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Otázka povahy světa 

 

Chci tady položit otázku povahy světa. Nemíním ovšem výčet způsobů, jak je nebo jak 
se nám jeví, to by sotva zvládl sebedelší text; a také nechci pátrat po nějaké vše zahrnující 
charakterizaci světa, po jeho metafyzické podstatě, což by patrně byl projekt málo smysluplný 
a rozhodně nad síly mého myšlení. Chci se tu dotázat, zda svět je nějaký, tedy zda má určitou 
jednoznačnou povahu nebo těch povah je více, možná nesčetně, aniž by mezi nimi bylo 
možno rozhodnout či sjednotit je do jedné, nebo konečně zda nemá sám o sobě žádnou 
určitou povahu a naše dojmy o něm jsou jenom průměty našich představ na pozadí, které 
nazýváme světem. 

Na první pohled tahle otázka je naivní. Naše zkušenost nám přece říká, že svět je 
nekonečně rozmanitý a navíc v neustálém pohybu: že je to, jak už říkal Hegel, spíše proces 
nežli objekt nebo – jak bychom asi řekli dnes – závratný soubor procesů proměňujících 
v různých hierarchiích neurčitě ohraničenou, patrně nekonečnou mnohost nebo strukturu. 
Ano, to je jistě pravda i v mé omezené zkušenosti: ze svého okna sice vidím známý strom a 
vedle něho stejně známou budovu a ulici, ale ten strom byl ještě včera sytě zelený, nyní už 
žloutnoucí a zítra, pokud přijde vítr, nejspíš zbavený listí; budovu nedávno znovu natřeli a 
opatřili reklamou a dokonce i ulice se mění, jezdí po ní různá auta, mění se na ní dopravní 
značení a podobně. Kromě toho tohle všechno – strom, budova i ulice – tady vždy nebylo a za 
tisíc let už zas nejspíš nebude, ustoupí třeba poušti nebo džungli, co já vím. Tedy i všechno 
známé v přirozeném světě podléhá neustálé změně v různých časových úsecích, některých 
třeba příliš dlouhých nebo krátkých, aby je zachytila bezprostřední zkušenost, přesto však 
reálných. 

Nicméně, jak už pozorovali naši dávní předci, některé procesy jsou cyklické a jiné sice 
nevratně jednosměrné, ale do jisté míry předpověditelné. Tak tento strom, na nějž se dívám, 
své listí sice pozbude, ale se změnou ročních období je zase získá po fázi pučících pupenů, 
rozvine je a zase ztratí. Mezitím jistě trochu vyroste, jak činil po většinu doby, co jej pozoruji, 
dokud nedojde své mezní výšky, po níž už bude velmi zvolna stárnout až ke svému skonu – 
jak vím podle jiných stromů, jimž je více nebo méně podobný. V každém tom cyklu budou 
jeho listy trochu jiné, jako ostatně jsou poněkud odlišné i mezi sebou současně, ale jejich 
vzájemná odlišnost bude vždycky mnohem menší, než rozdíly proti listí jiných druhů stromů, 
nemluvě o jiných objektech. 

Přes rozmanitost světa a její neustálé změny tak i při povrchním pozorování 
nacházíme jisté prvky stálosti, realizované buďto přímo (něco je zjevně stejné s jiným 
současně nebo se v čase zjevně nebo téměř nemění) nebo častěji v opakování, podobnostech, 
analogiích. Proč je to důležité? Jsou pro to dva odlišné důvody, které však v hloubi spolu 
souvisí. 

První z nich je ten, že stálost (její krajní formy identita a na druhé straně souvislost) 
jsou projekcemi subjektu: abych něco mohl ve své zkušenosti spolehlivě rozpoznat, musím se 
toho tak říkajíc zmocnit, uchopit to a jako přivlastněné rekonstituovat. Něco, co by se díky 
neustálé radikální změně ve všech svých rysech uchopení vzpíralo, by unikalo zkušenosti: 
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nemělo by to tvar. Edmund Husserl (hlavně ve II. dílu svých Idejí) vypracoval pronikavé 
analýzy takové konstituce, ale i když nepřistoupíme na předpoklady jeho fenomenologie, 
zjistíme snadno, že aspoň relativní stálost některých rysů zkušenosti potřebujeme. 

Michel Foucault ve své Archeologii idejí (a předběžně v díle Slova a věci) nalezl jisté 
směrné názorové postoje, které nazýval epistéma a které podle něho určovaly obraz světa, jak 
se lidem jevil v jednotlivých etapách evropského myšlení (a taky určovaly jejich chování a 
instituce). Pokud věříme jeho analýze, všechny z nich obsahovaly nějakou formu stálosti, 
pokud ten pojem chápeme dost široce: v době renesance jím byla podobnost, která ovládala 
popis světa; v klasickém období, zahájeném osvícenstvím, to byla identita v opozici 
s protikladem; a pak v 19. století, počínaje Hegelem, to bylo objevení vývoje světa a historie 
člověka, s pátráním po původu a zákonitostech proměn. Jakkoliv jsou myslím namístě 
výhrady proti Foucaultovým tvrzením o přetržitosti mezi těmito etapami a o nadvládě jednoho 
typu diskursu uvnitř každé z nich, nelze upřít hodnotu mnohým dokladům, jež pro své teze 
sebral. 

Druhý důvod je s prvním příbuzný. Stálost, o níž tu byla řeč, znamená spíše jednotu, 
jak ji pojímá naše vědomí, a (jak jsem jinde podrobněji rozvedl) ta je jednou ze dvou hlavních 
podmínek určitosti vědomé zkušenosti; tou druhou je rozlišení (případně dovedené až do 
protikladu nebo spíše kontrastu), uskutečněné v takové jednotě nebo přinejmenším 
souvislosti. Naše zkušenost přírody či světa není vždycky stejně určitá, ale jistá míra určitosti 
je nutná, aby byla zkušenost vůbec nějaká. Snad je mi tady dovoleno uvést znovu příklad, 
který jsem už použil vícekrát: hledíme dejme tomu na krajinu nějakým objektivem, třeba 
dalekohledu; když je objektiv zcela rozostřen, vidíme pouze neurčitou mlhu – před námi 
zjevně není nic; potom objektiv postupně zaostřujeme, z mlhy se vynořují neurčitá pole 
odlišných barev a tvarů; nakonec, při plném zaostření, se barvy, linie a tvary od sebe jednak 
rozliší a zároveň ve své odlišnosti scelí, takže vidíme objekty – například stromy, domy, 
postavy. V obraze, který nyní vidíme, něco zkušenostně je a je tam díky určitosti, které jsme 
docílili současným rozlišením a sjednocením v poli své aktuální zkušenosti. 

Ano, pro určitost zkušenosti je stejně důležité rozlišení, jako jednota. Je zajímavé, jak 
lidé v různých epochách vývoje myšlení chápali různě význam těchto komplementárních 
principů. Když pohlédneme daleko do minulosti, tak třeba řecký Herakleitos v jednom ze 
svých dochovaných zlomků líčí původní formu světa jako dokonalé Jedno, tedy jednotu 
hraničící s identitou, kterou Blesk světla rozdělil (tedy rozlišil) do jednotlivých forem. Platon 
umístil jednotu Idejí a rozdílnost individuálních forem do různých sfér světa. Aristoteles 
svázal jednotlivé věci souvislostí téže matérie čili hyle, ale přitom trval na jejich individualitě, 
čili vlastně extrémním rozlišení. To platí také pro evropský středověk, v němž se v období 
scholastiky mohla sice uznávat jistá společná povaha (natura communis třeba u Dunse Scotta) 
určitých individuí, nicméně to neměnilo nic na jejich individualitě, čili bazální odlišnosti.  

Jak jsme už shora citovali Foucaulta, renesance objevila podobnost jako základ 
pozdější jednoty jevů. Je svým způsobem půvabné, jak se to překlápí: gotika, alespoň ve své 
vrcholné fázi, byla dobou relativní jednoty ve způsobu života a víry, ale myšlení v ní 
zdůrazňovalo individualitu věcí. Renesance, která poprvé zdůraznila individualitu člověka, 
jeho podoby a vkusu, ve světě věcí nebo jevů nachází stále více podobností. To s různými 
převraty pokračuje v době baroka, až doba osvícenství nachází jednotu jako hlavní obraz 
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světa. Zároveň je to doba, kdy se rodí taxonomie, třídění tvorů, věcí, jevů, které samozřejmě 
kromě jejich shrnování do skupin, rodů, tříd nezbytně předpokládá stále jemnější rozlišování, 
které někdy jde až do protikladu. 

Postupně – spíše nežli přetržitě, jak lze číst Foucaulta – vstupuje do pojetí světa 
diachronní, tedy časové rozlišování. Fakticky dynamický popis dějů začíná zrodem fyziky už 
koncem 17. století, ale je pravda, že všeobecné chápání světa jako vývoje a jemu odpovídající 
historie přináší 19. století jednak ve vědách, ale také ve filosofii. Zdánlivě v této době a 
zvláště následujícím 20. století vítězí v obrazu světa rozlišování, obohacené o časovou změnu 
všeho. Jenomže současně je právě při pojetí procesu, vývoje a historie vždy přítomná snaha 
uchopit společný tvar změn, případně zákonitost, která by je vysvětlila či alespoň konsistentně 
popsala. Nové chápání tedy nesnižuje určitost pojetí světa, jenom jí dává nový rozměr. 

K tomu je třeba říct, že přes vnímavost k změnám usilovalo odjakživa myšlení o 
stálost poznání, které by překračovalo pozorované změny. Hledalo tedy zákony či principy, 
podle nichž se změny dějí, ale ještě navíc uvnitř nich další principy invariance či zachování, 
například ve fyzice zachování hmoty, energie, momentu hybnosti a podobně, případně 
přírodní numerické konstanty, platné za všech okolností. Některé z nich bylo třeba revidovat 
nebo spíš určit obor jejich platnosti na jisté podmínky; jiné jsou stále zpřesňovány, ale 
v zásadě je věda uznává do dnešních dnů. Ve všech takových případech bylo nutné ponořit se 
tak říkajíc pod úroveň každodenní zkušenosti, do hloubky skutečnosti. To se neobešlo bez 
dalekosáhlé abstrakce, jak o tom bude dále řeč. 

Prudký, téměř explosivní rozvoj přírodních a do určité míry také společenských věd, 
který nastal zejména ve 20. století, vedl k nikdy předtím netušené mase poznání, které se 
rychle diferencovalo do množství dalších a dalších oborů a specializací přesahujících možnost 
obsáhnutí sebedokonalejší individuální myslí. To vedlo k pochybnostem, jak se o tom ještě 
zmíním, o možnosti jednoty popisu a v důsledku i o jediné tváři světa, tedy jedné jeho povaze. 

Zastavme se tady na chvíli. Ačkoliv věda – nebo spíše vědy, protože mají ještě daleko 
do skutečného sjednocení – je jen (jak to vyjádřil například Quine) pokračováním a 
prohlubováním přirozené zkušenosti jinými prostředky, s daleko větší přesností a 
spolehlivostí resp. ověřitelností svých nálezů, musíme přece jenom začít právě u toho, jak svět 
každodenně vnímáme a jak o něm uvažujeme. 

I když má v každé chvíli naše vnímání daného úseku světa své konkrétní pozadí, které 
je vždy ve své zvláštnosti spolu-přítomno, není to ono, které především vědomě zakoušíme. 
Hledím třeba na strom, na jeho větve, listí, a vidím právě strom, větve, listy – zvláštní případy 
třídy stromů, větví, listů: v mé zkušenosti se jaksi automaticky projevuje abstrakce se svými 
produkty v podobě pojmů respektive slov (což není totéž), které jsou součástí určitého 
pojmového systému respektive jazyka. Když se přidržíme jazyka, který je přece jenom 
názornější, jeho hlavními složkami, jak každý ví, jsou gramatika a slovník. Ne každý si však 
uvědomuje, že – velmi zhruba řečeno – slovník určuje to, co pro daný jazyk ve světě je 
jakožto dané nebo možné, zatímco gramatika (ve vzájemné interakci se slovníkem) vyjadřuje 
svými pravidly užívání jazyka kategoriální a instrumentální vztahy mezi těmi jsoucny. 

Jazyku (mateřskému) jsme se kdysi naučili, byl tady před námi – a později jsme 
přispěli k tomu, aby se jej naučily naše děti, tedy aby jazyk dále pokračoval. A mezitím jej 
ovšem používáme, aktivně a pasivně, k dorozumívání s dalšími lidmi. Jestliže jazyk – svou 
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zásobou slov a logickou stavbou gramatiky – do značné míry předurčil, co a jak vyvstane 
v naší zkušenosti na pozadí konkrétního prožitku, jeho užívání v komunikaci s dalšími lidmi 
kromě sdělování našich zážitků, poznatků, pocitů a podobně zajišťuje sdílení určité povahy 
světa. Vzájemně si doplňujeme a upevňujeme (ale případně také naopak narušujeme) určitý 
obraz světa nejenom významem slov respektive vět a delších útvarů sdělení, ale také 
gramatikou použitého jazyka. Jen namátkou: struktura subjekt-predikát, základní 
v indoevropských jazycích, silně ovlivňuje naše chápání světa (jak to podotkli tak různí 
myslitelé jako Bertrand Russell nebo Martin Heidegger). Schopnost našeho jazyka převést 
téměř všechna slova do substantivní formy vede například k představě jsoucen tam, kde 
předtím byly činnosti, vlastnosti či vztahy, což někdy může být i produktivní pro naše 
poznání, jindy to ale vede k logickým absurditám, s kterými se potom potýká filosofie. Ale i 
sama představa, že jev nutně znamená nějaké jsoucno (vyjádřené substantivem), které v něm 
je a jako takové se nějak projevuje činností či vlastnostmi, je často sugerovaná gramatikou 
našeho jazyka. Slavný osvěžující příklad uvedl Quine (ve své knize Slovo a věc): zatímco my 
v kterémkoliv z indoevropských jazyků řekneme „v trávě je králík“, může příslušník 
indiánského kmene říct něco, co lze přibližně přeložit jako „v trávě to králíkuje“. Jistě mu to 
nezabrání ulovit králíka, ale jeho obraz světa je nezbytně trochu jiný. 

To ale neznamená, že by jazyk nebo tradiční systém pojmů naši zkušenost světa 
jednoznačně určoval. Například nějaký zážitek ve mně vyvolá neurčitý pocit, pro nějž nemám 
ani pojem, natož jméno. Když o něm přemýšlím, zrodí se v síti pojmů, které přitom 
vyvstávají, postupně cosi jako proto-pojem, který je určitější, než původní pocit, ale není ještě 
v pravém smyslu pojmem. Další strategie může být různá. Mohu například svému 
nedokonalému pojmu přiřadit nějaké nové slovo. Když je použiji v komunikaci, nikdo mi 
nebude rozumět – budu tedy nucen význam slova vysvětlit opisem, tedy kontextem více 
známých slov. Přitom se význam slova nenápadně trochu změní, ale ne natolik, aby se příliš 
vzdálil tomu, co mám na mysli. Pokud jsem dosti výmluvný a pokud moje zkušenost je dosti 
podobná té, kterou prožili i jiní, takže je možné její sdílení, slovo se dejme tomu ujme a jak se 
dále užívá v obecné komunikaci, jeho význam (a odpovídající pojem) se usadí, což může být 
poměrně stálé nebo jenom provizorní. 

Jinak řečeno, jazyk stejně jako systém pojmů se vyvíjí, přičemž jeho inovace takového 
druhu, jaký jsme právě popsali, nikdy není jen lokální, ale její vliv se víceméně rozšíří 
po celém systému. Je kromě toho nutné také připomenout, že právě nemáme jen jeden jazyk, 
ale řadu jazyků, které třeba přes podobnou strukturu alespoň v jedné kultuře jsou přece jenom 
různé. Přesné překlady mezi nimi nejsou vždycky možné (jak na to poukazuje opět Quine) a 
snaha s překladem se vyrovnat vede k pohybu pojmů. Tak tomu bylo třeba v starém Římu, 
kdy každý vzdělanec mluvil a psal řecky, ale například Cicero se snažil řecké pojmy převést 
do latiny; a podobně v osvícenské Evropě, která postupně opouštěla univerzální používání 
latiny jak ve filosofii, tak ve vědě.  

V souhrnu této části je myslím nezbytné říct, že jazyk (a v jeho pozadí systém pojmů) 
naši zkušenost světa spoluurčuje, ale současně naše vyvíjející se zkušenost vyvolává postupné 
změny jazyka (a pojmů). Tento komplementární vztah vzájemného ovlivňování zdá se unikal 
některým analytickým filosofům, ale podobně také části fenomenologicky laděných myslitelů 
i strukturalistů. Jejich relativní slepota vyplývala zřejmě z předsudku, vyplývajícího 
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z překonání představ, podle nichž je tu primárně prostě naše přirozená zkušenost, o které 
podle potřeby vypovídáme a používáme přitom jazyk jako nástroj, který si případně podle své 
potřeby přizpůsobujeme. Takový obraz je zajisté naivní, neboť – jak jsme naznačili – v naší 
zkušenosti a dokonce i v samém vnímání hrají roli pojmy resp. slova a gramatika jazyka. Pro 
co nemáme pojem, snadno unikne naší pozornosti; je obtížné něco vědomě zakusit, pokud to 
uniká slovnímu vyjádření – těžké, ale ne nemožné: dokonce mnohem častější, než by se zdálo 
pod vlivem zmíněného předsudku. 

Věc je v tom, že naše zkušenost není jen strukturovaná abstrakcí, kterou sugeruje 
jazyk nebo ustálený systém pojmů. Jak jsem už poznamenal jinde, přirozená zkušenost se 
odehrává na konkrétním pozadí, které občas může vystoupit i do popředí, pokud pro ni chybí 
slova nebo pojmy. K tomu nemusí jít nutně o nějaké neobvyklé zážitky. Například hledím na 
tento strom před sebou. Ano, je to samozřejmě zkušenostně strom, má kmen, větve, listí atd., 
což jsou vesměs slova a za nimi pojmy, jak jsme o tom mluvili. Ale to není celý prožitek: ten 
strom je nejen zvláštní, jak mi napovídá rozlišující abstrakce, ale je nezaměnitelně přítomný, 
má proměnlivým tvarem, totalitou různých barev, dojmem přímosti a rozložitosti nějakou 
povahu, kterou bych sice podrobným popisem mohl po částech slovy i vyjádřit, ale unikl by 
přitom pocit z celku. Je jistá stránka, která se slovnímu popisu vymyká a která přesto 
promlouvá k mé zkušenosti: stránka, která je projevem konkrétního bytí. 

Měli bychom spíše říct jedním z projevů a ono bytí omezit na naši zkušenost, v které 
se ovšem vždycky projevují různá omezení naší schopnosti vnímání a na druhé straně 
mohutnosti našeho uvědomování, schopného poli zkušenosti udělovat určitosti tvarů, barev a 
všemožných jiných kvalit ještě než je abstraktivně pojmenuje nebo jinak zpracuje. 

Naše kultura vytvořila řadu tvůrčích postupů a forem, v nichž konkrétní je zvýrazněno 
v těsném doteku s abstrakcí a které nazýváme uměním. Každá z jeho disciplin má – v širším 
smyslu – jistě svůj jazyk: u slovesného umění je to samozřejmé, ale třeba klasické malířství 
má své barvy, linie a objemy s gramatikou kontrastů a kompozice, hudba má tóny a jejich 
rytmy opět s gramatikou harmonie nebo obecněji skladby; a podobně. Každé umění vždycky 
abstrahuje jak ve své formě, tak případně i v sdělovaném obsahu, nicméně jeho produkty i 
účinky jsou nepochybně konkrétní. 

Díla umění – jejich obsah, styl, nálada a podobně – jsou velmi rozmanitá, někdy 
rozmanitější, než naše každodenní zkušenost: to je jeden z více důvodů, proč je vyhledáváme. 
Dá se říct, že tím poukazují k rozmanitosti světa, k různým stránkám jeho povahy? Zcela jistě 
odrážejí různé stránky naší zkušenosti, kterou navíc obohacují tím, že rozvíjejí onu její 
stránku, která je ve sféře fantazie nebo přinejmenším možnosti. Více či méně, podle žánru, se 
dá říct, že nabízejí jiné, alternativní světy, jak o tom uvažuje Nelson Goodman. K tomu se 
ještě vrátíme, na tomto místě je však vhodné podotknout, že vesměs tyto světy jsou tvořeny 
pouze v náznaku, nikdy ne v úplnosti celistvého světa, a poukazují nějak k tomu základnímu, 
skutečnému světu, který běžně prožíváme. 

Lze jistě říct, že dobré umění – kromě své hlavní estetické funkce – přispívá také 
poznání nejenom možností, ale i hloubek naší zkušenosti sebe ve světě i světa v nás, tedy 
odhaluje i mnohé z povahy samého světa. Nicméně hlavním způsobem dotazování po této 
povaze byla už od starého Řecka filosofie a zvláště – od počátku novověku – věda, která 
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z filosofických úvah povstala a postupně se ve svých postupně různících se disciplinách 
osamostatnila.  

Filosofie a v téže míře vědy usilují o poznání. To slovo má docela zvláštní dynamiku. 
Jeden z tří možných hlavních významů se týká rozpoznání známého: například řeknu, že jsem 
potkal člověka, který mi byl povědomý, a po chvíli jsem ho poznal jako dávného přítele. Ale 
pokud nesdílíme víru Platona (například v dialogu Theaitetos), že poznání je ve skutečnosti 
rozpomínání na to, co už duše odvždy věděla, nemusíme se jím zabývat. Druhý význam je 
ten, který mu nejčastěji přisuzujeme, tedy odkrytí hlubší podstaty toho, co už známe, ale 
povrchně a bez skutečného porozumění. Konečně třetí význam odpovídá odkrývání nového a 
dosud neznámého (máme například poznávací zájezdy a podobně). To, oč filosofie a také 
věda od počátku usilovala, byl jistě druhý význam, ale čím více se v historii blížíme naší 
současné době, tím silnější je ten třetí význam.  

Je jistě možno připustit, že značná část průzkumnictví zvláště vědy, ono odkrývání 
stále nových stránek nebo celých regionů skutečnosti, byla a je motivována posílením nebo 
revizí druhého a základního významu, tedy pochopení samé podstaty zkušenosti. Přesto je 
těžké popřít, že současně tu je jakýsi nenasytný hlad po novém; je příznačné, že každá 
odpověď na otázky, které si věda klade, vyvolává nové naléhavé otázky, které z poznání činí 
nekonečný proces. Povstává otázka, zda konečné a úplné poznání povahy světa je vůbec 
možné a zda je také žádoucí: poznání je zjevně stále více kreativním procesem, v němž lidská 
existence nachází svůj smysl. A s novým poznáním se ovšem mění obraz světa. 

Na tomto místě musíme už vymezit poněkud určitěji pojem světa, o kterém tady 
mluvíme, abychom se vyhnuli nedorozuměním a zmatkům, které do problému vnesli 
myslitelé jako Ernst Cassirer nebo zejména Nelson Goodman (o kterých bude ještě řeč). Svět, 
o němž tady mluvíme, je nejzazší celistvý úhrn možné sdílené zkušenosti. Tím, že mluvíme o 
zkušenosti, vyhýbáme se chybě pojímat svět jako objekt, kterým jistě není, protože nanejvýš 
jej můžeme zakoušet v jeho momentálním proměnlivém horizontu, ale nikoliv vcelku uchopit 
z nějakého transcendentálního hlediska. Nicméně celistvý ten úhrn musí být v obecné intenci, 
neboť se k němu primárně právě jako k jednomu světu vztahujeme. Musíme mluvit o možné 
zkušenosti, protože jistě svět v jeho rozmanitosti nikdy najednou nezakoušíme. Největší 
pochybnost patrně vzbudí výměr sdílení, na němž ale musíme – na rozdíl od mnohých 
myslitelů – trvat: není žádný jenom můj svět (leda v nejasných metaforách), ale je svět, který 
obývám s jinými, jejichž zkušenost se s mojí zkušeností doplňuje a prolíná. 

Věda a do určité míry také filosofie, alespoň její část, však vznesla na svět, který 
zkoumá, ještě další požadavek, totiž jeho objektivity. Ten pojem se ukázal být unikavější, než 
se původně zdálo. Původní představa, že to má být svět takový, jaký sám o sobě je, tedy ve 
své vlastní povaze před každou naší zkušeností, se ukázala být neudržitelná už po Kantově 
Kritice čistého rozumu. Aniž bychom se probírali všemi peripetiemi vývoje toho pojmu, 
stanovme prostě v intencích shora uvedeného výměru, že objektivní svět je nejzazší celistvý 
úhrn zkušenosti, která je neomezeně vykazatelná, tedy která může být obecně, bez výhrad 
sdílená. Tento netriviální požadavek má svá četná úskalí, jak se o něco níže pokusím aspoň 
náznakově ukázat. 

Předtím je ale nutné ještě připomenout, co už bylo trochu naznačeno v úvodu. Poznání 
usiluje o takový obraz světa, který je obecně srozumitelný a jako takový dává přehledné 
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vzorce v zdánlivém chaosu rozmanitého a proměnlivého světa, tedy jistý řád, který je stálý, 
tedy nezávislý nejen na individualitě toho, kdo jej nazírá, ale i pokud možná neměnný v čase 
a prostoru. To nevyhnutelně znamená při poznávání jistý výběr jevů v nepřehledné mnohosti 
světa, ale také jejich nezbytnou abstrakci. V první řadě to značí třídění podobných jevů 
s nezbytným ignorováním jejich drobných individuálních odchylek a spojitostí, které 
vyvstávají náhodně a zjevně se neopakují. Pochopit, jak ty utříděné jevy spolu doopravdy 
souvisí, vyžaduje ponořit se pod jejich zjevný povrch, tedy radikální abstrakci. Chtě nechtě 
otázka po srozumitelné povaze světa tak míří k jeho podstatě. 

Zvláštní dialektika poznání světa začíná vlastně už na samém počátku evropské vědy, 
když Francis Bacon na přelomu 16. a 17. století vyzýval ke zkoumání přírodního světa tak, 
jak jej zachycuje přirozená (tedy hlavně smyslová) zkušenost a nikoliv naše spekulace, která 
byla do té doby hlavním nástrojem poznání. Nevím, zda je to historický fakt či legenda, že 
Newton objevil svůj gravitační zákon poté, co mu na hlavu spadlo jablko se stromu, vím ale 
zcela jistě, že v tom zákonu nefigurují ani stromy ani jablka. Věda zkoumala přinejmenším na 
počátku jevy, které bylo možné běžně pozorovat, ale přitom usilovala o obecnost, kterou se jí 
dařilo vystihnout za cenu jejich abstrakce a idealizace. Tím nechci říct, že by se skutečnosti 
nějak vzdálila (Newtonovu fyziku používáme s nevelkými opravami dodnes pro širokou třídu 
fyzikálních jevů), ale hmotné body, pohybující se a interagující v absolutním prostoru a čase, 
jsou všednodenní zkušenosti přece jenom vzdálené. 

Aby věda mohla učinit onu velkou abstrakci, jednak si vybírala přehlednější jevy, pro 
které byly buďto přirozeně splněny nebo se daly zařídit podmínky jejich opakovatelnosti, 
jednak přijala některé předpoklady stálosti a příčinnosti: například kontinuity, podle něhož 
proměnlivé jevy světa vždycky něco spojuje, nějaká matérie (hmota), která se v těch dějích 
pouze proměňuje, aniž by vznikala či zanikala; nebo kauzální princip, podle něhož žádná 
změna nenastane jenom sama od sebe, ale má vždy příčinu v předchozím stavu věcí (což je 
vlastně jiná aplikace principu kontinuity). Ačkoliv vesměs šlo o intuitivní předpoklady, 
vyslovené už starověkými filosofy, bylo nutné je prokázat příslušnými pokusy, činěnými 
ovšem jenom na vybraných příkladech a za podmínek, které pokud možná vylučovaly 
náhodné vlivy. 

Za těch předpokladů vědci konali čím dál častější a někdy závažnější objevy skrytých 
nebo nesprávně pochopených stránek zjevné skutečnosti a na základě nich pak budovali 
teorie, které stanovily stále obecnější zákonitosti, do jisté míry je i vysvětlovaly a byly 
schopny předpovídat další dosud skryté jevy. Tak je tomu až po dnešní dobu. Kritici jejich 
významu se mezi filosofy množili zejména od poloviny 20. století, ironicky právě v době, kdy 
dvě významné fyzikální teorie došly obecného přijetí a ověření, kdy byl dobudován fyzikální 
základ chemie a biologie našla své určitější molekulární základy. Někteří z nich poukazují na 
to, že když platnost teorie vědec ověřuje, interpretuje příslušné pokusy a jejich výsledky 
v pojmech téže teorie, tedy ji nikdy neposuzuje tak říkajíc zvenčí. To je pravda pouze 
částečně. Především každá vědecká teorie hodná toho jména musí být schopna předpovídat 
nové jevy, odlišné od těch, na jejichž základě byla vytvořena. Dále musí být formulována tak, 
aby připouštěla svoje vyvrácení. Konečně, ale ne naposled, mnohé z nich mají své praktické 
důsledky v našem všednodenním světě. Stačí podívat se kolem sebe, aby si člověk uvědomil, 
jak věda a s ní spjatá technika náš svět za poslední půlstoletí změnila. 
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Nicméně pohlédněme na to trochu jinak. Je nepochybný fakt, že se vědecký pohled (a 
pod jeho vlivem postupně i pohled širší veřejnosti) na svět nevyvíjel jenom spojitým 
hromaděním nových poznatků, ale procházel někdy i zásadními zvraty, jiným slovem 
revolucemi, jak to nazval v 60. letech T. S. Kuhn. Jak sugestivně předkládá ve své známé 
knize Struktura vědeckých revolucí, významný objev a s ním spjatá teorie vytvoří v daném 
oboru jisté paradigma (pojem trochu podobný Foucaultovu epistématu), tedy jistý způsob 
pohledu, určité nové uskupení nebo rozšíření systému pojmů, v jehož rámci věda po nějakou 
dobu interpretuje své nové dílčí poznatky. Pak přijde velký objev, který svým popřením 
některých přijatých představ způsobí krizi paradigmatu, jejímž řešením postupně vznikají 
nové představy, pojetí a teorie – a z nich nakonec zas nové paradigma. 

Příkladů pro toto schéma lze zajisté možné najít celou řadu. Tak třeba Ptolemaiův 
systém oběžnic včetně Slunce obíhajících po kruhových drahách kolem Země byl jistě 
takovým paradigmatem po řadu století a Koperníkův objev heliocentrického uspořádání, 
podpořený Galileovými a Keplerovými objevy vyvolal jeho revoluci a nastolení nového 
paradigmatu, jehož teorií byla Newtonova fyzika. Následující objevy, vedoucí k nazření, že 
celá naše sluneční soustava je částí obrovské galaxie, nazývané dříve Mléčnou dráhou, 
s miliardami hvězd, které nejsou věčné, ale mají svůj zrod i zánik, a odhalení nesčetných 
dalších galaxií zahájily jakousi permanentní revoluci. V ní zvláště vyniká Einsteinova obecná 
teorie relativity, která radikálně změnila naše představy o prostoru a času, a Hubbleovo 
pozorování rudého posuvu spektrálních čar ve světle vzdálených galaxií, které vedlo 
k představám rozpínání vesmíru a jeho někdejšího vzniku v singularitě, kterou nazýváme 
Velkým třeskem.  

Tento jen náznakový výčet převratů jedné větve vědy ukazuje, jak radikálně museli 
vědci – v tomto případě astronomové a astrofyzici – reinterpretovat svá pozorování nebo je 
zcela zavrhnout či opravit. Často to znamenalo zcela změnit svět svých představ – jednou je 
Země středem vesmíru, pak jenom jednou z oběžnic mnohem většího Slunce, potom celá 
sluneční soustava je jenom nepatrným článkem v jedné větvi obrovité galaxie s mnoha 
miliardami dalších Sluncí, celá galaxie je jen jednou z miliard dalších, nakonec toto všechno 
tady není odjakživa a na věčnost, ale někdy vzniklo, bouřlivě se vyvíjí a spěje k nějakému 
druhu zániku, ovšem v časových a prostorových rozměrech, které se zcela vymykají běžné 
představě. 

Podobně zásadní proměny představ – jen méně názorné – proběhly a dále probíhají ve 
fyzice, chemii a biologii a v jistém smyslu také v humanitních vědách. Ve všech těchto 
oborech s novým způsobem nazírání vstupují vědci – a s nimi informovaní laici – „do jiného 
světa“, značně odlišného od toho, na který byli zvyklí. Z těch „nových světů“ (výraz, který tu 
používám jen metaforicky) vědci nám ostatním podávají zprávy, jež jsou stále méně 
srozumitelné (pro svou vysokou abstrakci a hlavně vzrůstající odlišnost od každodenní 
zkušenosti) a jejichž objekty, o kterých zpravují, nemůžeme přímo sdílet. Překážka je jednak 
v přístrojích a procedurách, jimiž své jevy vědci pozorují a které – i kdyby nás k nim pustili – 
bychom se museli naučit nejen používat, ale vůbec jim porozumět; to souvisí se s nimi spjatou 
teorií, kterou patřičně chápat by si vyžádalo dlouhé školení a intelektuální nároky, jimž by 
zdaleka každý nedostál.  
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To ve skutečnosti není zas tak nový problém, jak se zdá. Když Galileo na samém 
úsvitu vědy zkoumal svá kyvadla, mohl je jistě každý pozorovat, pokud byl opodál; málokdo 
ale chápal, o čem jejich pohyb vypovídá. Podobně, když si Galileo zkonstruoval dalekohled a 
objevil jím Saturnovy čtyři měsíce, jejichž pohyb (viditelný ovšem v jejich různých 
konstelacích v různých dobách pozorování) ho přesvědčil o neexistenci Ptolemaiových 
křišťálových sfér, nechápal mezi jeho současníky skoro nikdo, k čemu jeho optická trubice 
vůbec je a co v ní vlastně vidí. Výlučnost „světa vědy“ od té doby stále roste přes jeho 
postupnou institucionalizaci a nárůst počtu lidí, kteří se jí živí. Jak vlastně můžeme mluvit o 
jeho sdílení? 

Musíme připustit, že sdílení světa není zdaleka tak samozřejmé, jak jsme jeho 
zkusmou definicí mlčky předpokládali. Kromě výjimečných případů je zprostředkované a  
z valné části uskutečňované sdělováním nebo obecněji komunikací. Ta zase předpokládá 
nějaký sdílený jazyk nebo obecněji systém symbolů a kromě toho jistou základní důvěru, 
s kterou obsah sdělování přijímáme. Nebyl jsem třeba nikdy v Japonsku či v Číně, ale věřím, 
že ty země existují a mají svou zvláštní povahu či kulturu, protože jsem slyšel nebo četl 
vyprávění o nich, viděl v televizi odtud obrazy a podobně. V daném případě bych svou víru 
mohl změnit v přesvědčení, stačilo by zakoupit si letenku a ty země navštívit. V případě 
oblastí, jež zkoumá zejména přírodní věda, nemáme žádné lapidární prostředky přesvědčení – 
ba co hůř, její sdělování je čím dál tím méně srozumitelné. 

Důvod pro to tkví jednak v nezvyklosti jevů, které věda zkoumá a které daleko 
překračují naši přirozenou zkušenost, jednak v samém jejím jazyce: tím stále více je 
abstraktní matematika, která jsoucnosti a kvality převádí na vztahy forem a mnohostí. Existují 
ovšem interpretace vědeckých teorií v jazyce bližším tomu obecnému, na nichž se ale často 
neshodují ani sami vědci a kterým rozumět je těžké pro řadu technických termínů a jejich 
složitost. Projekt Willarda Quineho, dle něhož úkol filosofie je převyprávět vědecké teorie 
v rigorosním, ale obecně srozumitelném jazyce, zůstal jen na papíře. To jediné, co máme, jsou 
různé popularizace interpretací, které jsou často nepřesné a zavádějící, i když i za ně musíme 
být vděčni, neboť nám umožňují aspoň poněkud se na poznatcích vědy podílet. Na ty jsou 
odkázáni nejen laici, ale i vědci sami, pokud jde o pro ně vzdálenější obory.  

Z toho všeho se jeví, že sdílení světa – přesněji jeho povahy – je nezbytně omezené. 
Ostatně nejde jenom o vědu: každý přece máme svou individuální zkušenost, kterou jen 
omezeně dovedeme sdělit, což navíc činíme jen v omezeném okruhu. Totalita skutečnosti je 
vysoké abstraktum, s kterým pracuje metafyzika, ale které nemá přímý obraz v žité 
zkušenosti. Znamená to, že každý z nás má ten svůj omezený svět, který bezprostředně obzírá, 
že není nic takového, jako povaha světa v jeho úhrnu? Takový názor, jak se zdá, zastává řada 
novodobých myslitelů, i když není vždy zcela jisté, zda jim tak můžeme rozumět. 

Žádnou pochybnost v tomto směru nepřipouští Nelson Goodman, který například 
v útlé knížce Způsoby světatvorby líčí, jak si každý z nás tvoří svůj alternativní svět, daný 
svou zkušeností, viděním i kreativní silou. Jiný podle něho je například svět Vincenta van 
Gogha než dejme tomu svět Canaletta; jiný obecně svět umělce než dejme tomu fyzika a jiný 
zas je svět, který si obyčejný člověk zflikuje z útržků umění a vědy a vlastní zkušenosti toho, 
jak se snaží přežít. Mnohým zdá se imponuje lapidárnost takových výroků, ale to je ještě 
nečiní skutečně pravdivými. Především směšují „svět“ obrazových nebo jiných reprezentací 
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se světem, v kterém daní tvůrci doopravdy žili. Kdyby nebylo světa, ve kterém například 
obrazy jsou jako objekty a ke kterému jako obrazy poukazují, kdyby navíc byl jejich „svět“ 
opravdu tak odlišný, jak bychom mohli chápat výjevy z tvorby van Gogha i Canaletta? Jak to, 
že fyzik do určité míry chápe obrazy a malíř aspoň něco z toho, co nalézá fyzik? A pokud 
poznání – jak Goodman říká – je víceméně věcí kreativity a je tak zcela relativní, proč 
bychom tedy měli naslouchat právě Goodmanovi? 

Každý extrémní relativismus se jak známo sám chytá do pasti relativity vlastního 
tvrzení. My se však zde musíme nějak vyrovnat se slabší relativitou, která se vnucuje z našich 
nedávných úvah. O něco dřív jsme svět vymezili jako nejzazší celistvý úhrn možné sdílené 
zkušenosti a nyní připouštíme, že možnost jeho sdílení je omezená. Znamená to, že tedy není 
žádný společný svět, který všichni obýváme, ale každý z nás má svůj soukromý svět, který si 
– jak chce Goodman a jemu podobní – slepil z útržků vlastní nebo převzaté zkušenosti? To 
přece jenom ne: omezenost není nemožnost. Svět sdílíme do jisté míry ať přímo nebo 
prostřednictvím komunikace, s intencí úplnosti: všechno, o čem se dozvíme a čemu uvěříme 
jako možné zkušenosti, přistupuje k naší představě světa. Horizont světa, který obýváme, tak 
stále tíhne k pomyslnému společnému horizontu. 

Jak je to ale s jeho povahou, na niž se tážeme už od počátku této úvahy? Zcela jistě 
není nijaká nebo libovolná, protože zcela neurčitý svět by neumožnil žádnou zkušenost. 
Musíme ale připustit, že zkušenostně není zcela stejná pro každého jedince, i když nás sdílená 
kultura vede k jejímu sjednocení; že se také vyvíjí, ať v individuální, tak sdílené zkušenosti. 
Poznání, které usiluje o stálost, hledá v jejím vývoji neměnné zákonitosti, čímž směřuje spíše 
k podstatě skutečnosti nebo světa. Snaha o jejich objektivitu míří jednak k uchopení různých 
stránek světa v jejich originále, pokud je to vůbec možné, jednak – aspoň v intenci – 
k neomezenému sdílení toho, co se jeví jako jejich podstata. Úsilí o odhalení jednotného 
obrazu podstaty světa nebo jazyka, který by ji popsal, naráží zatím na překážky, o nichž jistě 
nevíme, zda jsou dané jen nedostatečností lidského poznání, nebo povahou světa jako 
takového. Uchopit tuto povahu v její určitosti by znamenalo nalézt jednotu světa 
v komplementaritě s jeho rozmanitostí. Na rozdíl od minulých dob dnes aspoň víme, že to – 
přinejmenším zatím – není v našem dosahu. Otázka, která podnítila tuto úvahu, tak také zatím 
musí zůstat alespoň částečně otevřená. 

 
  


