou istého druhu, ktor¥ tu nebudeme rozobera†). Toto neslobodno zamieµa† s t¥m, ço je
populárne naz¥vané matematické symboly — znaky (písmená a pod.) na pomenovanie
matematick¥ch pojmov a vz†ahov.
Takéto symboly sú systematizované vo forme modelov: fyzikálnej reality v prípade matematick¥ch
modelov, a ¬udskej danosti (human condition) v prípade náboΩensk¥ch (çi in¥ch kultúrnych)
modelov. V oboch prípadoch — Geertzovych definícií çi matematick¥ch modelov — máme nieço
dobre známe (bu∂to z kaΩdodenného Ωivota, alebo z formálneho sveta matematiky) poukazujúce na
nieço nedosaΩite¬né, nepoznate¬né a nezvládnute¬né priamo.
Geertz rozoznáva dva druhy modelov. V prvom prípade hovorí o “models of”, ak ide o
“manipulovanie symbolov¥ch ßtruktúr” aby odpovedali viac çi menej predom dan¥m, nesymbolick¥m ßtruktúram. V druhom prípade hovorí o “models for”, ak ide o “manipulovanie nesymbolov¥ch ßtruktúr” v dôsledku vz†ahov vyjadren¥ch v symboloch, v modeli. Modely prvého
druhu majú predovßetk¥m kognitívny v¥znam (slúΩia na pochopenie reality), modely druhého
druhu v¥znam praktick¥ (v aplikáciach, slúΩia na prispôsobenie reality). TieΩ poznamenáva, Ωe
modely, ktoré reprezentujú kultúrne schémy (patterns) majú obyçajne obojí aspekt, kognitívny i
praktick¥. Nie je †aΩké vidie†, Ωe to isté platí i o matematick¥ch modeloch, vrátane tohoto dvojitého
aspektu. Kedysi som definoval teoretickú a praktickú mieru adekvátnosti matematického modelu.4
Tieto miery tieΩ odpovedajú Geertzovmu “model of” a “model for” aspektu.
Ide nám teda o funkciu prinajmenßom psychologického — prípadne i viac — sprostredkovate¬a,
ktor¥ by mohol fungova† ako pevn¥ bod çi ‘súradná sústava’, voçi ktorej moΩno posudzova†
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posuvy kultúrnej paradigmy. Na prv¥ poh¬ad patria medzi moΩn¥ch kandidátov na túto funkciu
okrem náboΩenstva i rôzne ‘Ve¬kolepé teórie’ (Grand Theories) stavané na vedeckom çi filozofickom základe. Tieto sú dôleΩité, (asi ako teoretická fyzika, ktorá stojí medzi experimentálnou a
matematickou fyzikou), samy vßak sa vezú s t¥mito premenami. Sú potrebné ako overovate¬
správnej interpretácie symbolu v danej situácii, nemôΩu vßak stá† nad t¥mito situáciami ako
transcendentné systémy, hoci si çasto túto funkciu nárokujú (Ersatzreligion).
Matematika a náboΩenstvo majú spoloçné to, Ωe hoci obe vyßli z praxe (experimentálnej resp.
kultúrnej) vo svojej vyßßej forme nie sú uΩ na túto ich ‘Ωivnú pôdu’ bezo zbytku redukovate¬né, ich
v¥znam je v ich symbolizme. Matematika pozostáva zo symbolov vytvoren¥ch najprv abstrakciou
z pozorovaní (prirodzené çísla, gu¬ová plocha v trojrozmernom priestore) ako aj ∂alßou formálnou
abstrakciou (komplexné çísla, sféra çi iná varieta vo vyßerozmernom priestore) a vz†ahov medzi
nimi. Podobne náboΩenské symboly; aj tu druh¥ stupeµ, podobne ako u matematick¥ch abstrakcií,
sa dosiahol v podstate iba v západnej, po-osvietenskej, kultúre. TakΩe matematické symboly a
vz†ahy robia zrozumite¬nejßími nielen javy abstrakciou ktor¥ch vznikli, ale aj iné, hlavne ke∂ sa
stanú ‘stavebn¥mi zloΩkami’ matematick¥ch modelov (fyzikálnej reality). Podobne náboΩenské
symboly. Ale sú aj ßtyri dôleΩité rozdiely:
(1) Matematika, çi matematické modely plnia iba kognitívnu funkciu, náboΩenské modely vßak
majú okrem kognitívnej aj normatívnu funkciu.
(2) Jesto iba jedna matematika, záväzná pre kaΩdého vedca, ak chce ‘chápa†’ çi ‘manipulova†’
fyzikálnu realitu. NáboΩenstiev, aj t¥ch ‘vyßßich’, je vßak nieko¬ko, dokonca aj t¥ch udomácnen¥ch
v jednej, napr. západnej, civilizácii.
(3) Matematika uΩ má za sebou proces vymanenia sa z experimentálneho çi záΩitkového, sveta, v
ktorom má svoje historické i pojmové korene, do sféry abstraktn¥ch symbolov. NáboΩenstvo má
toto eßte len pred sebou, hoci sa zdá, Ωe kres†anstvo je v tomto procese uΩ naj∂alej.
(4) MoΩno tieΩ poveda†, Ωe matematické pojmy çi konßtrukcie majú bohatú kvantitatívnu ßtruktúru,
ale chudobnú kvalitatívnu, zatia¬ço u náboΩensk¥ch symbolov je to presne naopak.
Z t¥chto rozdielov aj vypl¥va obmedzená moΩnos† pouΩi† náboΩenstvo (çi in¥ ‘meta-kultúrny’
systém) pre podobnú funkciu ako sa osvedçila matematika vo vz†ahu k fyzikálnej realite.
Matematika urobila zrozumite¬nou novú situáciu vo fyzike nielen v
(a) osobnom ale aj
(b) ‘vßeobecne platnom’ ponímaní pre vßetk¥ch odborníkov a súçasne sa ukázala ako
(c) ‘objektívne platn¥’ çi adekvátny prostriedok pre opis fyzikálnej reality v tom zmysle, Ωe vedela
predpoveda† javy, ktoré súhlasili s pozorovaním, s experimentami.
Ak vôbec moΩno podobnú funkciu priradi† náboΩenstvu tak iba vo zmysle
(a) psychologickej zrozumite¬nosti s nie tak jasn¥mi
(b) ‘vßeobecne platn¥mi’ dôsledkami pre ßirßiu komunitu vyznavaçov toho ktorého náboΩenstva a
asi uΩ vôbec nie
(c) ako ‘objektívne platn¥’ systém symbolov, ktor¥ by vedel vysvet¬ova† çi dokonca predpoveda†
spoloçenské javy tak ako to je v prípade matematiky vo vz†ahu k fyzikálnym javom.
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Naßu analógiu teda moΩno celkom dobre aplikova† na úrovni osobnej, pokulháva vßak na úrovni
(‘veriacich’) spoloçenstiev, a nemá ve¬ké implikácie na úrovni ‘objektívnych’ poznatkov o
paradigmatick¥ch zmenách na západnej kultúrnej scéne. Namiesto matematiky, ktorá je jedinou
zásobárµou symbolov pre stavbu modelov fyzikálnej reality, je myslite¬ná celá plejáda tak¥chto
zásobární symbolov, ktoré by dávali zmysel napr. prevratn¥m zmenám, ktor¥mi prechádza naßa
kultúra.
Napriek tomuto pokulhávaniu sa vßak oplatí sledova† analógiu aj na úrovni spoloçenstiev, kde
v¥chodzím bodom pre tak¥to abstraktn¥ systém môΩe asi najskôr by† jedno z troch západn¥ch
náboΩenstiev, kres†anstvo, judaizmus a islam. Pravda, za predpokladu — do znaçnej miery eßte
príliß ideálneho a nereálneho — Ωe sa uΩ vymanili zo svojej kultúrnej determinovanosti asi
podobne ako sa matematika uΩ vymanila zo svojej newtonovskej determinovanosti ako súças†
fyziky. Poznamenajme vßak, Ωe pod vymanením sa tu nerozumie vytrhnutie. Nieço ako u rastliny:
zahrabaná vo svojej ‘Ωivnej pôde’ zhnije, vytrhnutá z nej aj s koreµami, vyschne.
Zatia¬ tieto tri ve¬ké naboΩenstvá zjednocuje eßte iba symbol jediného a osobného Boha a niektoré
jeho bezprostredné implikácie. A u ‘nefundamentalistov’ vßetk¥ch troch vierovyznaní aj kladné
hodnotenie mnoh¥ch myßlienok, ktoré vznikli ako produkt osvietenstva. Pozoruhodné sú v tomto
smere napríklad interpretácie symbolu osvietenstva u ‘liberálnych’ moslimov5 ktoré moΩno zhrnú†
do troch viet: “Nebúrajte túto ve¬kolepú stavbu (t.j. po-osvietensk¥ Západ), ktorú ste postavili (s
naßím prispením), pretoΩe je to jediná budova v ktorej sa oplatí Ωi†. Tento dom totiΩ nemôΩe dlho
osta† stá† bez pevn¥ch základov. Ke∂Ωe chcete odstráni† jeho kres†anské základy, dovo¬te aby sme
ich nahradili naßími islamsk¥mi, pred t¥m ako sa celá konßtrukcia zrúti.”
Summary:
This is an introduction to, and an abbreviated version of, the paper Can religion handle cultural
changes the way mathematics did it for physics? to be found on http://gvirsik.bei.t-online.de.
Following Clifford Geertz’s definition of culture and religion as symbolic systems, one investigates
the possibility of religion (or other cultural systems) playing a role in handling cultural changes
similar to that played by mathematics in handling ground breaking changes in physics at the
beginning of the last century. It is argued that this analogy can be carried only along psychological
levels, as a mitigating agent that can help an individual to ‘understand’ the changes, to a lesser
extent along societal or communal levels, and probably with no implications for an ‘objective’
evaluation of the paradigm shift. So one has a whole set of (competing or complementing each
other) systems from where the symbols for models of the human condition are taken — in
distinction to a unique mathematics used to model the world of physics and its changes.
(Dr) George Virsik, Neusser Strasse 453, 50733 Köln, Nemecko.
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