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Svět a meze poznání 

 

Byl to myslím Bertrand Russell, který ve své skvělé Historii západní filosofie napsal, 
že největší výkon, jehož lidská mysl může dosáhnout, je nahlédnout své vlastní meze. Bylo to 
v souvislosti s Kantovou Kritikou čistého rozumu, v níž tento filosof doložil neschopnost 
přinejmenším soudobého myšlení rozhodnout základní otázky o povaze světa, tedy o jeho 
časovém počátku, jeho mezích v prostoru, o jeho složení ze zcela jednoduchých částí, otázce 
nutnosti a svobody a konečně o síle nebo instanci, která by jej zvenčí nebo zevnitř ovládala a 
byla jeho nutnou podstatou. Antinomie, tedy vzájemně protikladné výroky o těchto otázkách, 
které se Kantovi a mnoha jeho následovníkům jevily jako stejně platné (respektive neplatné, 
protože vzájemně se vyvracející), vytyčily meze, na nichž čistý spekulativní rozum selhával a 
za něž tedy nedokázal jít. 

Jsou v podstatě dva druhy mezí, které brání plnějšímu poznání: jedna z nich je vědomá 
hranice či překážka, na niž myšlení narazí a kterou zatím nebo provždy nedokáže překonat; 
druhá – a jistě horší – je omezení, o němž myšlení vůbec neví. První můžeme přirovnat 
k neprostupné stěně třeba místnosti, v níž marně hledáme nějaké okno; druhou třeba 
k zakřivenému prostoru (třeba trojrozměrné analogii povrchu Země), v němž se pohybujeme 
zdánlivě bez překážky, ale přitom netušíme, že jsou ještě jiné prostory, kam jsme nikdy 
nevstoupili. K prvému ironicky poznamenal Ludwig Wittgenstein ve svých Filosofických 
zkoumáních, že si často při hledání okna nevšimneme, že jsou vedle otevřené dveře. Jinak 
řečeno, místo zoufalého narážení na překážku můžeme se pokusit ji obejít. To lidské myšlení 
zejména v nových dobách víckrát udělalo, často s úlevným pocitem osvobození. Nebylo to 
nikdy zadarmo.  

Budu se tady zabývat jen prvním z uvedených typů mezí. Je sice při pohledu zpět na 
historii myšlení docela pravděpodobné, že při svém rozvažování vůbec netušíme možnost 
zcela nových pohledů na otázky, s kterými se potýkáme, ale snažit se je uhádnout by byla 
čirá, ničím nepodložená spekulace, která by překročila rámec vážné úvahy. 

Vezměme jako příklad neprostupné překážky první z Kantových antinomií, týkající se 
počátku světa. Jak jsem už jinde rozebral, Kant na jedné straně vylučuje nekonečné trvání 
světa na základě dnes částečně překonaných paradoxů nekonečna, na druhé straně ale stejně 
vylučuje jeho počátek v určitém okamžiku na základě celkem logického předpokladu, že by 
před počátkem existoval pouze prázdný čas, ve kterém nebyly žádné reálné formy světa, které 
by způsobily počáteční stav. Protože každá změna má svůj důvod v předchozím stavu, nemohl 
by počátek nastat, protože nebylo by nic, co by jej způsobilo.  

To se zdá jako neřešitelný problém. Podle tohoto typu úvah svět tu nemůže být od 
věčnosti ani někdy začít, neměl by tu tedy vlastně být, což evidentně odporuje zkušenosti. Jak 
ale každý ví, astronomická pozorování a mnohá další fyzikální měření, podložená teorií, vedla 
ve 20. století k dnes všeobecně přijímané hypotéze Velkého Třesku, tedy – řečeno fyzikálně – 
závratné singularity, v níž zárodek veškerého nám známého vesmíru náhle vzniknul před 
zhruba 13.8 miliardami let.  
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Ponechme nyní stranou některé novější teorie, které na základě kvantové mechaniky 
argumentují, že ona singularita nemohla být doopravdy bodová, ale musela být „rozmazána“ 
do poněkud většího úseku časoprostoru – ty ve skutečnosti neřeší základní otázku, kterou 
kdysi položil Kant: jestliže vesmír v daném okamžiku vznikl, co bylo před tím zrodem a co jej 
způsobilo? To se jevilo jako neřešitelná otázka, protože pokud v okamžiku Velkého Třesku 
všechno myslitelné vzniklo, před ním nebylo nic. Podle názoru mnohých fyziků i filosofů tato 
nicota postihuje nejen hmotu nebo energii, ale i formy nazírání, které jsou s nimi spojeny: čas 
a prostor. Nemá pak smysl tázat se, co bylo před Velkým Třeskem, jelikož nebylo žádného 
před: čas stejně jako prostor vznikl spolu s hmotou a energií v onom velkém počátku všeho. 
To je, jak se zdá, způsob, jak překážku obejít. Jestliže čas vznikl spolu s vesmírem, nejenže 
nemá smysl, ale ani vlastně není možné ptát se, co bylo před jeho zrodem. 

Jenomže tak snadno se potíží zas nezbavíme. Co je to čas? Ano, ta otázka trápí 
myslitele odedávna, už svatý Augustin prý říkal, že ví, co je to čas, jen pokud na něj nemyslí. 
Veškeré pozdější uvažování nevedlo k nějaké nevývratné definici času (ostatně stejně jako 
prostoru). Lze snad nicméně aspoň říct, že čas je objektivní kontinuum (pro realisty) nebo 
apriorní forma (pro kantovské idealisty), která události uspořádává v určitém nevratném 
pořadí. Tento výrok (který dle Einsteinovy teorie relativity platí jen pro daného pozorovatele) 
jistě je minimální a plně nevyčerpává povahu času, ale už i ten přináší zřejmé potíže. 
Především vyvolává otázku, co míníme událostí. Řekneme-li, že je to komplexní změna, u níž 
nacházíme jistou jednotu a můžeme aspoň přibližně stanovit její počátek a konec, zjistíme, že 
takové vymezení předpokládá čas; ostatně bez času se neobejdeme i v samém pojmu změny. 
Pojem události je tak vzájemně cyklicky propojený s pojmem času. Vyvstává tím otázka, zda 
můžeme Velký Třesk považovat za událost (nebo dokonce událost všech událostí), pokud při 
něm neexistuje nebo teprve vzniká čas. Čím by ale byl, pokud ne událostí? 

Potíž je ještě trochu hlubší. Jakkoliv Einsteinova teorie relativity, zejména ta finální 
nebo jak se říká obecná, změnila značně naše chápání času a prostoru tím, že je jako 
čtyřrozměrný časoprostor uvedla do komplementárního vztahu s hmotou a energií, zůstává 
stále v našem nazírání čas mírou toho, kdy se něco událo: věci se udávají v čase a my také 
podle údajů kosmologických fyziků říkáme, že Velký Třesk se udál právě před těmi zhruba 14 
miliardami let. Vesmír tehdy tedy ve své primordiální podobě vznikl. Vznik něčeho je ovšem 
událostí par excellence. Jak ale můžeme říct, že někdy vznikl sám čas? Evidentně tady 
užíváme pojem, který ještě nemáme. Základní pojmy tu ztrácejí svůj jasný obsah, ať už 
absolutní nebo zvykový. 

Vezměme to ještě trochu jinak. Připusťme, že neumíme myslet onen velký počátek 
jinak, než jako hranici, která má jenom jednu stranu – tu, kterou nazíráme zpětně z dnešního 
pohledu a v které ještě naše pojmy mají jistý obsah. Jděme tedy myšlenkově proti směru času, 
postupně stále blíže této hranici. V tomto pohledu se časoprostor stále smršťuje: prostorové 
souřadnice se zkracují a čas se postupně ztrácí, až celý časoprostor mizí v jednom bodu. To 
vše je možné popsat příslušnými rovnicemi, ale rozumíme tomu opravdu? Pro tuto představu 
potřebujeme nějakou míru času i prostoru, kterou je spolu s její změnou opět možné 
matematicky definovat (na základě Einsteinových rovnic to provedl Friedman a po něm ještě 
další fyzici). Když ale chceme názorněji vysvětlit tyto abstraktní představy, zjistíme, že je 
výklad zase značně cirkulární. Jak se čas (jeho míra) může měnit v čase? Ano, abstraktně lze 
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oddělit ten lokální čas daného časoprostoru a celkový čas popisu. Názorná intuice si s tím 
však neví rady. 

Máme tu zvláštní situaci. Na jedné straně obdivuhodné výkony lidského ducha, které 
počínají Einsteinovou teorií relativity, z níž je vyvozen zrod vesmíru z jakéhosi 
primordiálního bodového stavu následným rozpínáním časoprostoru: čistě myšlenkový výkon, 
který je téměř vzápětí potvrzen nebo spíš znovu objeven (protože Friedmanově teorii zprvu 
nikdo nevěnoval pozornost) čistě empiricky na základě tak zjevně odtažitých jevů jako je rudý 
posun spektrálních čar ve světle vzdálených galaxií, který nelze vyložit jinak, než jako projev 
rozpínání prostoru vesmíru, nebo později uniformní pozadí mikrovlnného záření po celé 
obloze, které je rozpoznáno jako relikt žhnutí původního stavu a jehož dnešní „teplota“ 
odpovídá vyvozenému stáří vesmíru za předpokladu rychlosti, s kterou se jeho prostor 
rozpínal. A to je ovšem pouze začátek: na základě dnes pevně ustavené kvantové teorie pole a 
empirických znalostí o částicové fyzice z moderních urychlovačů máme dnes teoretické 
modely stavu od triliontiny vteřiny po Velkém Třesku, které uspokojivě vysvětlují vývoj stavu 
dnešní viditelné hmoty vesmíru. Ano, je tady nezodpovězená otázka tak zvané temné hmoty a 
energie, která snad tvoří převážnou část vesmíru, ale i pro ty snad fyzici najdou časem 
objasnění jejich povahy v pojmech sourodých s těmi, které podle našeho myšlení vystihují 
nám známý svět. Poznání vždycky rodí nové otázky, to ale nesmí zakrýt velké výkony ducha, 
které dokázaly v dosavadních vysvětleních propojit největší a nejmenší myslitelné rozměry 
fyzikální skutečnosti do konsistentní teorie, o níž ještě před stoletím nemělo lidstvo ani 
potuchy. 

Na druhé straně jsou tu ale obnaženy velké otázky, které jdou až k samým kořenům 
našeho chápání: jaký a proč byl vlastně onen počáteční stav, jak vlastně chápat čas a prostor, 
když zřejmě musíme předpokládat jejich zrození společně s hmotou, tak jak ji dneska známe. 
Tam zdá se narážíme na mez, kterou neumíme obejít. 

Snad je v té souvislosti dobré, zamyslet se trochu nad povahou našich otázek. Když se 
tážeme, proč nějaký stav nastal, proč nějaké změny probíhají nebo proč nějaký konec 
nevyhnutelně čeká v budoucnu, ptáme se po příčině, která může mít zjevně dvojí povahu, i 
když ta se ukáže být vlastně jenom jedinou. Tou jednou formou příčiny je nějaká událost či 
stav, které dané situaci předcházely a vyvolaly ji. Jenomže mají-li být vpravdě příčinou, 
musíme předpokládat, že stav, na který se ptáme, vyvolaly nutně, jinak řečeno musí existovat 
zákonitost nebo jiným slovem hlubší podstata, která danou kauzalitu způsobuje nebo zajišťuje 
– a to je ona druhá a základní povaha, kterou naše příčina intuitivně má. Naše naivní proč, 
které směřujeme k počátku a dalšímu vývoji světa, se tedy ptá po jeho ultimátní podstatě. 

Otázkou po podstatě světa se zabývala metafyzika, která ve svých různých podobách 
přes vážné úsilí svých tvůrců nedošla k nějaké odpovědi, již by bylo možno udržet. Navíc už 
Kant ve své čtvrté antinomii (v Kritice čistého rozumu) poměrně přesvědčivě ukázal, že je 
otázka po existenci nutné podstaty mimo možnosti našeho rozhodnutí, neboť argumenty pro a 
proti ní, které lze najít apriorní úvahou, jsou zhruba stejně silné. Jak se dá rozumně uvažovat o 
tom, jaká ta podstata je, když ani nevíme, zda vůbec je, zda tedy otázka po ní má vůbec 
smysl? 

Často, když nějakou otázku neumíme řešit spekulací, obracíme se k empirii (a také 
naopak). Vážný a přesný způsob, jak se empiricky tázat po povaze skutečného světa, přinesla 
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novodobá přírodní věda. Ta se však od svých počátků výslovně zřekla metafyzických 
výpovědí – dokonce byla nejméně po celé století natolik ovlivněna pozitivismem, že své 
zobecněné nálezy předkládala raději jako transformační pravidla než jako přírodní zákony, 
které by mohly mít nějaké metafyzické ambice. Spíše než proč se nějaké změny dějí nebo 
nějaké stavy nastávají, vypovídá, jak k nim dochází: jsou-li dány určité podmínky, věda na 
dané úrovni hierarchie struktury světa v kladném případě ověřené znalosti předpovídá, jak se 
bude daný systém měnit a k jakému stavu v určitém čase jeho změna povede. Tento děj podle 
její znalosti bude probíhat nutně (případně s nutnou pravděpodobností) podle daného pravidla 
(nebo zákona, pokud dáme přednost tomu slovu), určujícího jeho kauzalitu. Proč dané 
pravidlo či zákon musí platit, je poněkud svízelnější otázka. 

Ponechme stranou fakt, že pravidla či zákony, k nimž přírodní věda došla, jsou ve své 
povaze ve skutečnosti hypotézy, jejichž platnost s postupem poznání může doznat různých 
omezení nebo prostě změn, a předpokládejme, že jsou opravdu konečné. Pak lze obecně říct, 
že pravidlo vyjadřuje zobecnění zkušenosti s jistou třídou analogických změn, které za 
příslušných podmínek probíhaly podle přesných pozorování vždy stejně. To by jistě ještě 
nestačilo, abychom mu přisoudili povahu zákona, natož nějaké výpovědi o podstatě 
skutečnosti. Ale věda svým postupem abstrakce různá taková pravidla vzájemně provázala 
logickými vztahy tak, aby dávala společně smysl, a zobecněním vytvořila deduktivní systém, 
v němž jednotlivá pravidla lze vyvodit z nejobecnějších zákonů. Ty zas spočívají na víceméně 
axiomatickém základě primárních představ o prostoru a čase, rozlehlosti a následnosti změn 
toho, co bylo chápáno jako nositel skutečnosti, tedy hmoty a účinků, jimiž sama na sebe 
hmota působila, tedy energie. K těm představám, v kterých se intuitivní – a jak se zdálo, nutné 
– zásady myšlení zjevně vzájemně potvrzovaly s empirickou zkušeností, především náležely 
principy spojitosti, tedy zásady zachování hmoty, energie, momentu hybnosti a podobně. To a 
ještě základní principy výstavby hmoty zjevně stačilo, aby se na takovém základě dal 
myšlenkově vybudovat celý svět a aby se tak tento základ mohl jevit jako jeho podstata – 
alespoň v době, kdy se vesmír jevil jako nekonečný v absolutním čase a prostoru. 

Poznání ovšem má svou dialektiku, v níž na jedné straně touží po konečnosti 
v uzavřeném dokonalém systému a na straně druhé hledá stále něco nového, jímž by tu 
uzavřenost překonalo. Někdy se s dějinnou ironií spojí obě tendence k tomu, aby rozbořily to, 
co se už zdálo skoro hotovo. To se stalo na počátku 20. století ve fyzice. Stačila nezávislost 
změřené rychlosti světla na pohybu jejího zdroje, aby Einstein ve svém novátorském 
vysvětlení nejprve rozmetal představy o absolutním čase a prostoru a – inspirován vlastním 
úspěchem – téměř vzápětí propojil hmotu a energii se zakřiveným časoprostorem ve vzájemné 
komplementaritě. Stačily překvapivé výsledky při pozorování rozptylu a interference světla 
nebo elektronů, aby – po myšlenkovém úsilí Heisenberga, Bohra, Schroedingera, Borna a 
dalších – do představ o kauzalitě vstoupila neurčitost, zatímco spojitost a přetržitost byly 
náhle jaksi možné současně. To také skoro každý ví, stejně jako fakt, že Einsteinova revoluce 
v důsledcích umožnila popis vesmíru v závratně velkých rozměrech, zatímco kvantová 
mechanika vedla k dosud netušenému výkladu struktur hmoty v nepředstavitelně nepatrných 
velikostech. Co si snad ale každý plně neuvědomuje, je fakt, že v obou těchto větvích 
myšlenkového vývoje se daly do pohybu základní pojmy prostoru a času, polohy a 
současnosti, určenosti, spojitosti, zachování, dokonce i jednoznačné existence. Ten pohyb 
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dosud neustal, pojmy se zamlžují, někdy téměř ztrácejí. Jakkoliv se to jeví jako paradoxní, 
získali jsme sice dříve zcela netušený výklad světa, ale ztratili jsme naději na objasnění jeho 
podstaty: víme nepoměrně víc, než naši předkové, jak svět vypadá a jak se chová, ale 
odpověď na otázku, proč tomu tak v samém jádře je, se jeví téměř vzdálenější, nežli 
v minulosti. 

Bude mi namítnuto, že absolutní, spojitý a lineárně měřitelný čas a prostor, stejně jako 
vždycky zachovaná hmota v podobě těles s konečnou rozlehlostí a určitou okamžitou polohou 
v čase a prostoru (a další zásady, o něž se opíral fyzikální názor až do těch revolucí minulého 
století) jsou jenom konvence, stvořené lidskou myslí stejně jako zakřivený časoprostor, rození 
se hmoty z energie nebo naopak, vakuum, v kterém stále něco vzniká a zaniká, neurčitost 
polohy či hybnosti a další zjevně paradoxní představy, které stále přináší nová fyzika. Je 
k tomu ještě možno dodat, že jsme si na ony starší konvence, založené Descartem a 
Newtonem, prostě zvykli pod vlivem například školní výchovy a naučili jsme se opomíjet 
přirozenou zkušenost, ve které čas a prostor mají okolnostmi podmíněnou relativitu a nejsou 
nijak apriorní vůči dění, ale jsou spíš jednou z jeho kvalit. 

Ano, to je jistě pravda. Je třeba k tomu jenom říct, že descartovsko-newtonovská a 
pozdější klasická mechanika, jakkoliv omezená ve své platnosti (jak dnes víme), 
představovala výkon ducha, který aspoň v oblasti sil a pohybu překonal subjektivní dojmy a 
nabídl určitý popis skutečnosti, docela přesně souhlasící s tím, co bylo možné běžně 
pozorovat v objektivním modu, tedy v neomezeném sdílení pozorovatelů, kteří přistoupili na 
podmínky daných konvencí. Ten výkon nebyl náhodný, protože propojoval empirii s apriorní 
abstrakcí, která se budovala věky a v níž se zrcadlilo sebeuvědomění subjektu se svými 
vztahy k objektům a vůbec ke světu: absolutní míra času a prostoru, jednoznačnost polohy a 
kauzality účinku, principy kontinuity a zachování – to jsou všechno pojmy, vlastní subjektu a 
tedy nástroje, jak se myšlenkově zmocnit světa. Myslím, že když byla dobudována klasická 
mechanika, mohla být pro mnohé blízká svatému grálu myšlení, hledané metafyzické podstatě 
našeho světa – a byli mnozí, kteří také uvěřili, že jí opravdu dosáhla. 

Následující objevy a revoluce v myšlení ovšem ukázaly, kolik toho v povaze světa 
opomněla, jak slepá byla ke kvalitám a změnám, které nejsou jenom pohybem sil v prostoru;  
také roztrhaly její jistoty a znejistily její pojmy. Poznání doslova explodovalo netušenými 
vhledy do povahy hmoty, času a prostoru. Projekt myšleného vystavění světa jako obrovité 
stavebnice z elementů, které možná jsou jen kmitající prvky mnohorozměrných prostorů, se 
zdál téměř na dosah: je tomu dobře dvacet let, co byla ohlášena Teorie všeho. Zatímco na ni 
čekáme, odhalují jiné větve poznání stránky světa, kterou tato teorie zřejmě nepopíše, i kdyby 
překonala své obtíže. Ale i kdyby byla příliš škarohlídská tato předpověď a teorie dorazila 
tam, kam směřuje, víme už dnes, že její vysvětlení bude příliš abstraktní, aby je uměla 
názorně přijmout naše přirozená intuice; že pojmy příčiny a následku, hmoty, času a prostoru, 
pokud v ní budou figurovat, budou natolik propletené a naší běžné zkušenosti vzdálené, že 
vlastně pozbudou původní platnost; že ale především v nejlepším případě i tato teorie řekne, 
jak je svět vystavěn, ale neodpoví, proč tomu tak je. 

Ano, takovou neodbytnou, vždycky se navracející otázkou proč nás trápí malé dítě, 
když mu povídáme o světě – a my z únavy a frustrace nakonec netrpělivě odpovíme: protože 
to tak prostě je. Může si takovou odpověď dovolit filosofie? Zdá se, že jí nic jiného nezbývá, 
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pokud nechce odpovídat kruhem nebo pokud – s pomocí vědy nebo bez ní – nenalezne 
podstatu světa, která by byla finální a natolik by se sama vysvětlovala, že by už nepřipouštěla 
žádné otázky. Nic takového se však nejeví být na obzoru a s Kantem asi musíme připustit, že 
neumíme rozhodnout, zda něco takového vůbec může být. 

Je ale možné, že otázka je prostě špatně položena. Když mluvíme o podstatě, 
očekáváme něco, co je buďto mimo svět nebo existuje jako jeho zvláštní součást nebo 
stránka, je – na rozdíl od náhodných jevů světa – evidentně nutné a vše ostatní z něho 
můžeme vyvodit. Tak fyzika by chtěla – v oné předjímané teorii všeho – vystavět všechny 
jevy světa na základě vztahů posledních částeček hmotného časoprostoru. Když ale uvážíme 
to, co o vesmíru dnes už víme, musíme připustit, že pro ty kataklysmatické jevy, které 
objevuje fyzikální kosmologie, jsou stejně důležité děje v nejhlubší struktuře hmoty jako 
chování obrovských celků: například hvězda vybuchuje jako supernova díky nukleárním 
reakcím ve svém nitru, ale ty jsou vyvolány tlakem gravitace její obrovské hmoty. To ale není 
jediná komplementarita. Například vesmír se jako celek neustále rozpíná a dejme tomu 
podléhá zákonu růstu entropie, ale ten místně připouští nebo dokonce způsobuje opačný děj 
strukturování galaxií, hvězdných soustav, planet a koneckonců života. Když se vrátíme k sobě 
samým, pak v našich organismech se zajisté chemismus reakcí v jednotlivých buňkách 
zásadním způsobem podílí na funkci těla, nicméně je tu celostní jev organismu a z něho 
žijícího vědomí, které ovládá mnohé tělesné projevy až po úroveň jednotlivých buněk. Co 
tedy z nitra působí, je zřejmě komplementární k tomu, co zpětně působí ze strany celku. To 
jsou jen příklady pro možnou pochybnost, zda je oprávněné hledat na základě subjekt-
objektového schématu jednosměrný vztah podstaty k ostatní projevené skutečnosti. 

Nicméně říct, že podstata je prostě všude, ve všech vztazích, které od toho nejmenšího 
až po to největší a zase zpátky tvoří svět, se může jevit jako laciné. Ano, ty vztahy – jakkoliv 
přesně a logicky je dovedeme popsat – se samy nevysvětlují, jenom je dovedeme převést na 
určitý počet základnějších principů, jejichž nutnost pouze zdůvodňuje abstrakce zkušenosti 
světa, kterou jsme k nim dospěli, a primární soubor logických axiomů, o něž se opírá naše 
myšlení. V přírodě kromě toho na všech stupních zřejmě existuje náhoda, která sama vzdoruje 
pochopení. Podstata, o níž tady mluvíme, je tedy zřejmě odlišná od té, kterou jsme výše 
žádali. Je to snad spíš povaha světa, za niž už neumíme jít: povaha, která dovoluje poznávat a 
formulovat pravidelnosti a snad i zákony, ovládající děje přírody za jistých podmínek, 
v jejichž uskutečnění však hraje roli náhoda; povaha, jejíž nutnost zřejmě nelze dokázat, 
jakkoliv logické jsou vztahy, které jí dávají vnitřní smysl, ale jež tady je od svého počátku, 
který se sám vymyká pochopení, až k svému budoucímu – možná nekonečně vzdálenému – 
konci, o němž se můžeme jen dohadovat. Takto se mi v tomto okamžiku vývoje a mé 
schopnosti pochopení jeví meze poznání světa. 

 
 
 
 
 
 


