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Čas a bytí 

 

Příhoda, o které jsem někde četl a v níž jeden filosof úporně přesvědčoval druhého, že 
čas je iluze, a přitom se co chvíli díval na hodinky, aby nepromeškal jinou schůzku, se snad 
nestala: je dnes i mezi filosofy jistě málo podivínů, kteří otevřeně popírají realitu času. Jiná 
věc však je, jakou povahu různí myslitelé času přisuzují a jaké důsledky pro bytí z toho 
vyvozují. Zkusme se tady nad tím zamyslet, s vědomím unikavosti, kterou se pojem času 
příslovečně vyznačuje. 

Čas je patrně nejdůležitější rozměr naší existence: žijeme aktuálně v přítomnosti, 
máme za sebou – pamětí a různými doklady dokumentovanou – minulost a vyhlížíme 
s různými pocity do nejisté budoucnosti. Toto je řekněme nás existenciální čas, který 
označme jako E. Jakkoliv přirozeně jeho výměr zní, není úplně bez problémů, jak zanedlouho 
uvidíme. Není však pochyb o tom, že je to čas základní, který lidé intuitivně pociťovali už od 
dob, kdy si byli schopni uvědomit sama sebe a povznést se přitom svým myšlením nad 
bezprostřední přítomnost. Druhá z těchto podmínek nebyla vždy samozřejmě splněna: máme 
doklady o přírodních národech, které někde i ještě žijí mentálně jen v přítomnosti, minulost 
neodlišují od bezčasových mýtů a nedovedou si představit budoucnost. Většina kulturního 
lidstva ale překonala tento stav a i když citlivost k plynutí času zřetelně roste s každým 
stoletím, je dlouhá staletí už ve vědomí lidí: události vyměřují čas a ten zase svým ubíháním 
poměřuje lidský život od jeho zrodu až k nevyhnutelnému konci. Myslím, že není třeba 
zvláštních dokladů pro názor, že existenciální náboj času E je dán především potřebou jistého 
naplnění života a přirozenou úzkostí z jeho příštího konce. 

Ačkoliv čas E široce s lidmi kolem sebe sdílíme, je subjektivně zakotven právě tím 
pojmem přítomnosti, který je vlastní subjektu: ten vyznačuje aktuální prožívání a zároveň 
odděluje komplementární perspektivy nezvratně uzavřené minulosti a otevřené, i když vždy 
nejisté budoucnosti. Co je ta přítomnost? Zajisté to, co právě prožívám – přesněji řečeno, úsek 
času, v kterém právě píšu tuto větu. Jenomže od chvíle, co jsem ji začal psát, do té, kdy nyní 
píšu novou větu, uplynul nějaký čas: nyní, které zastupuje přítomnost, se stále posouvá – a 
bude zcela jiné pro toho, kdo (pro mne v budoucnosti) bude číst tuto větu. Jakkoliv čas E 
bezprostředně sdílím se svým okolím, je zřejmě obtížné jej objektivovat: jak řečeno, je 
subjektivní, jakkoliv jeho subjekt může být i kolektivní: rodina, národ, třeba celá lidská 
civilizace či kultura. 

I když to přijmeme, nezbavíme se zcela obtíží. Co je to nyní, v kterém subjektivně 
žiju? Zajisté stav, který si bezprostředně uvědomuji. Jenomže uvědomit si mohu jen změnu 
(která to nyní odliší od minulého) a i kdyby toho nebylo, samotné uvědomění je změna, která 
není okamžitá: jedno i druhé spotřebuje jistý čas. Někteří myslitelé proto míní, že právě 
uvědoměné je už v minulosti (jak je možno chápat některé výroky Husserla), zatímco jiní 
zdůrazňují, že přítomnost je fakticky uvědoměna až v budoucnosti (jak pouze ve zdánlivém 
rozporu s tím prvním zdůrazňuje Derrida). Myslím, že tuto obtíž lze vyřešit náhledem 
(založeným i na jiných úvahách), že žité nyní není bezrozměrný okamžik, jak si to žádá třeba 
fyzika, ale určitá chvíle, ostrůvek v čase, neboli okase (occasion), jak to nazývá Whitehead. 
Nejasné ohraničení takového nyní do jisté míry způsobuje ztrátu určitosti, má však tu výhodu, 
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že umožňuje prožitek, tedy pozitivní naplnění dané chvíle. Nyní je tedy čas (časový interval 
dle fyzika), v kterém vědomě jsem a který si uvědomuji jakožto přítomnost. 

Jakkoliv existenciálně – a podle některých i ontologicky – je významná ta přítomnost, 
prožitek času E s ní samozřejmě nevystačí: naopak přítomnost je současně i předěl, který 
dynamicky uzavírá právě dokonanou minulost, která v něm doznívá, a současně otevírá 
nastávající budoucnost, kterou na základě už prožitého a právě prožívaného automaticky 
předjímám. Časový náboj přítomnosti je právě v onom pohybu, v kterém je stravována 
minulostí a naplňována tím – ještě před okamžikem – budoucím.  

Lze ovšem také říct, že výrazné uvědomění dané chvíle právě jako přítomnosti je dáno 
napětím, které panuje mezi odcházející minulostí a deroucí se budoucností. Jsou stavy, kdy 
toto napětí povolí: je možno upadnout do průběžného bezčasí (např. starostí či utrpením) nebo 
naopak povznést se nadčasovosti (např. duchovním prožitkem). Většinou jsou jen přechodné, 
ale jsou směry, které o jejich trvání usilují. Představa věčnosti předpokládá ničím neomezenou 
přítomnost. 

Jak řečeno, čas E lze sotva objektivovat, jelikož přítomnost (a s ní spojená minulost a 
budoucnost) je vázána na subjekt a její nyní se stále posouvá. Proto McTaggart, který čas 
pojímal jako jisté uspořádání událostí (a E nazýval řadou A), navrhl jako alternativu 
posloupnost, která právě neobsahuje přítomnost a je jen vyznačena relacemi před a po. 
McTaggart ji nazýval řadou B, my ji zde – z důvodů, které se brzy objasní – nazveme 
absolutním časem A.  

Na první pohled není třeba žádného subjektu ke konstatování, že třeba Napoleon se 
stal císařem po Francouzské revoluci a byl jím po celý čas válek, které vedl, před bitvou u 
Waterloo, po níž byl sesazen. Podobně u nás vládl komunistický režim před listopadem 1989, 
po němž došlo k předání moci demokratické vládě. Takové řazení objektivních fakt zjevně 
nezávisí na tom, kdy je konstatuji, kdy je tedy aktuální přítomnost: důležitá je pouze časová 
následnost daných událostí a jí odpovídající kauzalita.  

Nejdůsledněji je takový čas A pojímán klasickou fyzikou, která jej představuje jako 
sérii bezrozměrných okamžiků, s mírou odpovídající řadě reálných čísel. Toto je pojetí, 
vhodné hlavně pro popis spojitých jevů, neboť mezi libovolně blízkými okamžiky t1 a t2 je 
nekonečně dalších okamžiků, takže nemá smysl pro daný okamžik t uvažovat o bezprostředně 
předcházejícím okamžiku. (Jen pro přesnost je nutno uvést, že tento přístup byl opraven 
kvantovou fyzikou, která čas A nazírá jako velice jemně zrnitý: nejmenší časový interval není 
nekonečně malý, ale je to tzv. Planckův čas, což je doba, kterou potřebuje ve vakuu světlo, 
aby urazilo Planckovu délku, zhruba 10-20 poloměru protonu; jde tedy o nepředstavitelně 
krátký úsek času, zhruba 5×10-44 s. Má v podstatě jen teoretický význam, neboť díky 
Heisenbergovu principu je neurčitost změření jakéhokoliv časového intervalu řádově 10-17 s, 
tedy nepoměrně větší.) 

Pokud se v čase A nějaká událost U1 stane v čase t1 a jiná událost U2 v čase t2, pak 
pokud t2 následuje po t1, může být U1 příčinou U2 a nikoliv naopak; a konversně následnost 
časových okamžiků lze vyvodit z příčinného vztahu událostí: pokud U1  byla prokazatelně 
příčinou U2, musela se udát před U2 a nikoliv po ní. Taková triviální konstatování, která 
v konkrétní podobě chápe i dítě, nejsou vždy bezesporná v historických výzkumech a ztrácí 
universální platnost, jakmile není pouze jedna časová osa, jak brzy uvidíme. 
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Zůstaňme ale ještě u času A. Pokud máme podmínky, kdy bez problémů vládne tento 
čas, je nepochybně objektivní v tom, že pořadí následných událostí je dáno a nelze je bez 
falsifikace skutečnosti měnit, ve smyslu předchozího odstavce. Jak je to ale s otázkou, kdy se 
daná událost udála či právě děje? Řekneme třeba, že památná demonstrace studentů, která 
zahájila Sametovou revoluci, se udála 17. listopadu 1989. Co to znamená objektivně? Lze 
například říct, když pomineme měsíce a různé historické změny kalendáře, že se to stalo 
právě 1989 let od doby, kdy se podle víry křesťanů narodil Ježíš. Pomiňme teď, že i podle 
studií křesťanských badatelů je to datum narození trochu nejisté, mohlo být o řadu let později 
nebo snad i dřív; datum je ale kanonizováno a jako počátek našeho letopočtu přijato i těmi, 
kdo v narození Krista nevěří nebo mu nepřikládají nějaký zvláštní význam. To, nač se tady 
tážeme, je objektivní nebo ještě spíše absolutní zasazení data v čase A, o němž tu právě 
předpokládáme, že je sám absolutní.  

Umím si představit, že pro hluboce věřícího křesťana je chvíle narození Krista událostí 
natolik absolutní, že vlastně dělí čas na dva eony, které jsou zcela různé před a po něm. Ale 
pro všechny ostatní, nejenom bezvěrce, ale i muslimy a třeba hinduisty nebo buddhisty je to 
datum jako každé jiné. Pokud tedy pojem objektivní chápeme jako neomezenou možnost 
sdílení, vychází nám, že poloha události v čase A je relační k nějaké jiné, víceméně libovolné 
události (čímž se poněkud ztrácí výhoda proti času E). Ano, lze právem namítnout, že – 
pokud přijmeme příslušnou hypotézu, což skoro všichni činíme – máme absolutní událost a 
současně počátek ve Velkém Třesku, v němž vznikl veškerý náš vesmír a s ním také čas. To 
by události absolutně usadilo v čase, kdyby nebylo té okolnosti, že se míra času zvláště 
v prvních fázích vývoje patrně značně měnila. 

Než udělám od času A další významný krok, měl bych se ještě zastavit právě u míry 
toho času, která je významná pro jeho relační povahu. Ta je, jak věříme, v současné vývojové 
fázi světa stálá, což nám umožňuje měřit časovou vzdálenost dvou po sobě následujících 
událostí. Jak ten čas měříme, ví dnes každý: poměřujeme jej pravidelnou změnou, jejímuž 
trvání přisoudíme časovou jednotku (nebo její násobek či zlomek) a kterou pro názornost 
převádíme na polohu nějaké měrky (hladiny písku, ručičky hodin, čísla na digitálním 
číselníku) v prostoru. Ať změna je tok písku štěrbinou, kývavý pohyb kyvadla či třeba 
mikrovlnné či jiné kmitání o známé frekvenci, čas poměřujeme vždy zase časem, v němž 
nebo za nějž se pravidelná změna udá. Že je tu změnu možné převést do prostoru (resp. také 
použít prostor jako míru času) vede k tendenci geometrizovat čas, což může být abstrakčně 
výhodné, ale vede to k některým nedorozuměním, jak zanedlouho uvidíme. 

Řekli jsme, že čas měříme zase časem. Aby ten vztah byl nějak uchopitelný, musí se 
sám vztahovat k nějaké změně, pro všechny významné. Pro naši kulturu to původně je doba, 
za kterou se jednou otočí zeměkoule. Jelikož je to doba, za niž dojde k vystřídání dne a noci 
(byť v různých poměrech podle fáze roku a zeměpisné šířky), je to jistě změna významná – 
ale v poslední analýze i ta je vlastně libovolná (tím spíše hodnota současné fyzikální sekundy, 
vztažená ke kmitočtu radiace atomu cesia).  

Proč vlastně čas měříme? Zajisté, je to praktické, například k sladění některých aktivit 
nebo k schopnosti některé děje předvídat. V hloubi však převedení času na jednotky, které je 
možno stanovit a počítat, je pokusem o ovládnutí času. Protože ale jednotka zas obsahuje čas, 
je to ovládnutí jenom zdánlivé nebo přinejmenším povrchní. Vraťme se ale k jiným 
hlediskům. 
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Přítomné nyní v čase E je sice, jak jsme viděli, posuvné a subjektivní, ale má 
existenciální (a jak o tom bude řeč později, možná i ontologickou) váhu. Okamžik t v čase A 
je sice objektivní, ale jeho význam je jen relační, jak jsme také ukázali. Jeho váhu lze v jistém 
smyslu zvýšit simultaneitou více událostí, které se současně stanou v tomtéž čase t. Tak 
například 23. února roku 1987, kdy jsem poprvé zapnul první stolní počítač ve svém životě, 
vzplanula na okraji mlhoviny Tarantule supernova, viditelná na noční obloze prostým okem. 
Současnost obou velmi různých událostí (každá z nich svého druhu jediná v mém životě) mi 
může připadat až magická, ale má jednu vadu: supernova byla od Země vzdálená 168 tisíc 
světelných let, takže k jejímu kataklysmatickému výbuchu došlo v době, kdy se z druhu homo 
sapiens teprve rodili anatomicky moderní lidé, dobře 140 tisíc let před prvními náznaky 
nějaké lidské kultury. To je jenom extrémní příklad zdánlivé simultaneity. 

Úvahy na takové téma mohly být jedním z motivů Alberta Einsteina, když formuloval 
svoji speciální teorii relativity, i když hlavním jistě byla snaha vysvětlit nezávislost změřené 
rychlosti světla na pohybu jeho zdroje (Michelson-Morleyho experiment) bez hypotézy 
existence éteru. Výsledek je dobře znám: čas Einstein prohlásil za jeden rozměr 
čtyřrozměrného relativistického časoprostoru, jehož rozměry v jiném inerciálním systému se 
pozorovateli jeví změněny podle Lorentzovy transformace, která závisí na relativní rychlosti 
pozorovaného systému. Jelikož obdobné změny platí mezi všemi inerciálními systémy, 
z nichž žádný nemůžeme a priori nadřadit těm ostatním a tedy podle Einsteina obecně 
neexistuje nějaký nadřazený absolutní čas a prostor, je každý takto pozorovaný čas stejně 
platný relativní čas S (což ale nevylučuje platnost času A nebo i času E v jednom inerciálním 
systému).  

Zavedení (nebo objev) času S má vážné důsledky: zjevnou dilataci času (zpožďování 
hodin) v systému, který se vzhledem k nám pohybuje nějakou nezanedbatelnou rychlostí, a 
z toho plynoucí neexistenci absolutní simultaneity mezi systémy, které se vzájemně vůči sobě 
pohybují: událost, kterou někdo v systému A1 pozoruje v čase t1, bude jiný v A2 pozorovat v t2 
a zase jiný v A3 v čase t3 atd. a nelze říct, že ve skutečnosti se událost pro všechny udála v téže 
chvíli, protože neexistuje nějaký absolutní, všem ostatním nadřazený čas. Něco, co ve 
vesmíru pozoruji jako právě přítomné, bude pro jiného pohybujícího se pozorovatele už 
minulé, zatímco opět pro jiného ještě nenastalo, leží tedy v budoucnosti. Jakkoliv se to vzpírá 
intuici, není žádného obecného nyní ve vesmíru. 

Vše právě řečené o dilataci času platí pro inerciální systémy vzájemně, tedy stejně 
jako pozorovatel a v systému A bude pozorovat zpožďování hodin ve vzdalujícím se systému 
B, bude jeho kolega b v tomto B konstatovat totéž o A. Jak ale Einstein o několik let později 
dovodil ve své obecné teorii relativity, čtyřrozměrný časoprostor mění v gravitačním poli 
svoji geometrii tak, že se zakřivuje úměrně síle gravitace. To má vliv i na časovou souřadnici, 
o níž lze zhruba říct, že vykazuje dilataci úměrně gravitaci, která na systém působí. 
Dostáváme tak obecně relativní čas R, který má překvapivé důsledky. Je dobře znám paradox 
dvojčat, kde jedno z identických dvojčat zůstane na Zemi, druhé odletí vesmírnou lodí, proletí 
gravitačním polem nějaké hvězdy a vrátí se zpět, kde najde prvé o řadu let starší, než je samo. 
Tento paradox nebyl zatím demonstrován na lidech, ale je zřejmě reálný, soudě například 
podle životnosti kosmických částic, které dopadají na Zemi. 

Zatímco čas E je vektor, má tedy jednoznačný směr (z povahy jeho základních pojmů 
plyne, že minulost je za námi a nenávratně uzavřená, zatímco budoucnost je před námi a 
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otevřená), ostatní časy A, S a R potřebují něco, co jim dodává směr. Zjevně to odporuje 
dřívějšímu tvrzení, že je charakterizuje uspořádání událostí vztahy před a po, přesto tomu tak 
beze zbytku není: stejně jako třeba v hudbě v stupnici C dur může po tónu C následovat stejně 
dobře D (při cestě nahoru) jako H (při cestě dolů) a první případ je jen věcí konvence, je 
každé pořadí v nějaké řadě prvků jednoznačně určeno teprve, když je nějakým kriteriem 
zvnějšku stanoven jeho směr.  

Abych byl zcela přesný ve svých úvahách, měl bych napřed rozlišit směrovost a směr. 
Pojem vektoru pro zdejší účel není příliš šťastný, protože ten se v geometrii nebo ve fyzice 
užívá také pro prostorové souřadnice. Ty mohou být, ale také nemusí být chápány směrově: 
mohu například na nějaké ose stanovit od zvoleného počátku polohu p1 a vzdálenější p2; 
z hlediska zvoleného počátku bude pak p1 před p2 a naopak p2 po p1; mohu však počátek 
libovolně posunout, čímž se pořadí poloh převrátí. Budou-li ty polohy ve skutečném světě, 
jejich pořadí bude zcela relativní: mohu například dojít napřed do p1, potom do p2 a pak se zas 
vrátit zpět do p1, aniž by v tom něco bránilo: pořadí prostorových poloh tedy není vpravdě 
směrové. Ačkoliv Einstein svou ideou časoprostoru do jisté míry geometrizoval čas, i on si 
byl vědom odlišnosti časových souřadnic v S a R od jejich prostorových souřadnic: čas v jeho 
pojetí byl jednosměrný – paradox dvojčat podle něho neznamenal možnost návratu proti 
směru času. 

Ve fyzice, která A a další uvedené časy hlavně používá, základní transformační 
zákony stejně platí tím i oním směrem, pokud buď okrajové podmínky neurčí směr vývoje 
daného systému, nebo nepřistoupí další princip, který směr určuje. Dokud jsme nepřijali 
hypotézu Velkého Třesku a následného rozpínání vesmíru, měla fyzika v makrosvětě jenom 
jednu šipku času, kterou byl růst entropie (čili spontánního růstu neuspořádanosti), kterému 
v mikrosvětě odpovídá kvantově-mechanický růst dekoherence stavu systému. Jakkoliv oba 
principy jsou zřejmě obecné (sklenice, kterou upustím, se jistě sama nesestaví ze svých 
střepů), nejsou pro naše pojímání času vždycky určující: budova vznikne poté, co byly 
položeny její základy, vztyčeny stěny, zasazena okna atd.; květina vzroste poté, co jsem ji 
zasadil a zaléval; my všichni žijeme poté, co jsme se narodili, učili se první krůčky, dospívali 
atd. Směr času tedy – hlavně v našem lidském světě – udává i uskutečňování nového, což je 
v jádře (kromě jiného) snižování entropie, alespoň v tom úseku žité zkušenosti, jaký si jako 
důležitý uvědomujeme (kdybychom totiž fyzikálně pojali dostatečně velký úsek skutečnosti, 
zjistili bychom, že naše uskutečnění něčeho více uspořádaného je vždycky na úkor většího 
růstu entropie okolí). 

Co vlastně míníme tím směrem času? Uvažujme pro jednoduchost o jediném 
inerciálním systému, v němž platí bez problému čas A. Shodneme-li se na tom, že 
v kvantitativním vyjádření nějak měřeného času bude platit pro okamžiky t1 a t2, že vztah t1<t2  
znamená, že t1 je před t2, pak nějaká událost A1, která se udá v čase t1, může být příčinou 
události A2 v čase t2 a nikoliv naopak. Směr času tady určuje kauzalita: příčina vždy předchází 
následek. Jsou ale lidé, kteří v kauzalitu nevěří: David Hume tvrdil, že co chápeme jako 
příčinný vztah mezi dvěma událostmi, je jen jejich – námi zaznamenané – propojení v čase; 
pokud bychom mu věřili, bylo by potom vymezení směru času cirkulární. Jak jsme už 
naznačili, ani dnešní věda nemá příliš ráda pojem kauzality – dává přednost transformačním 
pravidlům, která jsou ale vůči času často symetrická. Abych byl úplný, musím ještě uvést 
představy o obrácené kauzalitě, čili teleologii, dost rozšířené historicky nedávno zejména 
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v biologii, podle nichž cílový stav může být příčinou předchozích přípravných dějů. Jakkoliv 
tato bludná myšlenka už myslím byla opuštěna, její minulá rozšířenost ukazuje, že kauzalita 
není zcela spolehlivým kritériem směru času – tím spíš, že navzdory mínění přesvědčených 
deterministů existuje náhoda, která na první pohled kauzalitu popírá. 

Zdá se, že nám nakonec nezbude, než se vrátit k času E nebo jeho vhodné kombinaci 
s časem A. Jakkoliv přítomnost je subjektivně-relativní (takže může být obecně aktuální 
v kterémkoliv okamžiku t času A), je tak říkajíc vždycky nositelem polarity, vyznačené pojmy 
minulost a budoucnost. Ta je myslím spolehlivým kriteriem nejen směrovosti času 
(protikladem obou pojmů), ale také jeho směru (obsahem těch pojmů). Ačkoliv ten obsah 
každý zná, pro určitost úvahy vyjmenuji krátce jejich znaky (které s sebou vzájemně těsně 
souvisí). Tedy minulost je uzavřená, definitivní a relativně určitá, zatímco komplementárně 
budoucnost je otevřená, nejistá a relativně neurčitá.  

Uzavřenost minulosti znamená, že do ní nelze znovu vstoupit; o fantaziích cestování 
proti směru času a paradoxech, které jsou s tím spojeny, zanedlouho krátce pojednám. 
Definitivnost minulosti úzce souvisí s předchozím znakem: to, co se v minulosti stalo, nemůže 
se odestát, nelze to nijak změnit (už staří Řekové byli přesvědčeni, že minulou událost 
nemůže změnit ani bůh; a je prý hříchem v židovském náboženství, modlit se, aby se něco 
bylo nestalo, neboť ani Hospodin ve své všemocnosti nemůže způsobit něco, co je proti 
logice). Určitost minulosti je jen jinou formou její definitivnosti: minulost po sobě zanechává 
jisté stopy resp. doklady, z kterých ji je možné do určité míry myšlenkově rekonstruovat – jak 
bezpečně a věrně, o tom se vedou spory, ale ani ten nejzarytější relativista asi nebude tvrdit, 
že je náš obraz minulosti (ať už soukromé či obecné) zcela mylný. 

Otevřenost budoucnosti znamená, že do ní nejen můžeme, ale musíme vstoupit, pokud 
jsme stále naživu; a že ji svým konáním v přítomnosti můžeme měnit, nebo snad lépe ovlivnit 
(pokud nejsme přesvědčenými deterministy a nevěříme, že je budoucnost stejně dána jako 
minulost). Nejistota budoucnosti je dána jednak naší neznalostí všech faktů okolní civilizace a 
přírody, jednak možností svobodného rozhodování lidí a existencí náhody, jejíž povaze plně 
nerozumíme. S tím úzce souvisí neurčitost obrazu budoucnosti, zvláště té vzdálené: naše 
předpověď je vždycky projekcí toho, co známe z minulosti a přítomnosti, chybí jí však jistota 
a opravdová určitost. 

Právě řečené naráží na tvrzení o jasnovidné schopnosti některých lidí, kteří údajně 
dovedou vidět některé obrazy budoucnosti, nikoliv jako odhad nebo víceméně podloženou 
předpověď, ale s jasností a jistotou, s jakou se těm ostatním vybavují živé vzpomínky na 
minulost. Přes stálé přetrvávání takových tvrzení, která se ovšem objevují vesměs dodatečně, 
poté, co už dané události nastaly, nebo jsou koloritem určitého druhu literatury, jsem vůči 
tomu jevu krajně skeptický. Předpokládá totiž, že by budoucnost tu byla dána s toutéž 
definitivou, jako minulost – fakticky, že by svět v čase a tím i ve všech dalších rozměrech byl 
jednou provždy dán. Čas ve své specifické povaze by byl jen iluze. Nevidím vážné důvody, 
proč tuhle možnost přijmout. 

Jiným druhem fantazie, zvláště oblíbeným ve vědecko-fantastické literatuře, je 
cestování v čase, jehož možnost se vyvozuje z některých zvláštností, které zjevně dávají obě 
Einsteinovy teorie relativity. Připomeňme napřed triviální verzi cestování, které víceméně 
všichni tak či onak podnikáme v prostoru: jsem dejme tomu v místě A, načež buď vlastní 
silou, nebo pomocí nějakého prostředku se za jistý čas přemístím do jiného místa B, kde mohu 
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činit různé změny kolem sebe, načež se v zásadě mohu vrátit zas do místa A. Proponenti 
cestování v čase předpokládají plnou časovou analogii takového konání. 

Řekněme především, že Einsteinovy teorie v světě, který známe, nic takového ve 
skutečnosti neumožňují. Paradox dvojčat by byl ještě nejblíže, alespoň co se týče cest do 
budoucnosti: řekněme, že v době, kdy jsou ještě mladí muži, bratr P zůstane na Zemi, zatímco 
bratr Q podnikne vesmírnou túru; když se vrátí zpět jako muž středních let, je P už stařec nad 
hrobem. V tom smyslu Q udělal skok do budoucnosti v systému Země, ve srovnání s tím, 
kdyby byl na ní zůstal. Není však podle téže teorie žádný způsob, jakým by se mohl vrátit 
v čase zpět a žít s bratrem P jeho život. 

Jsou ovšem takoví, kteří v Einsteinově odkazu hledají potvrzení možnosti cestovat 
v čase zpět, kterou on sám z dobrých důvodů vylučoval. V speciální teorii relativity je snadné 
odvodit, že při překročení rychlosti světla obrací Lorentzova transformace změnu času do 
záporných hodnot, ergo systém se pohybuje v čase zpět. Potíž však je, že k urychlení 
hmotného tělesa byť na rychlost světla je zapotřebí nekonečné energie, čili stroj času na tomto 
principu je nemožné sestrojit; nevíme, zda existují tachyony rychlejší než světlo (podezření, 
že by to mohla být neutrina, se nepotvrdilo), zcela jistě však netvoří náš známý svět. 

Jinou možnost cesty v čase zpět zdánlivě nalezl slavný matematik Kurt Goedel, když 
vyřešil Einsteinovy rovnice pole; ukázalo se však, že prostor světa nemá takové vlastnosti, 
které by dovolily takový důsledek. Podobně se to má s dalšími kuriosními vlastnostmi 
časoprostoru, jako pověstné červí díry, které jsou sice přípustné, ale nikdo neví, jak je 
vytvořit. Existuje řada dalších fyzikálních návrhů, jak uskutečnit cestu v čase zpět, ale jak se 
zdá, žádný z nich není imunní vůči teorému, který podle důkazu Stephena Hawkinga 
prokazuje jejich neuskutečnitelnost kromě případů, kdy by v daném systému existovala 
negativní hustota energie, což se jeví jako fyzikálně absurdní. 

Všechny pokusy najít – ať už teoreticky či experimentálně – způsob, jak uskutečnit 
v čase cestu zpět, ignorují uzavřenost minulosti a tak či onak porušují princip kausality. V té 
souvislosti je dodnes často diskutován paradox dědečka, který je možno formulovat takto: 
cestovatel A se vrátí v čase do doby, kdy jeho dědeček je ještě mladík; dědečka náhodou či 
úmyslně zabije, takže ten nemůže zplodit otce A, takže ani A nemůže v přítomnosti existovat. 
Zdánlivý únik z toho protimluvu je, když předpokládáme, že A v minulosti může být jen 
pozorovatelem, který nemůže nic změnit. Ve skutečnosti ale jeho hypotetická cesta zpět vždy 
mění minulost, což ruší její uzavřenou definitivnost a tím celé pojetí směru času. 

Ještě jeden vážný argument je nutno vznést proti myšlence cestování v čase zpět – 
totiž ten, že tento koncept předpokládá, že minulost tu někde stále je. To je nechtěný důsledek 
geometrizace času, z něhož ovšem nelze vinit jenom Einsteina, protože tato tendence tu byla 
dlouho před ním jako jistá forma zneškodnění existenciálního tlaku času. Takový motiv 
zřejmě – možná ne úplně vědomě – byl i při popírání jeho reality. 

S předešlými úvahami volně souvisí otázka reality objektů v různých úsecích času. 
Debata o tom se před časem rozhořela a stále trvá zejména v angloamerické literatuře – a jak 
už to v takových sporech bývá, zastánci různých názorů se rychle rozdělili do dvou 
nesmiřitelných táborů: zatímco presentisté tvrdí, že reálné jsou jenom objekty, které existují 
v přítomnosti, eternalisté namítají, že stejnou reálnost je třeba přisoudit i těm, které byly 
skutečné kdykoliv v minulosti nebo které takové budou v budoucnu. Debata se vede velmi 
technickými prostředky s užitím zvláště pro ni vytvořených pojmů a občas aparátu formální 
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logiky, takže je těžko prostupná a ještě hůře ve stručnosti reprodukovatelná. Omezím se proto 
na několik poznámek. 

Problém presentismu je, že jeho tvrzení je těžké objektivovat. Pokud se pohybujeme 
v čase S či R, není obecně žádné jednoznačné přítomnosti, neboť také není absolutní 
simultaneity (to ale není to, co jim jejich oponenti vytýkají). Abychom vůbec mohli uvažovat 
o předmětu sporu, musíme zapomenout na problémy relativity a úvahy omezit na jeden 
inerciální systém, tedy na čas E resp. A, nebo spíš na jejich kombinaci. Pak se musíme utkat 
s problémem subjektivity pojmu přítomnosti. Dejme tomu, že se můžeme všichni shodnout na 
tom, co je to právě nyní, čili že přítomnou chvíli lze objektivovat (například tak, že ji 
dostatečně rozšíříme, aby si během ní subjekty po celé Zemi stačily vyměnit signály). Teď 
zbývá „jenom“ určit, co nazýváme skutečným. 

Každý, kdo se zajímá o filosofii, patrně ví, že o tom „jenom“ byly napsány celé knihy, 
často s rozporným či neurčitým výsledkem. Zkusme tu přesto krátce říct, co pojem skutečný 
znamená, s rizikem, že to nebude úplně rigorózní. Bylo by snadné s extrémními realisty říct, 
že skutečný je objekt, nezávislý na našem vědomí, ale s tím je sotva možné se spokojit: každý 
objekt, o kterém uvažujeme nebo který prostě zakoušíme, je přece – ve své povaze a identitě – 
jako zvláštní a vůbec ten uchopen naším vědomím. Co mu však dává jeho skutečnost je to, že 
vždycky přesahuje naše uvědomění (a tím dává perspektivu naší další, nové jeho zkušenosti), 
že jeho zakoušení lze bez omezení sdílet a že je schopen účinku na jiné objekty. Toto je 
minimální vymezení skutečnosti objektu, které jistě připouští diskusi a další upřesnění, ale zde 
s ním musíme vystačit. 

Se všemi shora provedenými předpoklady (smysluplnost a možnost sdílení přítomné 
chvíle) a s tímto výměrem uvažujme nyní o skutečnosti přítomných a naproti tomu minulých 
objektů. Většina skutečných objektů, které mě obklopují v přítomnosti, tu byla také 
v minulosti (více či méně vzdálené) a bude taky v budoucnosti (opět více či méně vzdálené). 
Nemohu smysluplně pochybovat, že byly nebo budou stejně skutečné, jako jsou nyní (pokud 
už existovaly nebo budou existovat). Jenomže svět a jeho objekty se neustále mění, někdy 
více, někdy méně nápadně. Boty, které jsem si koupil zhruba před rokem, jsou nyní stále 
skutečné, ale nesou zřetelné znaky užívání. Kdybych chtěl někomu demonstrovat jejich 
původní, tehdy skutečnou podobu, musel bych se s ním vrátit do minulosti, což je – jak jsme 
řekli – nemožné; právě tak, až je v budoucnosti prochodím a ponesu do popelnice, budou to 
stále tytéž boty, i když zase změněné, a budou jistě v té podobě skutečné, ale jejich realitu 
bych mohl demonstrovat jen v budoucnosti, kam teď v přítomnosti nemohu. U přítomných 
objektů, které nějakou dobu – i když proměnlivě – trvají, máme tedy realitu, která v určitém 
směru přesahuje přítomnost, nicméně ve své plnosti je časově vázaná: nemohu nyní leštit 
svoje nové boty, které jsem začal nosit před rokem, stejně jako házet do popelnice jejich 
prošlapanou podobu. Jejich minulá stejně jako budoucí realita je tedy v přítomnosti pomyslná. 

Toto jsou jistě triviální úvahy, nicméně nutné, pokud se nechceme dát svést k bloudění 
v labyrintu exotických pojmů. Stejně triviální je příklad nádraží, které v Praze na Těšnově 
stálo více než sto let, ale bylo k mé lítosti v roce 1985, tedy před 29 lety zbouráno. Dnes je 
tam dílem pražská Magistrála, dílem malý park. Tu budovu si dobře pamatuji, jistě jsem odtud 
někdy v 60. letech někam cestoval, později aspoň obdivoval její architekturu. Až do odstřelu 
v roce 1985 byla zcela nepochybně skutečná; pak po ní zbyly sutiny, které odvezli někam na 
skládku, kde si nepochybně dodnes zachovaly svoji realitu, i když časem jistě trochu 
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změněnou – sutiny ale nejsou budova se svými štíty, ozdobnými okny, nástěnnými malbami: 
ta prostě zmizela a existuje jenom v obrazech mé paměti, na fotografiích či starších rytinách. 
Pozorovatel, vzdálený třeba 40 světelných let (kdyby takový existoval a měl k tomu příslušné 
prostředky), by ji mohl pozorovat jako přítomnou, nemohl by se ale dotknout jejích stěn, vejít 
do ní, prostě zakusit ji v její plné skutečnosti. Myslím, že je tedy oprávněné říct, že budova, 
která tu nepochybně byla a pak zmizela, už v žádném smyslu není reálná a výraz, že je 
v minulosti, je jen verbální obrat, který nemá existenční obsah. Analogický příklad, jenom 
méně názorný, by bylo možné vymyslet pro budoucnost.  

Protože každá úvaha musí někdy skončit, pohlédněme po ní zpět a uvažme, co v ní 
dosud závažného chybí. Zjistíme, že přes různé náběhy nebylo doopravdy řečeno, co je ten 
čas, ať už jej pojímáme v modu E, A, S nebo R (či jiném). Ano, je to od věků stále stejně 
těžká otázka, na níž se největší duchové v minulosti ani přítomnosti neshodli. Zkusme se v ní 
na závěr aspoň trochu vyznat. 

Začněme prostou zkušeností. Řekneme o někom, že nějakou činností jenom ztrácí čas, 
o někom jiném, že má ještě hodně času před sebou, jiný že už nemá příliš času. Je tedy čas 
nějaká jemná substance, které jsme jisté množství při svém narození získali a pak ji 
nenápadně ztráceli či stravovali, až nakonec žádná nezbude? Nebo vezměme, jak bývaly 
kdysi v dětství dlouhé dny a jak jsou krátké, když jsme staří – může se smršťovat či natahovat 
čas jako nějaká pružina? Nebo konečně – když jsme připustili tyto subjektivní dojmy – 
vzpomeňme, jak pomalu plyne čas, když se zjevně nic neděje nebo když na něco netrpělivě 
čekáme, a jak se náhle rychle rozběhne, když máme třeba něco obtížného dokončit v nějakém 
termínu. Je tedy čas nějaký proud, který plyne různou rychlostí? 

Ano, to jsou naivní a jistě subjektivní obrazy, které se hodí pro nějaké vyprávění, ale 
sotva do filosofické úvahy. Zkusme být tedy přísnější či přesnější. Jak už to bývá, filosofické 
názory na povahu času se už dávno v historii rozdvojily, a to ještě k tomu dvojím způsobem. 
V jednom směru, v němž je čas považován za něco, co ve světě – bez ohledu na naše myšlení 
– svébytně je, na jedné straně máme názor Platona a řady následovníků, mezi nimiž vynikl 
v historii Newton (ale který stále má své zastánce), podle něhož čas je (podobně jako prostor) 
jakési absolutní médium či prostor, v němž se udávají změny světa v pořadí a s prudkostí, 
jakou určuje jeho neměnná míra; na druhé straně máme názor Aristotela a řady následovníků, 
mezi nimiž vynikl například Leibniz, podle něhož čas je tvořen událostmi nebo prostě 
změnami, které na sebe navazují v jistém pořadí a s jistou mocností. Proti této dualitě, tak 
říkajíc paralelně s ní, je názor, také duální, který povahu času svěřuje našemu myšlení: na 
jedné straně je tu Kant (a jeho mnozí následovníci), pro něhož čas (podobně jako prostor) je 
apriorní forma, v níž nazíráme změny světa (v případě prostoru jeho objekty); na druhé 
straně je názor celé řady méně známých myslitelů, podle nichž je čas abstraktní konstrukt, 
dodatečně stvořený nad událostmi, jejichž následnosti jsme si vědomi. 

Tyto dvě duality víceméně vytyčují prostor, v němž se obvykle pohybují úvahy o 
povaze času. Do toho nebo onoho pojetí je možné vnést opravu na relativitu, o níž jsme výše 
mluvili, která však ovlivňuje jeho míru, aniž by řešila jeho povahu. Pro úplnost je třeba říct, 
že zhruba v posledním půlstoletí se navíc objevují úvahy o topologii času, v nichž se zkoumá, 
zda čas je lineární (jak se mlčky předpokládá celá staletí), nebo může být rozvětvený, 
cirkulární nebo dokonce vícerozměrný. Protože neshledávám žádné vážné vnější nebo vnitřní 
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důvody, proč o těchto exotických možnostech uvažovat, ponechám je fantazii jejich autorů. 
Vraťme se raději k uvedeným dvěma dualitám, které dávají dostatečně látky k úvahám. 

Herbert Spencer v jedné knize radí, abychom ve všech případech, kdy vyvstávají 
protikladné názory, hledali to, oč oběma protivným stranám jde, a hleděli na problém z této 
strany. To je jistě moudrá, i když ne vždy snadno uskutečnitelná rada. V daném případě 
bychom asi mohli říct, že všem sporným stranám jde o ten rozměr naší zkušenosti, který dává 
zakoušenému dění směr, tedy pořadí jeho skutečných nebo možných událostí a také míru 
vztažnosti mezi nimi. Ten rozměr nazýváme právě časem. Řešit spor mezi první a druhou 
dualitou je neplodné: uvažme objektivní zkušenost, to jest takovou, kterou lze aspoň 
v principu neomezeně sdílet: ta bude mít vždy jako svůj základní rys komplementaritu toho, 
co je nazíráno jako skutečné (a tedy intencionálně svébytné), a jeho nazírání, tedy uchopení 
vědomím. 

Jiná věc ale je, rozhodnout, zda je čas vůči dění nebo jeho událostem prvotní či 
druhotný. Zkusme se v této věci vyznat. Je-li čas prvotní, mělo by být možné, představit si 
prázdný čas. Kant ve své první Kritice, když mluví o apriorních formách, říká o prostoru, že 
si jej dovede představit jako prázdný, bez objektů (na rozdíl od objektů bez prostoru); 
analogicky by to mělo platit také o čase. Kant sice v pasáži o antinomiích pak tu představu 
fakticky popírá (alespoň v jedné části argumentace), ale to pro nás nemusí být závazné. 
Uvažme nezávisle, co znamená představa prázdného času. Je to evidentně čas, v kterém se nic 
neděje (tedy ani tikot těch či oněch hodin, které by jej odměřovaly). To je však ze všech 
myslitelných hledisek ekvivalentní času, který se zastavil, tedy fakticky času, který není (je 
tady třeba odlišit tuto úvahu od subjektivního dojmu, že se právě nic neděje, což znamená 
absenci událostí, které by poutaly naši pozornost, přičemž ovšem probíhají různé skryté děje 
v našem těle stejně jako ve vědomí). Čas tedy zřejmě potřebuje dění, aby plynul, tedy vůbec 
byl. (Je tady možná námitka, že prázdný čas dává možnost, aby se v něm něco dělo; ale tuto 
potencialitu lze vyjádřit jen její realizací a potom už čas není prázdný.) 

Vezměme tedy toto dění. Aby získalo směr a určitost, musí se právě udávat, tedy se 
skládat z událostí, které nastávají v jistém pořadí, určujícím běh času. Žádná událost není 
okamžitá (to by znemožnilo pojem pořadí, protože mezi každými dvěma událostmi by byl 
buďto prázdný čas nebo nekonečno dalších událostí), ale má počátek, vyvrcholení a konec: 
jinak řečeno, v samém pojmu události je už obsažen čas. 

Co to znamená? Pojem času potřebuje události (jejich pořadí, ať bezprostřední, nebo 
zprostředkované; ať aktuální nebo očekávané) a komplementárně pojem událostí potřebuje 
čas. Oba pojmy jsou spolu spjaté a vzájemně se předpokládající. To pochopili fyzici na 
začátku 20. století a snad to pochopí i filosofové. 

Potud tedy objektivní zkušenost. Závažnost časového vědomí až v samém jádře 
subjektu, ba v ontologii lidského bytí si uvědomovali dva z největších filosofů 20. století, 
Edmund Husserl a Martin Heidegger. Pro Heideggera (od něhož jsem si v přesmyčce vypůjčil 
název této úvahy) byla projekce Zde-bytí do budoucnosti s osvobozením se od danosti a 
přítomné starosti uskutečněním autenticity lidské bytosti. Rozbor toho, co asi oba myslitelé 
mínili svými výroky na toto téma, by si vyžádal přinejmenším nezávislou studii. Pokusím se 
proto o svůj vlastní závěr. 

Co jsem tu nazval existenciálním časem, je nezbytně bytostnou osou mého života. 
Ano, jsou prožitky duchovního povznesení, jejichž vertikála zjevně popírá čas; a také vím o 
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hodnotách a pojmech, které jsou nadčasové. To je tak říkajíc druhý rozměr mého bytí. Tím 
základním je časovost, před kterou není úniku a již by také bylo nesmyslné popírat. Zkušenost 
života mě pobádá, abych si vážil přítomnosti: jakkoliv obyčejná se mi může zdát, každý její 
moment je tu jenom jednou a už se nikdy nevrátí. Přítomný okamžik však má svou hloubku 
jen minulou zkušeností, ať už mou či celé kultury: odmítat minulost jen proto, že má v sobě 
trýznivé či jenom nepříjemné události, znamená žít povrchně. A stejně ploché by mé žití bylo, 
kdybych nebyl otevřený budoucnosti, jakkoliv konečná nezbytně musí být. 

V Goethově Faustu smlouva s ďáblem zní, že mu Faust odevzdá svou duši ve chvíli, 
kdy bude šťasten natolik, že bude chtít zastavit čas. Při vší úctě k velkému básníkovi musím 
tuto úvahu uzavřít tvrzením, že takový okamžik sotva mohl nastat: štěstí, jakkoliv prchavé, 
lze prožít jenom v čase – zastavit čas, i kdyby to šlo, by znamenalo zrušit všechny prožitky, 
tedy i pocit štěstí. 
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