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Editorial
Vážený čtenáři,

máte před sebou druhé číslo revue Ergot. Celé se týče revoluce. Téma jsme formulovali
podobně neurčitě jako minule, abychom otevřeli široký a volný diskuzní prostor. Tento model je
svého druhu experimentem, kdy spolu s námi můžete sledovat, jaké asociace které téma vyvolá.
Následující stránky začínají mytopoetickým výkladem saturnské prehistorie revoluce, v němž se
mihne Masaryk a Malcolm McLaren, hlavní role však hrají Úranos a Kronos. Jeho autor Jiří Hoblík
si klade mimo jiné otázku, zda bychom „neměli revoluci v jejím plném významu, v jejím naplnění
právě i za její rozpornosti, ponechávat jen mytickému božskému světu“. Text Jana Kani analyzuje
prokletí, spjatá s revolucemi, jež chápe jako pokusy o „náhlá přesetí“ politického pole, motivované
přirozeným sklonem k sebezáchově, umožňující setby novým plodinám. Nad revolučností
nerevoluční doby se v dalším příspěvku zamýšlí Petr Bláha a s pomocí Ortegy y Gasseta zvažuje, jak
se nestát „pouhými stíny svých obětí“.
Pojednání Michala Milka tematizuje proměnu etiky vztahu mezi lidmi a zvířaty v kontextu revoluce
v evoluční biologii a hájí tezi, že „vědecká revoluce podnítila snahy o revoluci morální“. Ondřej
Čadek předkládá nástin ekologické etiky pro dnešní dobu a navrhuje eko-liberální princip „člověk je
oprávněn dělat vše, pokud nenarušuje stabilitu celku.“ Studie Jana Fikáčka Experimentální filosofie
jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice se na příkladech z oblasti fyziky vyrovnává s otázkou
významu filosofie a jejího vztahu k přírodním vědám.
Nad tím, kde všude je nyní populární motiv, heslo či zaklínadlo revoluce, a nad tím, čím může být,
pokud příroda skoky nedělá, se zamýšlím ve svém příspěvku já. Jan Sůsa na příkladech Occupy Wall
Street, Arabské jaro a zvolení Donalda Trumpa na prezidentský post kriticky pojednává názory Judith
Butlerové k veřejným shromážděním. Číslo uzavírá etymologicko-existenciální analýza Daniela
Štěpánka Dekonstrukce revoluce jako rekonstrukce svobody.
Všechny texty tohoto čísla jsou recenzované studie. Připomínáme, že se nebráníme ani formálně
volnějším příspěvkům, pro které počítáme s oddílem diskuze. Následující číslo bude věnováno tématu
reformace. Máte-li zájem u nás publikovat nebo se zúčastnit našich symposií, potřebné informace
najdete na zadní obálce.
Za redakční radu
Hynek Tippelt

4

Saturnský prapříběh revoluce
Jiří Hoblík
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Shrnutí
V tomto článku se pokoušíme lidskou tendenci k revoltě a revoluci prokázat jako prastarou tendenci,
kterou dokládá již starověká mytologie. Stačí jen zbavit mýtus o Kronovi zjednodušujících
interpretací, které v tomto titánovi spatřují krutou bytost. Porovnání Krona s člověkem umožňuje
naznačit nebezpečnou iluzornost touhy po revoluci. Přesto lze popřípadě prokázat legitimitu revolty.
Ostatně lze uvažovat o analogiích mezi soudobými jevy (jako je punk rock) a mytickými obrazy.
Abstract
In this article "The saturnian prehistory of revolution", we are attempting to prove the human tendency
to revolt and revolution as a archaic tendency that is demonstrated by the ancient mythology. All we
have to do is get rid the myth about Kronos of any simplifying interpretations, which sees in this Titan
a cruel creature. Comparing the Kronos with Man makes it possible to indicate the dangerous illusion
of the desire for revolution. Nevertheless, the legitimacy of the revolt can be proven. In fact, the
analogies between the contemporary phenomena (such as punk rock) and mythical images can be
considered.

Proč se ptát na prapříběh?
Na revoluci jsou už dávno patrně nejpřitažlivější její obrazy a z nich sálající patetičnost, jíž se
zanícenec oddaně poddá, aby jej i při dlení v pohodlí domova, mohl pociťovat s přídechem vzepětí,
rozbouřenosti, ryku, vzdornosti, srdnatosti, hrdosti, a to bez rizika ztráty hrdla, jež po něm ani nikdo
nežádá. Jindy zase alespoň tvoříme revoluci nadávaje na měšťáky… (Jistě nemusím připomínat, koho
tu parafrázuji.)
Místo hledání cesty, která by vedla na barikády, s vědomím, že mezi Čechy bývá spíše malátnost
působící zdáním prozíravosti než dostatek zdatných revolucionářů, se ale raději ohlédněme po
hlubinách sklonu k revoluci. Nemá tento sklon své zastoupení též v hlubinách lidské psyché?
5

Jedna z hudebních revolucí
Nejprve se však – vzpomínkou na nedávno – zastavme u toho, co má k současnosti poměrně blízký
vztah. Hned proto, že slovo revoluce podobně jako mnoho jiných slov podléhá, a to velmi dlouhodobě
(kdysi i takový Masaryk byl tomu slovu optimisticky nakloněn)1 nejen sémantickým hrátkám, na něž
se nezlobím, ale i inflačnímu rozsemenění: známe různé verze sociální revoluce, vědecké revoluce,
technické revoluce, sexuální revoluce 60. let minulého století, připomíná se též revoluce neolitická
nebo nechvalně známá a marnotratně pojmenovaná revoluce kulturní. K tomu si pak přiberme
pomyšlení na nepřeberné množství událostí, jež bývá podle libosti někým za revoluční prohlašováno.
Zdá se sice, že Francouzská revoluce kdysi zahájila věk revolucí i jejich inflace. Co když však má
tato banalizace také své hlubší zdroje?
Z příkladů událostí, jež bývají někdy prohlašovány za revoluční a jež i přes onu banalizační tendenci
zahrnují cosi symptomatického, si vyberme jednu událost hudební, kterou bychom ovšem sami raději
označili spíše za revoltu než za revoluci. Nechyběla jí totiž sice zásadnost, zato jí scházela ona plošná
tsunamická valivost a světodějná komplexnost. K revoltě, kterou mám na mysli, došlo v roce 1976:
Svým chováním i hudebním projevem nechuť vzbuzující hudební skupina Sex Pistols učinila (ač o to
přímo neusilovala) z punk rocku hudební hnutí a také populární veličinu, jejíhož lesku se ovšem sama
natrvalo zřekla ve prospěch vzdoru trvalého, byť ztichlého.2 Její život byl totiž dosti krátký.
Vzpomeňme tu však na slova zpěváka a textaře Johnyho Rottena (vl. jm. Johna Lydona) z anti-ódy k
25. výročí kralování Alžběty II. (1977),3 která se stala hymnou punku: „… žádná budoucnost pro
tebe, žádná budoucnost pro mne“.4 Budoucnost není, má-li budoucností být UK. Stručný, a snad i
proto proslavený výraz vzdoru proti státnímu a společenskému establishmentu ze strany
bezperspektivní mládeže. Proti oficiálním konstrukcím, do jejichž konglomerátu se dávno předtím

1

2

3
4

Srv. T. G. Masaryk, Světová revoluce za války a ve válce 1914-1918, Praha: Orbis 1925, s. 383: „Proces revoluční se
nevyčerpal Velkou Revolucí francouzskou: následovala řada revolucí, a stojíme pořád uprostřed tohoto zvláštního
vývoje, neboť ve světové válce a z ní vznikly také revoluce. Toho právě strážci starého režimu neočekávali.
Revolučnost se stala trvalou vlastností ve všech oborech, nejenom v politice. Možná, že jsme ve světové válce
překonali nejen režim starý, nýbrž i přechodný stav revoluční.“
Za zlomový lze chápat již kulturní vliv, který dalece přesáhl hranice Velké Británie, srv. D. Wojcik, The End of the
World as We Know it: Faith, Fatalism, and Apocalypse in America, New York – London: New York University Press
1997, s. 123: „The sense of cultural pessimism, futurelessness, and nihilism expressed by the Sex Pistols appealed to
disaffected youth around the world, and punk quickly became a global phenomenon. Because early punk music was
generally not promoted by the record industry or played on the radio, knowledge about the subculture was
communicated primarily by word of mouth at record stories, nightclubs, and other meetings places, as well as through
correspondences and hundreds of fanzines run by punks themselves…“ Pověstným momentem zlomovosti se stal i
1. prosinec 1976, kdy se kytarista kapely Steve Jones stal vůbec prvním člověkem, kdo pronesl v britské televizi
slůvko „fuck“, srv. P. Buckley, The Rough Guide to Rock, London: Rough Guides 20033, s. 921.
Což byla přitom nepůvodní, sekundární intence písně.
Kol., God Save the Queen, URL: http://www.azlyrics.com/lyrics/sexpistols/godsavethequeen.html [cit.22. 6. 2017].
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začlenil i rock'n'roll, byla postavena záměrná destrukce. Zároveň kapela také problematizovala v té
době oslavovaný punkový diletantismus. Divoce kreativní splynutí vyvrhelství s prvky anglického
humoru, dalece vzdálené platónské estetice. Sama skupina byla ovšem konglomerátem rozporů, jež
umocňoval navíc vliv egomaniakálního manažera Malcolma McLarena, a tak musíme být opatrní,
pokud bychom snad chtěli tuto revoltu idealizovat.
Už v rock'n'rollu byla v 50. letech 20. století spatřována hudební revoluce – a významová konotace
mezi oběma slovy jako by to jen podporovala. Na punku je pak zřejmé cosi z doslovného významu
revolutio, „zpětné valení“. Co tím chceme říci? Oficiální státně-společenská konstrukce vytvářela ze
sebe destruktivitu (destrukci různých budoucností), jež si vymínila onu programovou destrukci, která
se ukázala subkulturně tvůrčí, a kterou bych nerad snižoval na pouhý generační protest.
Po tomto nahlédnutí do nedávna uděláme skok k prapůvodnu, ač ne k historickému prapočátku. Jako
bychom si v lehkým perem vytvořené frázi No future mohli dovolit spatřovat odkaz k dimenzím
univerza, a k nim pak prostě přeskočit.
Jinak ale z této úvahy vyplývá, že nechceme revoltu přetahovat do onoho všezahrnování a
všepřevalování, protože to by bylo krajně opovážlivé. Řečeno slovy A. Camuse, který zdůrazňuje
tvůrčí charakter revolty: „Avšak zdůrazňování všem lidem společné meze, důstojnosti a krásy přináší
pouze nutnost rozšířit tuto hodnotu na všechny a na všechno a směřovat k jednotě, aniž by byly
popřeny kořeny. V tomto smyslu revolta ve své původní autentičnosti neobhajuje žádnou dějinnou
ideu. Revolta se dožaduje jednoty, dějinná revoluce totality.“5 K těmto slovům bychom ovšem rádi
alespoň doplnili otázku, v čem spočívá ona jednota, k jejímuž zodpovězení nám Camus sám příliš
nepomáhá. V kontextu našich úvah můžeme alespoň sledovat relativizování či překračován
destruktivity, která roztrhává životní integritu.

Aktualizace vzpomínky na Saturna
Od revolucí, povýtce od revolucí politických a společenskopolitických, se očekává rychlá, zásadní a
komplexní změna, která jako by nesměla být přenechána vzdálené a nejisté budoucnosti, s níž toužící
generace již nebude moci mít nic společného. Nicméně průběh revolucí převrací nejen stávající
pořádky, nýbrž i očekávání. A tak také k pojmu revoluce dohledáváme historické příklady, mezi nimiž
dominuje Francouzská revoluce, a diskutujeme o užitečnosti revolučního teroru. Spolu s tím můžeme
diskutovat i o tom, jak se čin, jindy nazývaný masovou vraždou, stává činem revolučně

5

A. Camus, Člověk revoltující, přel. K. Lukešová, Praha 2007, s. 273.
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legitimovaným. Přímo pro tyto úvahy si tu prostor nevyšetříme, ale tu ambivalenci si podržme v
paměti.
Nyní nás však ona notorická historická připomínka plynule přivádí k nanejvýš slavnému výměru
revoluce. Jeho autorem nebyl ovšem Danton (jak se někdy mívá zato), jemuž jej vložil do úst německý
dramatik Georg Büchner, aby zosobňoval tvůrce Výboru pro veřejné blaho, který sám doplatil na
svou touhu po ukončení vlády teroru.6
Skutečným původcem výroku byl totiž významný představitel giorondistů Pierre Victurnien
Vergniaud (31.5.1753–31.10.1793). Tento právník zhruba půl roku (13. 3.) před svou popravou7
pronesl památnou větu, jíž záhy narostla křídla: „Revoluce stejně jako Saturn požírá své vlastní
děti.“ Ale neučinil tak na základě hlubšího studia řecké a římské mytologie. Možná Vergniaud dětmi
rozuměl třetí stav (v protikladu k šlechtě),8 popř. girondisty – veličiny, z nichž pak pocházela spousta
popravených v době Teroru v roce 1793 a v roce následujícím. Zdá se přitom také, že naráží na
tragédii despocie, jež si podrobuje pluralitu.9 (Konflikt stran komplikoval revoluci a tendence k
diktatuře ji problematizovala.)10 Považoval tedy Vergniaud Robespierra za saturnovskou postavu?
Ani ten nakonec gilotině neunikl. Povýtce se však výrok hodí právě pro Dantona, jehož přitom
nemůžeme považovat jen za dítě revoluce, nýbrž i za její zosobnění. Jsou-li tu činitelé událostí (ať už
prominenti nebo bezejmenné zástupy) a činí-li události své činitele, pak o zbožňované revoluci,
revoluci-božstvu, nebo filosofičtěji řečeno – o duchu revoluce to platí se zvláštní vahou. Činitel je
závratnými dramaty vyzdvižen ze své pozemské mizérie, která ovšem nekončí, i když sám je ochoten
omluvit takřka cokoli na tom, co zbožňuje. Hlavně že podléhá závrati, která je ovšem nejen úchvatná,
ale i zrádná. Božská krmě – opium revoluce.
Ovšem podle antických mýtů vlastní děti nepožírá revoluce, nýbrž bůh-revolucionář, božstvo, jež
zosobňuje jednu z úrovní bytí, bůh jedné archaické, archetypické revoluce. Vergniaudova aplikace
mýtu nesleduje všechny jeho důležité aspekty, nýbrž to, co na symbolu může aktuálně zapůsobit. Na

6
7

8

9

10

Srv. G. Büchner, Dantonova smrt, přel. J. Balvín, in: týž, Dílo, Praha: Odeon 1987, (s. 37-111) s. 56.
Vergniaudův výrok dobře ilustruje scéna z popravy girondistů 20. října 1793. Odsouzenci na káře byli vezeni na
popraviště a hlasitě zpívali Marseillaisu a byli umlčeni teprve gilotinou: „Chór stále slábl, jak postupně dopadal
Saturnův srp. Nic nemohlo přežívajícím zabránit, aby zpívali dále. Na obrovském prostranství je bylo slyšet stále
méně. Když jako poslední zněl vážný a posvátný Vergniaudův hlas, bylo možné věřit tomu, že je slyšet umírající hlas
republiky a zákona…“, srv. J. Michelet, Bilder aus der Französischen Revolution, ed. M. Walz, München: Paul List
1989, s. 248.
Srv. S. Silvestrini, Ex-ante-Evaluation: Ein Planungsansatz für die Entwicklungszusammenarbeit,
Sozialwissenschaftliche Evaluationsforschung, 10, München – New York: Waxmann 2011, s. 96.
Srv. C. Weber, Terror and Its Discontents: Suspect Words in Revolutionary France, Minneapolis / Minnesota –
London: University of Minnesota Press 2003, s. 228.
To říkáme jako důsledek teze Hanny Arendtové: „… diktatura jedné strany tak tvoří nejen předběžně poslední stadium
národního státu, nýbrž především je i logickou konsekvencí systému mnoha stran,“ Über die Revolution, München:
Piper 1963, s. 342.
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jedné straně se tedy zdráháme klást na politickou řeč zvláštní nároky, které jsou vzdáleny příslušným
intelektuálním možnostem a perspektivám, na straně druhé nemůžeme zamlčet, že francouzská
popularizace Saturna mnohé zamlčela. A tak si všimněme i toho, že rovněž v posunutém pojetí
Vergniaudův výrok vyjevuje, jak životnímu vzepětí dokáže být destruktivita krutě blízko.
Protože se historická vzpomínka na Francouzskou revoluci stala paradigmatem revoluce vůbec, jež
znovu a znovu aktualizujeme v hodinách dějepisu nebo v odborných studiích, aktualizuje se znovu a
znovu i velmi vágní připomínka Saturna. Abychom se s vágností v něčem výtečného nápadu
vyrovnali, pokusme se nyní rozšířit svou pozorovací perspektivu o pohled do antiky.

Teknofagický Kronos
Vyjděme nyní tedy z toho, že v dějinách myšlení se od starověku pro představu komplexnosti naskýtal
kosmos. Kosmologické děje byly v mýtech (neboli v narativních kondenzátech prožitků lidské
psyché) bohatě rozvíjeny – a spolu s nimi také obrazy kreativity a destruktivity. (To vše se
mimochodem následně odráží v Hérakleitově filosofii.) Pečlivě vysledovat spojnice mezi nimi a
moderními revolucemi politickými a kulturními by samozřejmě vyžadovalo daleko zevrubnějšího
studia, zde se však spokojme s principem analogie, který umožní souběh pozorování historicky velmi
vzdálených myšlenkových světů s nadějí, že hrubá analogie dostane při případném dalším studiu
subtilnější rysy. Nicméně již nyní musíme korigovat jedno Camusovo tvrzení, jakkoli jeho nastínění
napětí mezi revoltou a revolucí sdílíme. V Člověku revoltujícím se totiž také dočítáme o oblasti
posvátna: „Nenacházíme-li v této oblasti problém revolty, pak proto, že tam popravdě nenajdeme
žádnou reálnou problematiku, neboť všechny odpovědi jsou předem dány.“11 Sysifos mu za doklad
nepostačoval, ale sami můžeme sestoupit do hlubších úrovní skutečnosti v jejím mytickém pojetí.
Tím se konečně dostáváme k postavě řeckého Titána Krona, jehož Římané ztotožnili právě se
Saturnem. Podle známého vyprávění Kronos pozřel své děti, které mu porodila jeho žena Rhea (a k
nimž dále náležely Hestiá, Démétér, Héra, Hádés a Poseidón). Běžně se to vysvětluje Kronovou
obavou, že by jej vlastní děti připravily o trůn, který sám uzurpoval násilím na svém otci. Díky
takovému vysvětlení může distancovaný pozorovatel Kronův čin snadno považovat za projev
pošetilosti vladařského násilníka, byť pošetilosti z obavy plynoucí. V souvislosti vyprávění ale motiv
nese přeci jen hlubší smysl.
Známy jsou dvě verze vyprávění, z nich první pochází z fragmentárně doloženého díla foinického
autora Sanchuniathona, které někdy kolem přelomu 1. a 2. století do řečtiny přeložil jiný a známější
foinický spisovatel Filón z Byblu ve svých „Foinických dějinách“. Zde dal přitom semitským bohům
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A. Camus, Člověk revoltující, s. 29.

9

řecká jména, takže sice tu je Kronos, ztotožněný s velmi prominentním semitským bohem Élem,
uváděn jako syn Úrana a Gaie (Gé), ale je i bratrem Dia. O Úranovi a Kronovi Filón uvádí: „S jinými
manželkami měl kromě toho Úranos početné potomstvo. Gé, která tím byla uražena, ze žárlivosti
Úrana tvrdě popouzela, takže se oddělili. Avšak Úranos, poté co od ní odešel, se k ní opět přibližoval,
kdykoli se mu zalíbilo a s použitím násilím a pak ji zase opustil. Pokusil se i zahubit jejich děti, ale
Gé se často ubránila a uzavřela spojenectví proti němu“ (Eusebius, Praeparatio evangelica, 1.10.17–
21).“12 Gé oslovila Krona, který se pak pomstil, není však zmíněno – jak.
Jiným, řeckým pramenem je Hésiodova Theogonie. Podle ní se mělo stát, nač Gaia a Úranos předem
Krona upozornili a co bylo kletbou, již Úranos uvalil na své děti jako odplatu. Už z této perspektivy
se musí začít Kronův čin jevit jinak než jen jako akt ryzí svévole. Kořeny té odplaty totiž tkvěly v
Úranovi, který permanentně souložil s Gaiou (nebe a země tvořily jeden celek)13 a když se z jejich
spojení narodil potomek, hned jej ukryl v Gaině nitru. Gaia však proto začala trpět přetížeností,
pochopitelně zatoužila po vysvobození a vyžádala si je právě na svém nejmladším synu Kronovi.
Zdá se, že Hésiodos vidí Krona ve dvojím světle: tento Titán měl k otci negativní vztah, ale především
chtěl obhájit věc matky. Ovšem nutně když jedné straně vyhověl, druhou poškodil. Především však
chtěl nastolit spravedlnost, a to s odůvodněním, které sami dobře známe – s žalováním na to, „kdo s
tím začal“:
„Matko, já bych ti mohl to dílo slíbit i provést,
… na otce našeho zlopověstného přec neberu ohled;
vždyť to byl on, kdo hanebné skutky si vymyslil první.“
(Hésiodos 170–172)14
Poté Kronos svému otci odťal přirození a hodil je do moře, přičemž z tekoucí krve se zrodily Erýnie
(srv. též Arostofanés, Bibliothéké I, 1,4) a Giganti. Dále pak se v moři z „nesmrtelné tkáně“ tvořila
pěna a z pěny povstala Afrodita (Hésiodos 174–197).
Za svůj vysvoboditelský čin musel ovšem zaplatit. Provinil se totiž vůči otci. Učinil sice to, co z
hlediska nejvlastnějšího záměru měl učinit, svým činem vysvobození se však zároveň provinil.
Sledujeme-li však, jak příběh postupuje, musíme říci, že to nebyl pouhý mravní konflikt, jednalo-li
se o rozvíjení kosmu vzhledem k jeho původním božským silám. Úranos tu vystupuje jako zastánce
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13

14

K Filónově podání a k jeho komparaci s podáním Hésiodovým srv. V. Konrádová, Kosmogonické a theogonické
motivy v Hésiodově Theogonii, Ústí n.L.: UJEP 2008, s. 101-117.
Srv. G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Předsókratovští filosofové, přel. Karfík, F.; Kolev, P.; Vítek, T., Praha:
Oikoymenh 2004, s. 64. K chetitskému původu srv. tamt., s. 64 n.
Hésiodos, Železný věk, přel. J. Nováková, Praha: Svoboda 1976, s. 48.
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bezčasí, jako zosobnění identity transcendentní moci. Prafeministka Gaia je jeho partnerkou, ale také
se vůči němu bouří, a tak oproti jistotě klade riziko. Představuje diferenci, která inklinuje k rozvíjení,
a tedy k časovosti, konfliktnosti, ale i k možnosti úpadku. Jedná se však jen o inklinaci, která se
skutečně projeví teprve za vlády Dia.
Gaia vyzývá k převratu – a její syn, mytický revolucionář Kronos přistupuje k činu. Přitom zastupuje
svou generaci mocností, aby ji osvobodil. To také znamenalo, že umožnil prostor mezi nebem a zemí,
protože Úranos se od Země uvolnil a vznesl se do výšky. Svou vzpourou umožnil (vnitřní) rozvíjení
kosmu, a spolu s tím i nástup zlatého věku. Ovšem s tím, že do takto začínajícího rozvíjení byla
zasazena i konsekuce viny a odplaty. A to je víc než vada na kráse zlatého věku. Navíc Kronos byl
sám stižen úzkostí z potomka, který zase jemu měl způsobit zkázu.
Je tak třeba se věnovat i konsekvencím kronické revoluce: Kronos si sám v pokračování svého
příběhu počínal podobně jako vlastní otec, když neutralizoval potomstvo jako hrozbu své identity.
Ovšem děti pozřel sám, a navíc z odlišného motivu. Tímto způsobem se stal zosobněním opakování,
cykličnosti,15 to jest mytické pračasovosti, kterou nahradil uranovské bezčasí.16 Zřejmě se chtěl
vzepřít vlastnímu údělu navzdory vědomí o jeho nevyhnutelnosti. Zde upozorněme na význam
pozření dětí, který je v mytickém světě legitimní: tento čin lze totiž vykládat rovněž jako identifikaci
s nimi. Kronos je tak otec sjednocený se svými potomky cestou jejich pozření. Ještě jinak řečeno:
skutečnost se dala do pohybu a projevila se identita i negace. (Nejsem si jist, nakolik tu vůbec lze
hledat vztah Kronova činu a smrti – smrt má charakter pohlcující moci, a snad proto se stal Saturn
revolučně příslovečným, nicméně mytický Kronos pohlcoval, ale nezabíjel. Pokud bychom tu otázku
smrti přeci jen mohli vidět, mohli bychom také doplnit otázku: jak by mohl být život životem, kdyby
nevzdoroval smrti…)
Kronos zosobňuje stupeň v rozvíjení životní moci. Další stupeň pak představuje božstvo, jež má život
přímo zakódováno ve svém jménu: Zeus (*diu „světlý, den“). Kronos se sám stal obětí vzpoury tohoto
svého syna, který zosobňoval rozumnost a řád nad lidmi. Když přitom německý klasický filolog Kurt

15
16

Srv. Ki-sun Kim, Mythos und Tragödie, Traditionserkenntnis und Zeitkritik, Tübingen: Königshausen 1999, s. 29.
F. W. J. Schelling v tomto „čase Titánů“ spatřoval korelát duševního titánství – vášnivosti, nerozumnosti, bytí mimo
sebe (to emplékton), jak o tom psal Plútarchos, Philosophie der Mythologie, Stuttgart – Augsburg: J. G. Cotta'scher
Verlag 1857, s. 618. Dále srv. tamt. na s. 287: „Kronos je ale Uranos v jiné, již duchovnější podobě. Kronos není co
do své podstaty jiným bohem oproti svému předchůdci Uranovi; Uranos je jen vůbec obecný, zatímco Kronos je
bohem, který má již protiklad, bohem určitého času, již duchovně afikovaným Uranem, a potud konkrétním
bohem.“ Schelling se dále domníval, že Kronos je individualizací původně obecného, bezobrazného, vše naplňujícího
božstva, a dále, že je spřízněn s Melkartem, jemuž se na Předním východě obětovaly děti, ovšem s tím, že původně
byl Melkart Kronovým synem, kterého podle foinického spisovatele Sanchuniathona Kronos obětoval Uranovi, srv.
tamt., s. 312.322.
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von Fritz upozorňuje na analogii Kronovy a Diovy vzpoury, dodává, že rozdíly nejsou závažné. 17
Nicméně rozdíl mezi Kronovým pozřením dětí a Úranovým bráněním porodu je v tom, že zatímco
Úranos brání ve vývoji jako takovém, Kronos brání ve vývoji nitrosvětského rozvíjení.
Díky Diovi byl i Kronos podobně jako jeho otec přinucen – tentokrát aby své potomky vyzvrátil, čili
aby je jakoby znovu „porodil“.18 Mělo se to stát tak, že Kronovi jeho žena Rheia na radu Úrana a
Gaie namísto nově narozeného Dia poslala kámen zabalený do plenek – a ten pak vyvolal božské
zvracení. Podle Hésioda vyvržený kámen Zeus zarazil do země v Delfách (Theog. 498 n.). Tento
kámen býval asociován s „pupkem světa“ (omfalos).19 Zároveň je možné, že se v tom odráží i jakási
historická vzpomínka na kulturní revoluci svého druhu, na nástup řecké kultury, který se projevil v
„helénizaci“ delfské svatyně. Jinak řečeno – diovská revoluce byla patrně pokládána za
kulturonosnou. Kromě toho s mytickým Diovým nástupem přichází nové spojení mezi nebem a zemí.
Zeus sám je novým nebeským božstvem,20 které má navíc ve srovnání s předchozími generacemi
dominantnější vztah ke svému ženskému protějšku.21
Pokud jde však o Krona, Zeus, když vysvobodil své sourozence, po právu (možná by však bylo lépe
říci: zpola po právu) svého otce trestá a po vítězství v titanomachickém boji jej spolu s většinou
dalších Titánů vyhání ven ze sféry života a z jeho nově se ustavujícího řádu do Tartaru – tedy do nitra
Země. A tak až nyní se jej týká smrt – ne však zánik, spíš přechod do jiné sféry, protože se zároveň
identifikuje se svou chotí, a tím se dialekticky završuje jeho kariéra. Podle jiné, příznivější verze vládl
Kronos s Diovým synem Rhadamanthysem na ostrově blažených, srv. Pindaros, Ol. II, 74–76. Podle
italské verze, která zdůvodňuje identifikaci Krona a Saturna, unikl Kronos do Itálie, kde ho hostinsky
přijal bůh Janus a za jeho vlády tam panoval zlatý věk, srv. Macrobius, Saturnalia, 1,7.
Už sama postava Dia avizuje nástup lidské kultury. Člověk potřebuje životní prostor, který mu
zajišťuje Kronos, ale také v tomto prostoru potřebuje svůj život formovat – a v tom mu přichází na
pomoc Zeus se svými božskými sourozenci. Následnost bohů-revolucionářů udává základní
parametry, pomocí nichž je záhodno poměřovat i moderní revoluce: nakolik v nich jde o rozvíjení
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Srv. K. von Fritz, Pandora, Prometheus und der Mythos von den Weltaltern, in: týž, Schriften zur griechischen und
römischen Verfassungsgeschichte und Verfassungstheorie, Berlin; New York: de Gruyter 1976, (s. 24-59) s. 40 n.
Srv. J.-P. Vernant, Vesmír – bohové – lidé: Nejstarší řecké mýty, s. 23 n.
Což zase může souviset s údajným hrobem dřívějšího vládce Delf – Pythona, srv. Ki-sun Kim, Mythos und Tragödie,
s. 129 pozn. 5
Vztah mezi Nebem a Zemí se proměnil už spolu s Kronem, který znemožnil styk obou, srv. H. Spieckermann,
Lebenskunst und Gotteslob in Israel: Anregungen aus Psalter und Weisheit für die Theologie, Forschungen zum Alten
Testament, 91, Tübingen: Mohr 2014, s. 329: „Došlo k oddělení nebe a země. Ale jejich původní blízkost má i nadále
své dalekosáhlé důsledky“ (s odkazem na zrození Erínyí, Gigantů, Nymf a Afrodity).
Srv. Ki-sun Kim, Mythos und Tragödie, s. 28.
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toho, co revolučního do světa přinesli Kronos a Zeus? Neboli – nakolik vycházejí z lidských
psychických dispozic? Můžeme opravdu být optimističtí? Co musíme udělat, abychom původně
mytické „božské“ vzorce legitimně adaptovali na lidské podmínky? Nejsme v tom příliš přímočaří?
Vždy bylo iluzorní očekávat, že dojde k naplnění vznešených a ušlechtilých ideálů. Revolucí vydává
totiž činitel všanc i své temné stránky, zatímco aktérovy případné dobré úmysly se zase nechávají
překvapovat nečekanostmi a také přemáhat a stávají se dlaždiči jedné dobře známé cesty. Mnozí si
třeba nepřipouštějí, že vůdcovské schopnosti nezaručují čestnost.
To jsou ale jen náznaky možných dilemat nad historickými revolucemi, zatímco převraty v mytickém
božském světě se vyznačují subtilitami v přímočarosti, a proto je zapotřebí, abychom byli nanejvýš
opatrní při vzájemném srovnávání. A také proto se nelze podivovat tomu, jak si Vergniaud interpretaci
mýtu zjednodušil.
Sami si ovšem k dosavadnímu výkladu doplňme ještě jeden subtilní moment kronovského mýtu, který
byl zatím jen naznačen. Kronos totiž bývá často považován za negativní postavu, ve skutečnosti však
zosobňuje ambivalenci: vysvobozuje a spoutává, prospívá a proviňuje se. Když Pythagorejci nazývali
moře „Kronovou slzou“ (Kronou dakrynon) (Plútarchos, Isis a Osiris, 32),22 naráželi tím na slanost
moře, jež asociuje ambivalenci soli, prospěšné i nebezpečné. Právě tak moře platilo za „matku všech
věcí“ (pammétér) a zároveň za sféru velmi nebezpečnou. Mořská voda může odkazovat k pravodstvu,
a to se vší jeho temnotou a tajemstvím, takže může i odkazovat k přesahu otázky dobra a zla. Ve
srovnání s tím lidská dějinná kontingence, mravní úloha a pozemšťanská ohraničenost dávají revoltě
odlišnou formu dvojznačnosti, na niž také Camus upozorňoval a která může rozmanitě varírovat
(oproti mytickému vzorci pro svět).23
Kdyby byl Kronos pokládán za jednoznačně negativní postavu, neřku-li za postavu tak hrůzostrašnou,
jak jej vyobrazil v moderní době Francisco Goya na své slavné olejomalbě „Saturn požírající svého
syna“ (asi 1819–1823), sotva by došlo ke spiritualizaci, kterou prodělal už v řecké mysterijní a
filosofické tradici. Orfikové vykládali Kronovo vykleštění otce jako zbavení spoutávající a poklesnutí
působící smyslové rozkoše (Jeskyně nymf 16).
S tím ladí zdánlivý paradox Kronova příběhu, spočívající v tom, že Kronos jako vládce druhé
22

23

Srv. G. De Santillana, H. von Dechend, Hamlet's Mill: An Essay on Myth and the Frame of Time, Boston: David R.
Godine 19984, s. 371 n., pozn. 7.
Ambivalence je patrná už na „ano“ a „ne“ revoltujícího člověka. Ten potřebuje „ne“, aby se vůbec stal člověkem, srv.
L. Marin, Ursprung der Revolte: Albert Camus und der Anarchismus, Heidelberg: Verlag Graswurzelrevolution 1998.
s. 74: „Ne je původem revoluce. Camus neustále usiluje, aby se v průběhu revolty neztratila vzpomínka na tento
původ. Původ revolty se totiž nachází v tom, že se utištěný se stává člověkem, o což ovšem zase přichází, když se
stává nelidským vůči druhým.“
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generace božstev u Hésioda zosobňoval bájný zlatý věk (Práce a dni, 110). Tím se pak také inspiroval
Platón, když v Zákonech 713 vylíčil šťastný život, který řídí Kronos. Následně Plótinos říká, že ve
věčné ryze duchovní sféře, do níž má filosof vystoupit, je „pravý život za Krona“, který je sám
„sytostí“ (koros) a rozumem – sytostí proto, že „zahrnuje (periechei) všechen rozum, každého boha,
každou duši“ (Enn. 5,1.4.6–15). Plótinos tedy vybízí k naprostému duchovnímu převratu! Slova A.
Camuse, stojícího vně náboženství i ateismu, slova ze závěru Mýtu o Sisyfovi zní v porovnání s tím
troškařsky: „Samo snažení dostat se na vrchol stačí zaplnit lidské srdce.“24 Tato zásada má ovšem
svůj důvod v osmyslování absurdity za revolty25 při přemáhání smrti, jež se přenesla i do Sisyfova
trestu.
Naznačené prvky starověké tradice nám každopádně mohou pomoci nenechat se svést Kronovou
špatnou pověstí, tradovanou rovněž ve starověku (srv. Kratylos 396b).26 Ale zároveň nás přivádějí k
dilematu, v němž nás může povzbudit Platón, který z perspektivy filosofa vidí dobu Kronovy vlády
právě i jako ambivalentní, jako zlatý věk, o němž ale nelze říci, že by tehdy byli lidé šťastnější než v
jeho vlastní době (Nomoi 713e-714 a v návaznosti na Hésioda - Erga 109-201).27
Sami můžeme dodat, že v mytické perspektivě zosobnil Kronos zlatý věk, který však životu
nepostačoval. Jak známo, zlatost mate! Dosáhnout kýženého stavu neznamená, že zavládne dokonalá
spokojenost. Kdo něco takového dogmaticky tvrdí, netuší nic o destruktivitě, která přímo v něm dřímá
a se kterou se jednou střetne. Dále pak samy mytické božské revoluce i přes svou dramatičnost v sobě
zahrnují kromě hodnotové nejednoznačnosti také konzervativní inklinaci. Ve vztahu k novodobým
revolucím o něčem podobném píše Camus, i když některé jeho odkazy k Hegelovi v této souvislosti
by bylo dobré znovu promyslet:28 „Revolučnímu myšlení dvacátého století nelze rozhodně
porozumět, když přehlédneme skutečnost, že nešťastným řízením osudu čerpalo značnou část své
inspirace ve filosofii konformismu a oportunismu. Skutečná revolta není úpadkovými formami tohoto
24
25
26

27

28

A. Camus, Mýtus o Sisyfovi, přel. D. Steinová, Praha: Svoboda 1992, s. 166.
Srv. A. Camus, Člověk revoltujující, s. 114: „Revoltující nežádá život, žádá jeho osmyslení.“
V případě dialogu Kratylos vysvětluje Proklos Platónovu návaznost na orfismus, a přitom jméno Zeus vykládá jako
stvořitele univerza, jméno Kronos jako zásobník božského intelektu a jméno Úranos jako myšlení první myšlenky,
srv. Theologia Platonica IV 5, 21, 15-21. S tím mimochodem koresponduje Schellingova myšlenka vývoje od Úrana
po Dia jako od ideálního přes ideálně-reálné k reálnému, srv. Philosophie der Mythologie, s. 618. Zde je však
zajímavé, že Platón v dialogu Timaios ponouká k pozorování nebe (tj. Úrana), aby se filosofův intelekt zlepšoval
pozorováním pravidelného pohybu nebeských těles, a tak se připodobňoval bohu (47b). V dialogu Kratylos přitom
mluví o Kronovi, který pozoruje svého otce, což dává smysl interpretaci jeho jména jako čistého intelektu, k věci srv.
R. van den Berg, Platons Kratylos und die Theologia Platonica des Proklos, in: M. Perkams; R. M. Piccione, Proklos:
Methode, Seelenlehre, Metaphysik: Akten der Konferenz in Jena am 18–20. September 2003, Leiden: Brill 2006, (s.
35-48) s. 46.
K ambivalenci Kronovy vlády u Platóna srv. B. Wilke, Vergangenheit als Norm in der platonischen Staatsphilosophie,
Philosophie der Antike, Veröffentlichungen der Veröffentlichungen der Karl- und Gertrud-Abel-Stiftung, 4, Stuttgart:
Steiner 1997, s. 17-42.
Mám za to, že by bylo dobré zřetelněji odlišovat Hegela a interpretace levých hegeliánů. Dále pak „zásada žít v
souladu s mravy a zvyklostmi svého národa“ připomíná Descartovu prozatímní etiku, ale je otázka, zda lze tuto zásadu
přímo aplikovat na západní kapitalismus, jak to Camus dělá, srv. Člověk revoltující, s. 158.
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myšlení zpochybněna.“29
Revolta si nečiní nárok na kosmickou celkovost, který lze přiznat jen mytickým představám a jehož
lidskou nápodobu můžeme spolu s Ortegou y Gasset nazvat „intelektuální degenerací“ s odkazem na
původně francouzskou demagogii, jež se šířila od poloviny 18. století a dovedla celý evropský
kontinent k domněnce, „že metodou k rozřešení závažných lidských problémů je metoda revoluce,
pod níž se rozumí to, co již Leibniz nazval 'sociální revolucí', vůlí rázem přeměnit všechno ve všech
ohledech.30 (Jen pro kontrastní srovnání odkažme alespoň k Masarykovu líčení Francouzské revoluce
jako vpádu humanity.)31

Závěrem
Co je komu z nás na stranách francouzských revolučních zápasů blízké: Hora nebo Bažina? A není
dnešním názorovým Horalům v praxi bližší postoj Bažiňáků? Za druhé pak: Požírá-li revoluce jako
Saturn své děti, jak jsou tyto děti opět vysvobozovány32 a jak se ujímají svého nového věku? Neměli
bychom revoluci v jejím plném významu, v jejím naplnění právě i za její rozpornosti ponechávat jen
mytickému božskému světu? Je totiž možné, že právě Kronos je značnou měrou „odpovědný“ za
lidský sklon k revoltě a revoluci. Ovšem v antice stačilo člověku se na mytickém světě jen podílet.
Zato moderní člověk,33 dávno vzdálený mytickým představám o kosmické změně, zůstal s touhou po
ní jako pouhý dědic mýtu, odkázaný přitom na dějiny, do jejichž rozsáhle se dějící ambivalence jedině
může svou touhu promítat, ale s nadějí na jakýsi úspěch jen v některých revoltách.34
Jak ale vlastně hovořit o Kronovi/Saturnovi jako o revolucionáři? Pro příběh sám je Kronos bohem

29
30
31

32

33

34

Ibid., s. 163.
J. Ortega y Gasset, Vzpoura davů, přel. V. Černý, Praha: Naše vojsko 1993, s. 31 n.
Srv. T. G. Masaryk, Světová revoluce za války a ve válce 1914–1918, s. 383: „Ideálem Veliké Revoluce byla humanita;
to znamenalo mravně: sympathie a respekt každého člověka ke člověku druhému, uznání lidské individuality, člověk
nesmí člověkem být užíván jako prostředek. Politicky a sociálně to znamenalo rovnost všech občanů ve státě a
sblížení a sjednocení národů a států a tím celého člověčenstva.“
Tím aspoň narážíme na knihu Lothara Mayera Ein System siegt sich zum Tode: Kapitalismus frisst seine Kinder
(1992), kterou se zde ale jinak zvlášť zabývat nepotřebujeme.
U něho se pak můžeme setkat namísto úcty k božstvu se zbožšťováním, jehož si všímá i Camus v případě
socialistického zbožštění člověka: „Z tohoto pohledu je socialismus pokusem o zbožnění člověka a přejal některé
rysy tradičních náboženství. Toto srovnání přináší v každém případě poučení o křesťanských kořenech každého
historického mesianismu včetně revolučních,“ A. Camus, Člověk revoltující, s. 193.
A to i v revoltách jako aspektech revoluce, která jako celek je radikálně ambivalentní, jakkoli se to příčí jedné tradici,
která jako by sledovala známý dialog hraběte z Lianourtu a krále Ludvíka XVI.: Sire, ils ont pris la Bastille! – C’est
une révolte? – Non, Sire, c’est une révolution!“, G. Chaussinand-Nogaret: 1789, la Bastille est prise. la révolution
française commence, Brüssel: Éditions Complexe 1988, s. 102. Italský levicový politický myslitel Johannes Agnoli
takto prohlásil: „Revolty znají obecně jen troskotání, jinak by byly revolucemi. Ztroskotaná revolta zároveň zasahuje
do dějin, klade znamení, která zčásti mizí, aby se později opět objevila, mění nicméně svět,“ J. Agnoli: Gesammelte
Schriften, 5: 1968 und die Folgen, Freiburg i. Br.: Ça ira 1998, s. 10.
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revoltujícím i vzorem revolty, je kreativní mocí dosahující jednoty, ve své univerzální působnosti se
pak jeho čin převzetí vlády stává revolucí, v níž ovšem jednota kreativity a destruktivity nedovoluje
přímé srovnání s revolucemi historickými. Dovoluje to však jisté srovnání s těmi revoltami, které
jsme zmínili na počátku našich úvah, nakolik lze klást vedle sebe mýtus a umění. Zde se opět můžeme
dovolat Alberta Camuse, podle něhož se má revoluce poučit revoltou, již lze pozorovat nezávisle na
dějinách v umění: „Tvorba je úsilí o jednotu a odmítavý vztah ke světu. Ale odmítá svět kvůli tomu,
čeho se mu nedostává, a ve jménu toho, čím někdy, zřídka, je.“35 Můžeme jít ale ještě alespoň o krok
dále: úsilí je vzpínáním z nitra - kam však do světa nitro dosáhne? Revoluce zdá se být nárokem
partikulárního na univerzalitu, a proto buďme vůči ní předem podezřívaví, a raději se ptejme na
revoltu, jež je v našich silách. Nevzpíná se revolta předně proti hlubinně duševní destruktivitě a
stinnosti – a nespočívá pak ideálně v kongruenci s revoltou objektivní? To by mohlo být zároveň i
podmínkou sdílení dobrodružství revolty. Jen je naléhavě nezbytné přihlížet k tomu, že revoluční
objektivita bývá dalece projekčním plátnem niterných mizérií. Mrtví z dávných revolucí sotva koho
dnes trápí. Nicméně povražděných jako by dodnes nebylo málo…
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Shrnutí
Cílem příspěvku je uchopení tématu revoluce jakožto projevu touhy po sebezáchově. Tímto
sebezachováním přitom není myšleno jen současné fyzické přežívání, ale i zachování sebe do
budoucna, čehož se člověk snaží docílit nejenom skrze vlastní biologickou reprodukci, ale především
skrze jakékoliv své duševní dílo. Přitom samozřejmě hledá různá pole, kam by toto dílo mohl úspěšně
zasadit a zároveň hledá různé vhodné příležitosti, kdy by k tomuto zasazení mělo dojít. Úspěšnost
této snahy se poté měří podle délky trvání a přesnosti zachování tohoto otisku v poli. V ideálním
případě by zasazené dílo mělo být zachováno na věčnost. Lze si přitom klást otázku nakolik vhodnou
příležitostí k tomuto pokusu o sebezachování je právě revoluce. Nakolik sama revoluce je důsledkem
právě tohoto přirozeného sklonu k sebezachování. Zdali je možné z dlouhodobého hlediska
revolucím zabránit či zda jsou něčím nevyhnutelným. A zdali je nebezpečí revolucí něčím vlastním
pro každého člověka či jen pro člověka z určitého kulturního okruhu.

Abstract
In this article “The curse of revolution”, we look at revolution as a manifestation of desire for selfpreservation. By this self-preservation we do not mean only something like present preservation of
the body, but also preservation of ourselves into future. We try to do that not only by biological
reproduction, but above all through any product of our mental work. In this process, we search for
various “fields” where it would be possible to “plant” our print and we also search for suitable
opportunity to do this. If we are successful or not depends on duration and accuracy of our prints in
the field. With this in mind, we ask the question of how much a revolution is a suitable opportunity
for self-preservation. We also have the question whether or not revolution itself can be result of this
natural tendency to self-preservation. Are revolutions inevitable or we can find something that could
prevent, in long term, the risk of revolution? And finally, is risk of revolution something typical for
everyone or just for people in some cultural areas?
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Slovo prokletí dává tušit hned dvě věci. Za prvé je to skutečnost, že existuje nějaký původce tohoto
prokletí, zkrátka někdo, kdo sebe či druhého prokleje. Za druhé to pak znamená příslib téměř
nevyhnutelného neblahého osudu prokletého. Není přitom obtížné si domyslet, že těmi, kdo se stávají
prokletými, jsou lidé a těmi, kdo to toto prokletí jiných způsobují, jsou opět lidé. Nabízí se však také
množství otázek, na něž není tak snadné odpovědět. Mezi tyto otázky patří například: V čem spočívá
ona nevyhnutelnost revolucí či alespoň zdání jejich nevyhnutelnosti? Komu všemu hrozí toto prokletí
a u koho všeho hrozí, že bude jiné proklínat? A co máme vůbec na mysli, když mluvíme o revoluci?
Než se pokusíme na výše uvedené otázky odpovědět, podívejme se nejdříve na základní předpoklad,
z něhož budeme vycházet. Tímto předpokladem je, že každý člověk má ve své přirozenosti sklon
k sebezáchově. Toto sebezachování přitom není omezeno jen na současné fyzické přežívání, ale míří
i na zachování sebe do budoucna, čehož se snaží docílit nejenom skrze vlastní biologickou
reprodukci, ale především skrze jakékoliv své duševní dílo. Přitom samozřejmě hledá různá pole,
kam by toto dílo mohl úspěšně zasadit a zároveň hledá různé vhodné příležitosti, kdy by k tomuto
zasazení mělo dojít. Úspěšnost této snahy se poté měří podle délky a přesnosti zachování tohoto
otisku v poli. Přičemž mírou přesnosti se zde myslí to, nakolik zasazené dílo zůstane nezměněno.
V ideálním1 případě by zasazené dílo mělo být zachováno na věčnost. Což je však samozřejmě cílem,
u něhož lze mít vážné pochybnosti, zda je vůbec možným. Ale zároveň je také cílem, u něhož je
pravděpodobné, že mnozí lidé zkrátka nebudou mít možnost si svůj úspěch či neúspěch zkontrolovat.
Nyní si lze klást otázku nakolik vhodnou příležitostí k tomuto pokusu o sebezachování je právě
revoluce. Nakolik sama revoluce je důsledkem právě tohoto přirozeného sklonu k sebezachování.
Zdali je možné z dlouhodobého hlediska revolucím zabránit či zda jsou něčím nevyhnutelným. A
zdali je nebezpečí revolucí něčím vlastním pro každého člověka či jen pro člověka z určitého
kulturního okruhu.
Každý dlouhodobě budovaný systém, který ani nemusí nutně být politický, zabírá postupem času čím
dál tím větší plochu onoho pomyslného pole, v němž je duševní dílo zaseto a jenž takto právě
představuje naději na ono sebezachování pro ty jenž ho v tomto poli zaseli. Je přitom vcelku
přirozené, že ti, již různé části tohoto pole obsadili, se zároveň snaží, aby jejich dílo v tomto poli
odolalo cizím pokusům jej nahradit a ohrozit tak jejich naději na sebezachování. Tehdy, když se zdá,
1

Ve smyslu nejlepšího možného výsledku pohledem toho, kdo skrze dané dílo chce docílit sebezáchovy.
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že pole je prakticky celé obsazené, že zasetá díla nelze rozšířit dílem vlastním, popřípadě je dílem
vlastním nahradit, tak se onen celý systém musí chtě nechtě ocitnout ve vážném nebezpečí.
V nebezpečí, které hrozí náhlým svržením a nahrazením celého tohoto systému.
Hlavním cílem revoluce pak není nic jiného než otevření dříve uzavřeného pole pro mnohá nová díla
a poskytnutí tak naděje na sebezachování pro revoltující. Jednou z tezí Hannah Arendtové bylo, že:
„Samozřejmě se nic nezdá přirozenějším, než že způsoby revoluce předurčuje typ zřízení, jenž
svrhává. Nic tak zřejmě nevysvětluje lépe, že čím absolutnější byl vládce, tím absolutnější bude pak
revoluce, jenž ho nahradí.“2 K čemuž bychom mohli dodat, že čím více systém své pole úspěšně
bránil a nenechal nikomu jinému mnoho možností k zasetí na něm, tím větší bude právě vůle ho
svrhnout a jeho stopy na onom pomyslném poli zničit.
Pokus o náhlé přesetí většiny tohoto pomyslného pole bychom tedy mohli nazvat revolucí. Naopak
přesetí jen dílčích částí tohoto pole je reformou a samotné poskytnutí možnosti reformy je nutnou
podmínkou přežití systému. Zvláště tedy ve společnostech, které mají výrazně oslabenou schopnost
náboženského prožitku a s ním spojené víry v posmrtný život. Prakticky každá společnost jistě také
nabízí mnoho různých pomyslných polí, skrze která mohou jedinci provést svůj pokus o
sebezachování skrze své dílo. Jistě tedy nejsou veškeré podobné snahy mířeny jen na pole politiky,
když stejnou funkci může zastávat kdejaké jiné pole, které se navíc může jevit dostupnějším. Ovšem
zde je třeba si uvědomit dvě základní pravidla:
1) Jakmile je nějaké pole ustanoveno, vždy je spojeno s konkrétními díly, která se alespoň v případě
zakladatelů zdají býti nesmrtelnými, a tato možnost dosažení nesmrtelnosti v tomto poli je
dostatečným lákadlem, aby se vždy našli zájemci o prosazení se na něm.3
2) Ne každé pole má stejnou hodnotu. Hodnotu pole určuje to, jak ovlivňuje různá jiná pole. Hlavně
však její hodnotu určuje počet nositelů tohoto pole. Čím více nositelů, tím větší možnost přežití pole
samotného. Byť tedy s tím zároveň je spojena také větší konkurence na tomto poli a zajisté také větší
riziko přepisu jednotlivých zasetých děl na něm.

2

3

Nothing, indeed, seems more natural than that a revolution should be predetermined by the type of government it
overthrows; nothing, therefore, appears more plausible than to explain the new absolute, the absolute revolution, by
the absolute monarchy which preceded it, and to' conclude that the more absolute the ruler, the more absolute the
revolution will be which replaces him. (Arendt, H. On revolution, s. 155.)
Uveďme zde třeba příklad pole filosofie, které by jistě nebylo pro nové uchazeče natolik lákavé, nebýt mnoha
slavných jmen s tímto polem spojených. Zvláště však těch jmen, jejichž dílo se zdá býti v tomto poli pevně zaseto
třeba již od dob starověku, čímž vzbuzují nadějí na dlouhodobé zachování se skrze filosofii. Skutečnost, že mnohá
slavná díla byla po několik staletí “ztracena“ či jsou dokonce ztracena dodnes, na tomto mnoho nemění. Jakožto jistou
demonstraci vědomí si atraktivity pole filosofie, můžeme uvést jen několik let starý plakát lákající ke studiu na FF
UJEP ukazující studenta s antickou bustou místo hlavy a doplněnou sdělením, že i uchazeč může být na jeho místě.
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Pomyslné pole politiky je tak možné řadit mezi ta pole, která mají hodnotu nejvyšší, neboť může
ovlivňovat mnohá jiná pole a zároveň jeho nositeli jsme prakticky my všichni, přestože se do politiky
nemusíme ani aktivně zapojovat.
Stačí tedy široká nabídka různých polí, které by nabízeli lidem možnost jistého prosazení se na nich
k tomu, aby se politický režim, který tuto širokou nabídku umožňuje, udržel? Zřejmě je možné říct,
že tato široká nabídka jistě zmenší počet nespokojených, jelikož jim některé z těchto polí skutečně
poskytlo naději na sebezachování. A samozřejmě čím menší počet nespokojených, tím menší riziko
revoluce. Ovšem ani relativní úspěch na některém z menších polí ještě nutně nemusí přinést úplnou
spokojenost, jednoduše proto, že jiná větší pole jsou zkrátka lákavější, nadějnější a pole menší tak
v očích toho, kdo se na něm již prosadil, může postupně ztrácet na významu. Také je možné se ptát,
zda neustále rozšiřující se nabídka různých polí, kdy například v současnosti je toto tempo růstu dosti
zvýšeno stále ještě poměrně novým vynálezem internetu, nesnižuje příliš hodnotu relativně malých
polí a zda tak v budoucnu nebude hrozit, v současnosti možná těžko představitelný, velký přesun
zájemců o sebezachování z těchto menších polí na přeci jen stabilnější pole větší. Stabilnější ve
smyslu, že jemu samému nehrozí velká ztráta nositelů a tím tak samotné životnosti tohoto pole. Čímž
ovšem mohou být tato větší pole ohrožena, jelikož nebudou připravena na zvýšený počet zájemců o
prosazení se na nich. Tato větší pole zkrátka nebudou poskytovat dostatečný prostor pro ně.
Co se pole politiky týče, tak motivace revoltovat nemusí mít nutně příčinu v systému, který by
fungoval špatně v tom smyslu, že se v něm například nedodržují základní lidská práva a svobody,
popřípadě že jeho současní představitelé nejsou zvyklí mluvit pravdu apod. Přestože tedy takovéto
špatné fungování může poskytovat revoluci legitimitu potřebnou pro následné obsazování získaného
pole. Hlavní příčinou revoluce je zkrátka atraktivita onoho obsazeného pole, spíše než ideálů, s nimiž
se do revoluce vstupuje. Což je tedy myšlenkou, kterou s poměrně velkou dávkou cynismu,
naznačoval již Engels v jednom ze svých novinových článků. Engels ovšem tento zřejmě obecně
lidský sklon k revoluci pro revoluci samotnou přisuzoval pouze studenstvu.4 Zatímco tedy dělníci, na
rozdíl právě od studentů, dle něj měli být schopní revoluce pro revoluční ideály.
Přestože sice schopnost způsobit revoluci se jistě nemůže připisovat pouze studentům, tak očekávání,
že oni budou tím, co bychom mohli nazvat rizikovější skupinou, jistě má své rozumné základy.
Přičemž onu zmiňovanou rizikovost nezpůsobuje ani tak skutečnost, že se jedná o jedince studované.
Tu rizikovost způsobuje především samo jejich mládí. Abychom tento bod blíže vysvětlili,
pomůžeme si tím, co říká Kuhn o jisté spojitosti mládí a změny paradigmatu:
4

Srvn. Engels, F., Nedávné vraždění v Lipsku. - Německé dělnické hnutí, URL: https://www.marxists.org/cestina/marxengels/1845/091845.html [cit. 05.06.2017].
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„Téměř vždy byli lidé, kteří takových podstatných nápadů nového paradigmatu dosáhli, buď velmi
mladí, nebo byli čerstvými nováčky v oboru, jehož paradigma změnili. Snad není třeba tento bod
zdůrazňovat, protože je zřejmé, že lidé, které předchozí praxe jen málo váže k tradičním pravidlům
normální vědy, pravděpodobně uvidí, že tato pravidla už nevymezují hru, kterou by bylo možno dále
hrát, a vymyslí si jiný soubor pravidel, jimiž stará pravidla nahradí.“5
Můžeme dále dodat, že nováčci vědecké obce tak zkrátka nebývají toliko fixováni na určitou podobu
stávajícího pole, jelikož na něm nemají zaseto žádné své dílo, které by právě zrušením starých
pravidel ohrozili. Stejně tak je pochopitelné odhodlání mnohých zkušenějších členů vědecké obce
starou podobu pomyslného pole bránit, jelikož by jejich vlastní díla na této podobě pole závislá, ocitla
se rázem ve “smrtelném“ nebezpečí. Mládí tedy představuje větší riziko revoluce, a to prakticky pro
většinu pomyslných polí, nejenom pro ta, která bychom mohli spojovat s vědou či politikou.
Rozhodně však nemůžeme říct, že by riziko revoluce bylo svázáno vždy jen s mládím, jelikož ani
stáří rozhodně nemusí znamenat, že se jedinci podařilo uzmout část stávajícího pole, třebaže
nepatrnou, pro zasetí vlastního díla.
Vraťme se ovšem zpátky k tématu pomyslného pole politiky. Jako nejstabilnější systém postavený
na poli politiky se může zdát býti demokracie. Ne snad proto, že by vždy nutně musela představovat
ten nejspravedlivější a nejpopulárnější z možných systémů, ale proto, že zkrátka nabízí,
v pravidelných intervalech, možnost přeobsazení vybraných úseků svého pole. Nedává však
samozřejmě žádné záruky za to, kým budou tyto vybrané úseky po dané období drženy, neboť sama
je ve svém základu pouhou platformou pro možnost prosazení se na poli politiky jinými. Samotné
viditelné poskytnutí možnosti obsadit část pole politiky však ještě nutně nezaručuje bezpečí pro
demokracii. Přičemž toto nebezpečí hrozí jak ze strany těch, kterým se skrze demokracii dlouhodobě
nedaří na pole dostat, tak i ze strany těch, kteří skrze ni již část pole obsazují.
Například už jen skutečnost, že držení alespoň části pole je jen časově omezené a že poté hrozí
rozsáhlé přesetí, velmi zvyšuje šanci na ohrožení demokracie ze strany toho, kdo v určité chvíli drží
tolik moci, aby měl možnost systém samotný omezovat. Jak ostatně dokázaly mnohé případy
z historie.6 V případě těch, kterým se naopak nedaří skrze demokracii dlouhodobě na pole vůbec

5
6

Kuhn, T. S., Struktura vědeckých revolucí, s. 87.
Zde je možné vybírat z nepřeberného množství vhodných příkladů. Nebudeme však chodit nikam hluboko do
minulosti a zvolme si příklad stále ještě tzv. čerstvý, jakožto připomínku, že toto riziko je pro demokracie stále
aktuální. Tímto příkladem je Turecko, kde v roce 2017 demokratickou cestou došlo k výraznému rozšíření pravomocí
prezidenta Recepa Tayyipa Ergona a zároveň tak došlo i k rozšíření možností, jak ubránit jím a jeho politickou stranou
drženou část pole proti případným konkurentům.
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dostat, třeba proto, že jejich politické sebevyjádření je pro případné voliče jednoduše nepřijatelné,
vzrůstá samozřejmě nespokojenost se samotnou platformou. Když skrze demokracii nelze se na
chtěné pole dostat, vznikají pokusy tuto platformu poškodit či zcela zničit. Čím více podobně
dlouhodobě nespokojených skupin je, tím větší nebezpečí platformě hrozí. Například už jen tím, že
sami nespokojenci vytváří vlastní nové pole, jehož jsou sami nositeli a atraktivita tohoto pole je tím
větší, kolik daných nespokojenců je. Vážné problémy nastávají ve chvíli, kdy je atraktivita tohoto
nového pole natolik vysoká, že se stane přitažlivou i pro větší množství lidí, kteří původně
s demokracií nikterak nespokojeni nebyli. Nezapomínejme ovšem, že i pole vytvořené původně
nespokojenci může být později v ohrožení ze strany těch, kteří jsou nespokojeni, že se ani na něm
nedokázali prosadit.
Jistě je možné říct, že revoluce, která se týká velkého pole, velmi pravděpodobně bude mít dopad i
na pole menší, která s tímto velkým polem souvisejí či jsou dokonce jeho součástí. Třebaže tyto
součásti mohou mít určitou mírou autonomie. Naopak revoluce, která se týká menšího pole, jenž
souvisí s polem velkým, nemusí mít žádný výraznější dopad na ono pomyslné velké pole. Zkrátka
nespokojenci z menších polí pro pole větší nutně riziko nepředstavují. Nepředstavují-li riziko nutně,
neznamená to však, že nepředstavují riziko vůbec. Představme si, že máme například pomyslné velké
pole politiky státu, v němž právě došlo převratu ze strany islamistických revolucionářů. Ti se
dlouhodobě nemohli na toto politické pole vůbec dostat. Není na něm tedy dosud zaseto prakticky
žádné jejich dílo, a tak se jedná o revoluci přesívající toto pole ve velké míře. Což vzhledem
k významu daného pole znamená také velké změny na polích významově menších, která ani nutně
nemusí být politická. Vezměme si například pole kinematografie, kdy se za dob předchozího režimu
zdál být preferovaným určitý typ filmů, s nímž byla spojována určitá jména. Vzhledem k tomu, že
tento typ filmů je spojovaný právě s předchozím režimem, lze předpokládat tlak na změnu i zde. Tlak,
který přinese nejenom jiné typy filmů, ale velmi pravděpodobně i nová jména, mající přesadit jména
stará, se starým režimem spojovaná. Nyní se podívejme na věc ze strany opačné, kdy revolucionáři
nezpůsobí převrat v celém státě, ale zmocní se například pouze jednoho malého regionu. Změny,
které zde revolucionáři způsobí, neznamenají automaticky změny na poli větším, pod něhož pole jimi
právě zabírané patří. Dojde-li například v tomto regionu k programu přestavby kostelů na mešity,
neznamená to, že se kostely promění v mešity na území celého státu.
Z pohledu zastánců demokracie se jistě nabízí otázka, jak s podobnými nebezpečími, jako je
například to ze strany nespokojenců, účinně a dlouhodobě bojovat. Jak se jim bránit? Částečnou
obranou může být ta velká nabídka menších polí umožňujících sebeprosazení, avšak ani ta, jak jsme
si ukázali, nemusí nutně stačit. Dále částečnou ochranu přináší také samotnou demokracií poskytnutá
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možnost přístupu na své pole, která ovšem sama o sobě taktéž stačit nemusí. Velkým rizikem je také
zavádění různých auto-imunitních opatření,7 které by vykazovaly ať už skutečné či jen domnělé antidemokraty z demokratické soutěže o zisk části svého pole. Neboť podobnými opatřeními dochází
nejenom k oslabování toho, co obvykle nazýváme demokratickými zásadami, ale zároveň se jimi jen
ještě více posiluje odhodlání systém svrhnout a jeho pole zcela přeobsadit. Nejefektivnější možnou
prevencí, tak nakonec může být hrozba zvenčí, ať už skutečná či ne, kdy ti druzí jsou prezentování
jakožto někdo, kdo touží smazat celý náš odkaz. Kdy většina našich pomyslných polí má být přepsána
a držena tímto Jiným. Tato prevence je však samozřejmě účinná jen tehdy, když se skutečně podaří
lid, tedy nositele pole, přesvědčit a zároveň toto přesvědčení v nich držet, že ti druzí tyto ambice
skutečně mají. Nejefektivnější možnou prevencí to však může být spíše u těch systémů, které nejsou
demokratické, neboť pocit podobného ohrožení vede opět spíše ke snahám vlastní pole i s jeho
aktuálním obsazením bránit, a to i za cenu znehodnocování toho co chce vlastně chránit, tedy
demokracie samotné.
„A nevpisují naši filosofové své jméno i do těch pojednání, kde píší o pohrdání slávou?“8 Vraťme se
nyní s touto Ciceronovou otázkou k tématu, nakolik je možné ono “prokletí“ revoluce považovat za
něco univerzálního. Zda vůbec potřebu zachovat se skrze své dílo je možné považovat za něco
univerzálního? Přeci jen zde máme ještě dvě výrazné alternativní možnosti, skrze něž je možné dojít
k onomu zachování sebe. První z těchto možností je tedy zachování sebe skrze své potomstvo, druhou
pak neporušená víra ve věčný posmrtný život. Obě se přitom přeci jen zdají být právě více
univerzálními, než je právě snaha zachovat se skrze své dílo. Je však možné si vystačit pouze s nimi?
Již zde bylo zmíněno, že riziko revolucí lze přeci jenom očekávat spíše ve společnostech, které mají
oslabenou schopnost náboženského prožitku, na níž je víra v posmrtný život závislá. Ovšem všichni
jistě známe i mnohé příklady různých revolucí ve společnostech, u nichž tuto víru stále ještě máme
ve zvyku očekávat. Nechceme se nyní pouštět do diskuzí, zdali náhodou i ony společnosti tuto
schopnost již ve větší míře ztratily. Spíše chceme ukázat, že potřeba zachovat se skrze své dílo vírou
v posmrtný život nutně nezaniká, třebaže může být přeci jen utlumenější. Hlavní nevýhodou této
alternativní možnosti, jak zachovat sebe je totiž její větší abstraktnost. Při zachování sebe skrze své
dílo přeci jen máme možnost zpozorovat, že jsme část pole uzmuly. Máme tedy možnost si svůj

7

8

Právě i s ohledem na to, že ona demokracií nabízená možnost přístupu na pomyslné pole politiky širokému okruhu
uchazečů, splní-li jasně daná pravidla platná pro všechny, je vlastně důležitou součástí vlastní ochrany demokracie
různými riziky, mezi něž patří například i riziko revoluce. Lze poté slovy Derridy říci: „As we know, an
autoimmunitary process is that strange behavior where a living being, in quasi-suicidal fashion, "itself" works to
destroy its own protection, to immunize itself against its "own" immunity.” (Derrida, J. a Borradori, G.,
Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides, IN: Philosophy in a time of terror, s. 94.)
Cicero, M. T., Tuskulské hovory, IN: Cicero, M. T., Tuskulské hovory: Cato Starší O stáří; Laelius O přátelství, s. 45.
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příslib nesmrtelnosti, s trochou nadsázky řečeno, osahat. Skutečnost, že je zde vždy riziko, že nám
tato část pole nebude patřit věčně, je vedlejší.
Jakožto ještě méně abstraktní se však může jevit možnost zachování se skrze své potomstvo. Zde
ovšem by byla nejspíše chyba k dítěti přistupovat pouze jako k dílu masitému. Dítě po určitý čas
představuje pro rodiče nejpřístupnější pole, do něhož mohou sebe zasadit. To, co bychom nazvali
výchovou je vlastně tvorba duševního díla a byť je cílena na velmi malé pole, tak přeci jen nabízí
možnost věrnějšího sebezachování než mnohá pole větší,9 do nichž se snažíme vsadit většinou jen
určité malé fragmenty sebe. Největší nevýhodou zde je však právě ten fakt, že se jedná o pole velmi
malé, které tak nepůsobí jako žádná velká záruka vlastního sebezachování.
Závěrem bychom mohli říct, že riziko revoluce je tedy stále aktuální. Riziko revoluce lze sice různými
prostředky výrazně snížit a těchto prostředků je stále poměrně dosti. Ovšem ani skrze ně se ho
pravděpodobně nelze nikdy zcela zbavit.
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Jistě se zde nabízí také srovnání revoluce a puberty, kdy se dítě snaží náhle přesadit část pole, kterým je vlastně ono
samo. Spíše však jde jen o jistou demonstraci schopnosti revoltovat než o revoluci samotnou, při níž by dítě bylo
schopné náhle přepsat většinu ze svého vlastního pole.
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Shrnutí
Nerevolučnost doby může být výsledkem chápání současnosti jako dosažení optimálního stavu. Může
být však i vyústěním zjištění osudového pomýlení v očekávání, jež byla do revolucí kladena. Přesto
se takto chápaná nerevolučnost nemusí vylučovat s jiným rozměrem revolučnosti. Totiž takové
revolučnosti, která v sobě obsahuje zásadní proměny z hlediska dlouhodobě působících dějinných
tendencí.

Abstract
The paper „On the revolutionarity of unrevolutionary times“ thematizes the not so revolutionary
aspect of this time. The unrevolutionarity may be a consequence of understanding the present as an
achievement of an optimal state. It may also be an outflow of fatal illusion of revolutionary
expectations. However even unrevolutionarity understood in this way does not have to exclude other
dimension of revolutionarity. Namely such a revolutionarity, which contains basic changes from the
point of view of longly acting historical tendencies.

Protože název příspěvku může vzbuzovat dojem jisté zmatečnosti, pokusme se úvodem o předběžné
projasnění použitých pojmů. Nerevoluční dobou lze nazývat takovou dobu, která nejeví známky
jakéhokoliv revolučního potenciálu. Toto vymezení je možné chápat jako pouze přechodový jev,
nebo z hlediska širšího časového rozmachu, dokonce jako cosi definitivního. Pro oba případy ovšem
platí různá odůvodnění nerevolučnosti. Tou může být například míněna společenská konstelace, která
navazuje na revoluční výdobytky, jimž je rozuměno tak, že jsou určitým obecně přijatelným
završením dějinné dynamiky. Vzhledem k tomuto pocitu završení, se jakékoliv uvažování o následné
revoluci jeví jako cosi nepochopitelného, či dokonce nepřijatelného. Nerevoluční období však může
být chápáno i tak, že dosavadní průběh revolučních událostí potvrdil nesmyslnost pokusů
prostřednictvím revoluce cosi zásadního změnit. Zjištění nerevolučnosti tak může být výsledkem
pozitivního i negativního posuzování role revoluce v současném společenském uspořádání.
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Zmíněná rozrůznění v pojímání revolučnosti vycházejí nejen z odlišného chápání fenoménu revoluce,
ale také z odlišného porozumění průběhu dějinných událostí, v nichž se revoluční zvraty objevují jako
potvrzování určité dějinné logiky. Pro názornost uveďme příklad marxistického chápání revolucí
v rámci dějinného procesu. Revoluce v tomto přístupu znamená přeměnu společenského řádu,
přičemž každá takováto přeměna podléhá hodnotící představě o dějinném vyústění. Buržoazní
revoluce připravuje v rámci mechanismu třídního antagonismu rozhodující aktéry závěrečného
revolučního klání. Proletářská revoluce je pak průchodem k nastolení společenské konsolidace, jež
z každého následného nápadu na návrat revolučního vzmachu činí něco zcela nesmyslného.
Závěrečná revoluce je dějinným vyústěním, jež pro příště vylučuje strategii revoluční akce.
Převedeme-li marxistické dějinné schéma na obecnější úroveň pojímání dějin jako procesu lidské
emancipace, pak po předjímaném dějinném završení přestává být revoluce čímsi reálně myslitelným.
Jakkoliv se mohou vést spory o dokonalosti provedení závěrečné revoluční akce, každá společenská
problematizace dosaženého stavu získává punc zpochybňování předpokladů vlastní emancipace.
Z tohoto hlediska nelze například to, co jsme schopni nazývat „sametovou revolucí“ vnímat jinak než
jako kontrarevoluci, nebo jako návrat k již překonanému dějinnému období. Pokud bychom ovšem
naší závislost na osmyslňování dějin prostřednictvím završitelnosti emancipačního procesu chápali
tak, že marxistická představa chybila ve svých odhadech vývojových možností člověka, pak se
pochopitelně nabízejí zcela jiná kritéria hodnocení. Třeba taková, která za vrchol emancipačního
procesu považují ideologii liberalismu, kterou se marxistické prodloužení významu revoluční
strategie pokusilo znehodnotit. Potom se i „sametová revoluce“ může jevit jako skutečná revoluční
událost, jejíž význam spočívá v negaci zdiskreditovaného chápání dějinného završení.
Pokud je z pouze naznačených souvislostí zřejmé, jakým způsobem může vznikat dojem nerevoluční
doby, lze se v průběžném vyjasňování posunout k tomu, v jaké podobě se v nerevolučnosti přesto
ukrývá revoluční potenciál. Nejjednodušším vysvětlením je, že revolučnost lze spatřovat již v tom,
že se nerevoluční doba z rozličně chápaných důvodů principiálně odlišuje od dosavadního dějinného
průběhu, pokud v něm ovšem vždy nějak dominoval revoluční princip. Chceme-li však postihnout
zdánlivým paradoxem méně zjevné okolnosti, musíme vyjít z problematizace ztotožnění revoluce
s konkrétní dějinnou událostí. Revolučnost ve smyslu zásadní proměny se totiž může projevovat
nejen v podobě časově koncentrované události. K řadě závažných proměn dochází také
prostřednictvím samotné tendenčnosti dějinného nasměrování.
Získáním časově odlišně určených významů revoluce vstupujeme do prostoru tázání po vzájemné
provázanosti obou úrovní. Pochopitelně se asi jako první vybaví různé formy souběhu, čímž je
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míněno, že revoluční událost je vždy podmíněna přípravnou vývojovou fází, takže se stává jakýmsi
mezníkem, jenž potvrzuje zjevnost předchůdných dějinných tendencí. Do méně patrných souvislostí
by nás zavedla úvaha o tom, že revoluční události mohou v jistém smyslu nahrávat dějinným
tendencím, které mají odlišnou orientaci než vlastní revoluční záměry. Ideologizující zpřehledňování
revoluční nepřehlednosti účelově odvádí od uvědomování si skutečnosti, že revoluční událost lze
chápat jako projev zoufalství v pokusu získat dynamiku dějinného troskotání na svou stranu.
Revolučnost nerevoluční doby pak může být chápána jako smíření se s revolučními proměnami, jež
se průběžně odehrávaly navzdory emancipačním záměrům člověka. Takové smíření může nabývat
rozličných podob, přičemž patrně nejméně pravděpodobné je, že si lidstvo na vrcholu civilizačního
sebeklamu bude ochotno přiznat svou definitivní prohru.
Pro další rozvíjení dosavadních úvah vybíráme z plejády autorů, kteří se fascinací revolučním děním
nechali nějak inspirovat, Ortegu y Gasseta, který již téměř před sto lety přišel s překvapujícím
konstatováním o zániku revolucí. V úvahách, v nichž se snaží tematizovat obrysy úkolu tehdejší
doby, provádí rozlišení mezi skutečnou revolucí a tím, co přes veškerá očekávání má podobu pouhého
státního převratu. Domnívá se, že skutečná revoluce je především duchovním stavem, k jehož
projevům není nezbytně zapotřebí násilí. Násilný převrat může být dokonce něčím, co zastírá
dějinnou podmíněnost revolučního ducha. Aby celou záležitost lépe osvětlil, pouští se odvážně do
popisu toho, co nazývá fyziologií revolučního procesu, během něhož dochází k postupné následnosti
různých duchovních situací. Podstatou revolučního ducha je vyvázání z tradicionalistické mechaniky
duše. Zatímco v odkázanosti na předávané tradice se lidské jednání konstituovalo v rámci respektu
ke sdílené minulosti, revoluční duch odmítl omezující závaznost tradice. Tímto pomyslným gestem
se uvolnil prostor pro racionalistický radikalismus, jenž se projevoval zejména snahou nahradit
odstraněná omezení konstrukcí rozmáchlých teorií, které by lépe vyhovovaly emancipačním
nárokům. Ve spekulativní abstrakci se potřeba přiblížit životní poměry dokonalosti snadno převrátila
do zvláštního pohrdání skutečností. Tím došlo k zásadnímu zvratu ve vztahu mezi skutečností a
ideou. Člověk v pohlcení revolučním nadšením vyměňoval radost z dosaženého za fiktivní očekávání
naplnění, čímž byla povážlivě narušena jeho psychická rovnováha.
Ortega předpokládá, že vypětí revolučního ducha spěje k vyčerpání jeho falešných očekávání. Tím
nejen poklesne význam spasitelského syndromu politiky, ale zejména dojde k rozevření prostoru pro
střízlivost, kterou se bude vyznačovat nastupující vnímání. Je tudíž evidentní, že Ortega
charakterizuje svou současnost jako dobu přelomovou, což je také důvod pro vznášení apelu na
uvědomování si náročnosti nových úkolů. Tuto revolučnost nastávající nerevoluční doby ovšem
komplikuje to, co lze s ohledem na předešlé úvahy nazvat důsledkem dějinných revolučních tendencí.
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O několik let později se Ortega pouští do smělé formulace svých pochybností nad možností
zaslechnout jeho dřívější apel na převzetí úkolu. V proslulé Vzpouře davů píše o revoluční povaze
19. století, v němž se završila dějinná konstituce davového člověka. Právě v těchto souvislostech
neopomíná připomenout, že revolučnost není v hrdinné obraně barikád a ve vzpouře proti
momentálně platnému řádu, ale v uvedení nového řádu. Tento nový řád byl nastolován postupně třemi
rozhodujícími principy, jimiž dle Ortegy jsou liberální demokracie, vědecké experimentování a
industrialismus. Davový člověk je průsečíkem narůstajícího sebevědomí průměrného člověka,
v němž se ukotvuje souběh iluze svobody s přísliby moderní techniky. Tato dominující síla
průměrnosti a všednosti způsobuje definitivní rozvrat dosud platného řádu, což Ortega načrtává
v nejrůznějších ohledech. Převažujícím faktorem společenského uspořádání je spokojenost s vlastní
omezeností, která je povzbuzována nárůstem vědecké specializace. Děsivá primitivizace moderního
člověka tak přerůstá do vnitřní falešnosti, kterou Ortega metaforicky přirovnává k vichru všeobecné
frašky. Zpohodlněním omezený člověk se přestává dopátrávat sepětí s vlastní osudovostí a námahu
pokládá za něco, co je takřka v rozporu s jeho chápáním práva na lidskou důstojnost.
Mohl-li se Ortega ve své době ještě živit určitou nadějí, že vyjádření tíživé skutečnosti povede alespoň
k částečnému prozření, jež omezí tragické důsledky vzmáhajících se znecitlivění, o sto let později
vypadá situace mnohem beznadějněji. Lépe řečeno beznadějněji z hlediska očekávání, která byla
kladena do možných politických úspěchů revolučních akcí. Člověku naší civilizace se přihodilo to,
že zapouzdřen do svých nároků přestal ovládat proměnu své dějinné situace. Z hlediska
emancipačních nadějí, jež byly vkládány do možného přizpůsobení společenského mechanismu
potřebám člověka, se sice jedná o frustrující a opožděné zjištění, přesto zůstává možná mnohem
hodnotnější zdroj útěchy. Politika sice přestává mít oporu v dějinném opodstatnění, otevírá se však
průzor k pochopení, že přes možná nařčení z nepřátelství vůči lidstvu obstojíme tváří v tvář
skutečnosti svého údělu. Podobně jako Ibsenův lékař Stockmann, když pochopil, že lidé se raději
nechají zadávit, než aby obětovali něco ze svých vybojovaných zásluh.
Nerevoluční doba ovšem neznamená, že nebude docházet k něčemu, co by v různých ohledech
tradiční revoluce nepřipomínalo. Dokonce bude se značnou pravděpodobností docházet k událostem,
které si z pochopitelných důvodů budou říkat o to, aby byly nazvány revolucemi. Jakkoliv se bude
jednat pouze o rozličné podoby státních převratů, lidé nepřestanou doufat v to, že mají právo na
vylepšování společenských poměrů. Vzhledem k širšímu dějinnému záběru se ale nemůže jednat o
nic jiného, než o potvrzení stoupající bezmoci masové mentality. Ta každým dalším pokusem o
revoluční proměnu společnosti člověka pouze vzdaluje od možnosti pochopit tragičnost jeho
emancipačního údělu.
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Setrvačnost odkládané naděje může dokonce způsobit poměrně zásadní změnu společenského
režimu. Ani v tomto případě ale nepůjde o revoluční událost. Dojde zřejmě pouze k tomu, že pro
skutečnost totalitního zmasovění, a tudíž i snadné ovladatelnosti davového člověka, bude již nemožné
udržet iluzorní ideologii demokracie. Jejím prostřednictvím se zatím daří zmást revolučnost
dějinného vývoje alespoň natolik, že je davovému člověku znesnadněno zahlédnout svou tvář na dně
osudové prohlubně. To, co bude následovat po rozkladu i těchto posledních mámivých osidel, si lze
pouze představovat, třebaže je již dnes možné značnou část idealizujících scénářů vyloučit. Hledání
smyslu dějin je vždy ošemetnou záležitostí, nepodaří-li se ho však najít ani pro opuštěné jednotlivce,
přetaví nás všeobecná fraška v pouhé stíny svých obětí.
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Shrnutí
Tento příspěvek se zaměřuje na proměnu vztahu mezi lidmi a zvířaty v kontextu revoluce v evoluční
biologii. První část se zabývá názorem Reného Descarta, podle kterého jsou zvířata pouze nemyslící
automaty, které nemají duši, a tudíž nemají ani vědomí a nejsou schopna cítit bolest. Druhá část
popisuje revoluční zjištění Charlese Darwina, podle kterého je rozdíl v mysli mezi lidmi a vyššími
zvířaty spíše ve stupni nežli v druhu. Podle Darwina není pochyb o tom, že zvířata cítí bolest. Poslední
část se proto zabývá otázkou, zda je druhová příslušnost morálně relevantní vlastností. Současný
filosof Peter Singer tvrdí, že speciesismus je stejně jako rasismus nebo sexismus nespravedlivý, neboť
také považuje fyzické rozdíly za morálně relevantní.
Abstract
This article „Revolution in evolutionary biology as the beginning of a revolution on morals“ focuses
on the transformation of the relationship between humans and animals in the context of revolution in
evolutionary biology. The first part deals with René Descartes's idea that animals exist like unthinking
machines. According to Descartes, animals don't posses the souls and it is a reason why they have no
consciousness and why they can not feel the pain. The second part deals with Charles Darwin's
revolutionary discovery that the difference in mind between man and the higher animals is one of
degree and not of kind. According to Darwin, there is no doubt that animals can feel the pain. The
last part deals with the question whether the membership of species is morally relevant. According to
contemporary philosopher Peter Singer, speciesism is as unfair as racism or sexism, which also
consider the physical diferences as morally relevant.

Úvod
Dlouhá staletí byla etika vnímána jako interpersonální záležitost mezi jedinci lidského druhu,
případně jako záležitost mezi člověkem a Bohem. Mluvit o přímých morálních závazcích vůči
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zvířatům, by až do devatenáctého století nejspíše nikoho příčetného a duševně zdravého nemohlo
napadnout. Celé věky byla zvířata v západní civilizaci (až na malé výjimky) vnímána jako naprosto
odlišné druhy bytostí. Tento stav se však začal pomalu měnit, když byla zveřejněna Darwinova teorie
evoluční biologie, která dodnes proměňuje pohled na vztah lidí a ostatních zvířat. Proti představě, že
člověka stvořil Bůh k obrazu svému, postavil Darwin myšlenku, že se člověk vyvinul ze zvířat a že
zvířata jsou tím pádem jeho blízcí příbuzní.
Svůj příspěvek o tom, jak vědecká revoluce podnítila snahy o revoluci morální, jsem rozdělil do tří
částí: v té první se budu věnovat René Descartovi a jeho pohledu na zvířata jako nemyslící a necítící
automaty, s kterými si můžeme dělat, cokoli nás napadne; ve druhé části se zaměřím na zveřejnění
revoluční teorie Charlese Darwina o naší příbuznosti se zvířaty, která i přesto, že důvěryhodnost
Descartovy teorie podkopala, žádné výraznější změny v našem přístupu ke zvířatům nepřinesla; v
poslední části se budu věnovat Peteru Singerovi, který se o tuto morální revoluci pokouší a v
návaznosti na Darwinovu teorii, podle níž je člověk pouze vývojovou větví ostatních živočichů,
nevede hranice morální komunity souběžně s hranicemi lidského druhu.

Zvířata jako nemyslící stroje
Ještě dvě století před tím, než se Darwin narodil, byla pro francouzského myslitele Reného Descarta
zvířata pouze složitými stroji, které vyrobil Bůh. Představa, že k nim máme morální závazky, by pro
něj byla stejně nesmyslná, jako představa, že máme morální závazky vůči hodinám, které vyrobil
člověk. Nějaké závazky týkající se hodin sice mít můžeme – tyto závazky však nemáme vůči hodinám
samotným, ale k jejich majiteli, který by oprávněně vznášel námitky, pokud bychom do jeho hodin
například začali tlouci kladivem.1 Oprávněně by vznášel námitky i člověk, kterému dané hodiny sice
nepatří, ale nachází se v jejich blízkosti a má strach, že ho zasáhne pružinka, ručička, kousek dřeva
či ciferníku. V takových případech bychom s naší činností podle Descarta nejspíše měli přestat, nikoli
kvůli nemyslícímu a necítícímu stroji, nýbrž kvůli lidem v našem okolí, které by rozbití hodin mohlo
zasáhnout (ať už finančně, nebo doslovně).
Stejným způsobem, jakým jsem povinen nepoškodit vaše hodiny, mohu být podle Descarta povinen
nepoškodit vašeho psa. Ale povinnost mám opět vůči vám, ne vůči vašemu psovi.2 Pes, stejně jako
1
2

Francione, G. L., Introduction to Animal Rights, Philadelphia: Temple University Press, 2007, s. 2.
Velice podobný názor má ještě dnes filosof Peter Carruthers, podle kterého si zvířata zaslouží pouze pozornost
nepřímou, vyplívající z vlastnických práv. To znamená, že by nikdo neměl trápit nebo zabít naše zvíře, protože by
tím porušil naše majetková práva (nikoli práva zvířete). Zároveň to ale znamená, že pokud zvíře nepatří nikomu,
nemá žádná práva. A pokud patří nám, můžeme si s ním dělat, co chceme.
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hodiny, totiž podle Descarta není ničím jiným než pouhým strojem a tím pádem k němu žádné
závazky nemáme. Myslí toto přirovnání zvířat k hodinám Descartes vážně? Připustíme-li, že je zvíře
stroj, není přeci jen trochu složitější, než hodiny? Descartes uznává, že zvířata umí dělat mnoho věcí
lépe než my. Chápe to však jako další důkaz toho, že jednají přirozeně a mechanicky, jako hodiny,
které měří čas přesněji než náš úsudek. Instinkt opic, který jim velí pohřbívat mrtvé, není podle
Descarta odlišný od instinktu psů nebo koček, který jim velí pohřbívat do země své exkrementy.3
Jednají zkrátka pouze podle vrozených instinktů a bez přemýšlení.
K názoru, že jsou zvířata pouhými – i když velice složitými – stroji, došel Descartes zhruba touto
cestou: na samém počátku si musíme tohoto francouzského myslitele představit s krumpáčem a velice
ambiciózním plánem, kterým je vykopání všech středověkých dogmat a nalezení nejpevnějších
základů, na nichž by mohla být založena nová věda. Oním krumpáčem je metodická skepse, jejímž
úkolem je zavrhnout vše, o čem by se dalo pochybovat. Okolní svět nemusí existovat, smysly nebo
nějaký zlý démon mě mohou klamat, vše se mi může jen zdát. Čím si tedy můžeme být jistí? Descartes
nalézá na dně své vykopané jámy tuto odpověď: i kdyby bylo vše kolem mě klam, pak ten, kdo je
klamán, musí nutně existovat. Pokud pochybuji, tak myslím. A pokud myslím, nelze mě ve chvíli,
kdy myslím, považovat za neexistujícího.4 To je pro Descarta první jistota a základní kámen pro
založení nové vědecké metody: Myslím, tedy jsem.
Ze dna této jámy pochybností však Descartes vylézá až nápadně rychle a vynáší na světlo další
nevyvratitelnou jistotou: protože ve své mysli nalézáme ideu Boha, Bůh musí existovat. Není totiž
možné, abychom si ideu dokonalého a nekonečného Boha stvořili jako nedokonalé a konečné bytosti
sami. Musíme od tohoto dokonalejšího pocházet, a jelikož je Bůh dokonalý, je také neskonale dobrý,
proto nás nemůže chtít klamat, tvrdí Descartes.5 „Především totiž poznávám, že není možné, aby mne
[Bůh] kdy klamal; v každém klamu či podvodu se totiž nachází nějaká nedokonalost; a byť možnost
klamat vypadá jako značný doklad bystrosti či moci, vůlí klamat se osvědčuje špatnost či slabost, a
tudíž k Bohu nepatří.“6
Descartes je křesťan a je zcela uchvácen (v jeho době) novou vzrušující vědou – mechanikou. To jsou
dvě skutečnosti, které formují jeho postoj ke zvířatům. Věří, že vše, co je tvořeno hmotou, je řízeno

3

4

5
6

Descartes, R., The Philosophical Writings of Descartes: Volume 3, The Correspondence, Cambridge: Cambridge
University Press, 1991, s. 304.
„Výpověď: Já jsem, já existuji, je nutně pravdivá, kdykoli ji pronesu nebo pojmu myslí.“ Srv. R. Descartes,
Meditace o první filosofii, Praha: Oikoymenh, 2003, s. 28.
Descartes, R., Meditace o první filosofii, Praha: Oikoymenh, 2003, s. 35-50.
Tamtéž, s. 51.
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mechanistickými zákony, díky kterým fungují například i hodiny. S kacířskou myšlenkou, že by i lidé
(tvořeni hmotou) byli pouhými stroji, se vypořádává následujícím způsobem: vedle Boha, kterého
pokládá za nekonečnou a nestvořenou substanci, rozliší ještě dvě substance stvořené: věci fyzična
(res extensa) a věci duševna (res cogitas). Člověk je podle něj jedinečným spojením obou. Mentální
stavy člověka, jakými jsou například pocity, žádosti nebo vědomí, jsou projevem nesmrtelné duše,
kterou stvořil Bůh. A jelikož myslící substance ke svému bytí nepotřebuje žádné místo, je duše
naprosto odlišná od těla. „Tělo zaniká velmi snadno, zatímco mysl je ze své přirozenosti nesmrtelná,“7
tvrdí Descartes. Naše já není identické s naším tělem, těla jsou dočasná, jsou to pouhé stroje, jejichž
jednání lze vysvětlit čistě fyziologickými zákony.
Naopak zvířata mají podle Descarta pouze svá těla. Přiznat, že by i zvířata měla nesmrtelnou duši, by
pro Descarta znamenalo přiznat, že nemusíme mít větší strach nebo naději v posmrtný život, než mají
blechy nebo mravenci.8 Křesťanská doktrína, podle které zvířata nemají nesmrtelnou duši, jež by
přežila rozklad fyzického těla, má v Descartově filosofii mimořádné následky: nemají-li zvířata duši,
nemají ani vědomí, neboť vědomí je mentálním stavem nehmotné duše, jež je naprosto odlišná od
materiálního těla. To znamená, že nejsou schopna zakoušet radost, strach, bolest, ani stres. K
přesvědčení, že zvířata nemají mentální stavy, dochází Descartes na základě následujících argumentů:
1) Zvířata nemohou užívat slov ani jiných znaků, aby vyjádřili své myšlenky tak, jak to děláme
my. Stroj sice může být sestrojen tak, aby pronášel slova nebo je rovnou křičel v závislosti na
různých fyzických podnětech. „Nemůže však být udělán tak, aby slova různě sestavoval a
takto odpovídal na vše, co se řekne v jeho přítomnosti, jak to i nejtupější lidé mohou činit.“9
2) I když mohou zvířata vykonávat určité věci stejně dobře nebo snad i lépe než my, selžou jistě
v těch, při kterých vyjde najevo, že nejednají podle rozumu, ale jen podle vrozených instinktů
a pudů.
Zatímco je člověk myslící substancí, jehož veškerou přirozeností je myšlení, je hlavní vlastností zvířat
jejich fyzická rozprostraněnost. Mluvit o mentálních stavech zvířat je proto podle Descarta
nesmyslné. Mentální stavy náleží duší a tu zvířata nemají. Mají jen své tělo – stroj. A pokud reagují
na bolest, není to důkazem toho, že by vědomí měla. Jejich reakci lze vysvětlit jako mechanickou
reakci živočišného organismu na fyzický podnět. Toto přesvědčení značně ovlivnilo lidský přístup ke
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zvířatům.10 Našemu zacházení s nimi totiž nekladlo naprosto žádné limity, což umožnilo nárůst
pokusů na zvířatech, zejména vivisekcí:
„[Karteziánští vědci] s naprostou lhostejností tloukli psy a dělali si legraci z těch,
kteří ta stvoření litovali, jako kdyby cítila bolest. Tvrdili, že živočichové jsou jako
hodiny, že nářek, který se při úderu ozývá, je pouze zvuk pocházející ze zasažené
pružinky, ale tělo jako celek nic necítí. Hřebíky přibíjeli nebohá zvířata za všechny
čtyři tlapky k desce a prováděli na nich vivisekci, aby spatřili cirkulaci krve, která
byla skvělým předmětem rozhovoru.”11

Descartova revoluce spočívala především v přesvědčení široké veřejnosti - která do té doby vnímala
zvířata jako nemyslící bytosti - že zvířata nejenže nemyslí, ale ani necítí. To dokonale zbavilo
vykonavatele vivisekcí a dalších experimentů jakýchkoli morálních zábran a možných výčitek
svědomí. Peter Singer komentuje následky Descartovy filosofie velice přesně, když píše, že od tohoto
okamžiku už se postavení zvířat mohlo jenom zlepšit.12 Kromě brutálních a bolestivých praktik
odhalil nárůst pokusů na zvířatech totiž další zajímavou skutečnost: fyziologie zvířat a lidí je velice
podobná.

Zvířata jako naši příbuzní
Během následujících 200 let, mezi Descartovým úmrtím a publikací Darwinovy evoluční teorie, si
této podobnosti (mezi naší fyziologií a fyziologií zvířat) všiml mimo jiných také Voltaire, který se k
mechanistickému pohledu na zvířata vyjádřil následovně:
„Barbaři vezmou psa, který v přátelství tolik překonává člověka, hřebíky ho přibijí
ke stolu a zaživa ho pitvají, aby vám ukázali mezenterické žíly. Objevíte v něm
naprosto stejné orgány citů jako v sobě. Odpověz mi, mechanisto, vytvořila Příroda
všechny prameny citů v tomto zvířeti proto, aby necítilo?“13
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I přesto se však žádná revoluční změna v našem zacházení se zvířaty zatím nekonala. Základ
předpokladu, podle kterého jsou lidé a zvířata naprosto odlišnými druhy bytostí, byl výrazněji
podkopán až Darwinovou teorií o původu druhů. Tu Darwin zveřejnil roku 1859, ještě v den vydání
byla zcela vyprodána a během jeho života se dočkala šesti vydání. Darwin v ní předkládá myšlenku,
podle které se organismy přizpůsobují svým životním podmínkám a přežijí jen ty, které to dokáží
nejlépe. V populaci pak převládnou jen ta nejvhodnější přizpůsobení a vznikají tím nové druhy, které
se v čase dále mění a vyvíjejí. V této knize se Darwin ještě nezmiňuje o vzniku žádného konkrétního
druhu a důmyslně se vyhýbá také diskusi o tom, zda by se jeho teorie mohla dotýkat i lidí. Až v roce
1871, kdy již mnozí vědci jeho obecnou teorii evoluce přijali, vydává knihu O původu člověka a
vyjadřuje v ní to, co bylo v jeho předchozím díle skryto: 14 zvířata jsou naši blízcí příbuzní a máme s
nimi společného více, než jsme si mysleli.
„Smysly a intuici, rozdílné emoce a schopnosti (jako lásku, paměť, pozornost, zvědavost,
imitaci, rozum a tak dále), kterými se může člověk pochlubit, lze najít v počátečním,
někdy dokonce ve velmi dobře rozvinutém stadiu, i u nižších živočichů.“15
Darwin byl kvůli svým tvrzením terčem ostré kritiky tehdejší církve, neboť podkopával její autoritu
a vše, na čem tradiční dogmatická teze o božském původu lidského života na zemi stála. Jeden ze
známých obrazů tohoto sporu se vybarvil roku 1860 při veřejné diskusi, ve které se střetli biolog a
obhájce Darwinových myšlenek Thomas H. Huxley s biskupem a odpůrcem evoluční teorie
Samuelem Wilberforcem. Ten se Huxleyho otázal, zda svůj původ z opice odvozuje od svého dědy
nebo babičky. Huxley mu odpověděl, že se nestydí mít za předka opici, ale styděl by se, kdyby byl
spojován s člověkem, který zneužívá svého nadání a postavení k tomu, aby zatemnil pravdu.16 Je jisté,
koho tím měl na mysli. Ještě necelých sto let po této diskusi, roku 1950, se katolická církev stále
snaží s evoluční teorií vypořádat a vydává encykliku nazvanou Humani Generis. V této encyklice
papež Pius XII konstatuje, že evoluční teorie zatím nebyla spolehlivě prokázána. Pius XII sice
nezakazuje o evoluční teorii (o níž se zmiňuje spíše jako o hypotéze) diskutovat, přikazuje však tvrdit,
že lidské duše jsou bezprostředně stvořeny Bohem. Dovětek, že „názory obou stran, jak pro, tak proti,
je třeba promýšlet a posuzovat velice uvážlivě a rozvážně, pokud všichni budou ochotni uposlechnout
rozhodnutí církve, které Kristus uložil autenticky interpretovat Písmo svaté a chránit dogmata víry,“17
však nezní jako pozvánka k otevřené diskusi.
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K tomu, abychom vůbec mohli o evoluční teorii diskutovat a přít se, nutně potřebujeme jazyk. Tím
se dostáváme k dalšímu z argumentů těch, kteří zastávají morální obhajitelnost lidské nadřazenosti
nad ostatními tvory. Tento argument vychází z přesvědčení, že mysl zvířat je zcela jiného druhu než
ta naše a jedním z projevů této odlišnosti je právě schopnost lidí abstraktně uvažovat a komunikovat
za pomoci řeči. Pro zastánce křesťanské tradice, Descarta a jeho následovníky, byla zvířata
považována za pouhé automaty bez vlastního rozumu právě pro svou neschopnost mluvit. Na základě
Darwinovy revoluční teorie se však začalo spekulovat i o jazyce zvířat.18 Darwin netvrdí, že by byla
zvířata schopna naučit se anglicky a mluvit stejnou řečí jako my. Náš jazyk je odlišný od jazyka zvířat,
to nepopírá, jedná se ale pouze o další stupeň ve vývoji komunikace, kterou mezi sebou mají i ostatní
živočišné druhy.19 Tyto myšlenky byly příčinou obratu vědeckého diskursu a hnací silou pokusů, které
do té doby neměly obdoby. Experiment s šimpanzí samicí jménem Washoe měl Darwinovy teze o
jazykových schopnostech zvířat buď dokázat, nebo vyvrátit. Washoe se během tohoto experimentu
naučila 350 slov znakového jazyka a 250 z nich byla schopna správně používat k tvoření vět, včetně
sdělení o sobě samé. Tyto znaky následně učila i své adoptované mládě. Tento a mnoho dalších
pokusů dokázaly, že šimpanzi kromě toho, že dokáží myslet, dokáží své myšlenky také sdělovat.
Descartes tedy neměl pravdu, když tvrdil, že zvířata nemohou užívat slov ani jiných znaků, aby
vyjádřili své myšlenky. Podle Darwina je rozdíl v mysli mezi námi a ostatními zvířaty spíše ve stupni
než ve druhu.20 Jedná se tedy o kvantitativní, nikoli kvalitativní rozdíl.21
Dalo by se očekávat, že intelektuální převrat, který v 19. století zažehlo vydání evoluční teorie, podle
níž je člověk pouze vývojovou větví ostatních živočichů, bude znamenat také morální revoluci,
opuštění antropocentrismu a významný rozdíl v postoji lidí ke zvířatům. Žádná taková revoluce se
však nekonala a my stále využíváme zvířata jako zdroje masa, mléka, vejcí, kožešin, zábavy a
sportovního vyžití. V neposlední řadě používáme zvířata také v bolestivých biomedicínských
experimentech – včetně primátů (v České republice je to zhruba 60 makaků každý rok22).
„Pokud nemáme žádné záznamy o linii původu, mohou být tyto linie objeveny pouze sledováním
stupňů podobnosti mezi bytostmi, které mají být rozřazeny,“23 navrhuje Darwin. A podle studie
Wayneské státní univerzity z roku 2003 se geny člověka a šimpanze shodují v neuvěřitelných 99,4
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procentech, což podle vědců opravňuje přeřazení obou druhů žijících šimpanzů do čeledi lidí.24
Možná i díky této podobnosti jsou v Evropské unii od roku 2010 pokusy na lidoopech zakázány. Je
to malá, ale významná vlaštovka. Do USA a afrického Gabonu však tato vlaštovka stále nedolétla a
invazivní experimenty na šimpanzích jsou tam stále legální.

I bez experimentů na lidoopech v Evropské unii je podle statistik na světě v souvislosti s prováděním
pokusů usmrceno 33 zvířat každou vteřinu.25 Na zvířatech se testují léky, kosmetika, potravinové
doplňky, prostředky pro domácnost, hnojiva, pesticidy nebo průmyslové chemikálie. Proto zde
mluvím pouze o počátku morální revoluce, nikoli o revoluci jako takové. Dokud totiž nepoznáme, že
i makakové mají vlastnosti, o kterých si myslíme, že by jimi měl člen našeho morálního společenství
oplývat, je nepravděpodobné, že je poznáme u psů, koček, kuřat, prasat, krav, delfínů, slonů, norků
nebo potkanů a že do naší morální komunity zahrneme i příslušníky jiných živočišných druhů, než je
ten náš.

Morální irelevantnost příslušnosti k živočišnému druhu
Otázce, zda je druhová příslušnost morálně relevantní vlastností, trvalo po zveřejnění Darwinovy
revoluční teorie ještě několik let (na rozdíl od vědeckých otázek spojených s evoluční teorií), než se
dočkala prvních snah o své zodpovězení. S jednou z odpovědí, které se zde chci věnovat, přišel Peter
Singer, současný filosof, který sehrál významnou roli v hnutí za osvobození zvířat. Podle něj bychom
měli na základě Darwinovy evoluční teorie zastávat etický princip, který nám radí rovnoprávně
zvažovat zájmy všech zúčastněných stran bez ohledu na jejich druhovou příslušnost. Singer vychází
z tradice utilitarismu a navazuje tak na myšlenky Jeremy Benthama, zakladatele utilitarismu, podle
kterého není v otázce našeho zacházení se zvířaty důležité, zda jsou schopna mluvit nebo myslet, ale
zda jsou schopna trpět.26
Utilitarismus je konsekvenciální etická teorie, to znamená, že při hodnocení správnosti či
nesprávnosti lidského jednání pokládá za relevantní pouze důsledky tohoto jednání. V kritériích,
podle kterých se má správnost důsledků posuzovat, se různí utilitaristé liší. Ve všech svých formách
si ale utilitarismus zachovává dvě hlavní složky, jimiž jsou definice užitku a požadavek tento užitek
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maximalizovat, ať už je definován jakkoli.27 Bentham definoval užitek požitkářsky, jako pocit nebo
zkušenost potěšení, které je podle něj primárním lidským dobrem, neboť je cílem samo o sobě a vše
ostatní je pouze prostředkem k tomuto dobru. Singer s touto definicí užitku nesouhlasí. Ne každému
totiž musí jít pouze o potěšení. Někdo může mít zájem napsat dobrou knihu, být dobrým otcem nebo
přestat kouřit, i když ví, že mu kouření způsobuje potěšení.

Singer proto místo potěšení definuje užitek jako uspokojení preferencí. Při morálním hodnocení
jednání je pak podle této teorie relevantní pouze to, jak zasáhlo do preferencí či zájmů všech
zúčastněných stran. Preference je pro Singera základním atributem pro vstup do etické rozvahy. Podle
jakého kritéria ovšem rozeznat ty, kteří mají zájmy od těch, kteří žádné zájmy nemají? Singer na tuto
otázku odpovídá následovně: představte si, že jde dítě ze školy a napadne ho, že si zkrátí čas kopáním
do kamene. Po chvíli ho však kopání do šutru přestane bavit a u cesty uvidí myš. V tu chvíli ho
napadne to samé, jen s myší místo kamene:
"Bylo by nesmyslné říkat, zda je či není v zájmu kamene, aby ho dítě odkoplo z cesty.
Kámen nemá své zájmy, protože nemůže trpět. Nic nezpůsobí změnu v jeho blahu.
Naproti tomu myš má svůj zájem – má zájem nebýt odkopnuta z cesty, protože bude
trpět, jestliže se tak stane.“28

Rozdíl mezi kamenem a myší podle Singera nespočívá v tom, že myš je živá bytost a kámen je věc
neživá. Fakt, že je tvor z biologického hlediska živý, není podle Singera morálně relevantní. Rozdíl
je podle něj v existenci vědomí, jehož projevem je schopnost zakoušet bolest a slast. Kámen nemá
žádné zájmy, nemůže trpět, a proto nevstupuje do etické rozvahy o důsledcích našich činností. Naproti
tomu myš zájem má, a to minimálně jeden - má zájem nebýt nakopnuta. Schopnost trpět je tedy
dostačující proto, abychom mohli říci, že má daná bytost nějaký zájem.29
Etický život podle Singera začíná ve chvíli, kdy odhlédneme od toho, zda máme nějaký zájem my,
náš přítel nebo cizí člověk, a začneme na sebe i ostatní pohlížet z univerzálního hlediska. A z tohoto
univerzálního hlediska musíme stejným preferencím přikládat stejnou důležitost.30 Zájem je totiž
zájem, bez ohledu na to, zda ho máme my, náš přítel nebo cizí člověk. Náš zájem není důležitější jen
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proto, že je náš, tvrdí Singer. Z tohoto univerzálního hlediska bychom tedy neměli přihlížet k
nositelům zájmů, nýbrž pouze a jedině k zájmům samotným. A jelikož i zvířata mají své preference,
otevírá se zde prostor pro rozšíření morální komunity také na příslušníky jiných biologických druhů,
než je ten náš.
Singerův princip rovného zvažování zájmů vychází z obecně přijímaného kritéria rovnosti, podle
kterého je nepřípustné snižovat něčí preference na základě jeho rasy, pohlaví nebo inteligence. Singer
však rovnost nechápe jako faktický popis (je si vědom rozdílů mezi námi a zvířaty, stejně jako mezi
lidmi navzájem), nýbrž jako recept, jako základní etický princip.31 Stejně, jako nebereme ohled na to,
zda má podobné preference muž či žena, běloch či černoch, musíme podle Singera analogicky
odhlédnout také od toho, zda má tyto preference člověk nebo jiné zvíře. 32 Předsudek, že jsou
exkluzivními členy morální komunity pouze příslušníci druhu Homo sapiens, nazývá Singer v
návaznosti na Richarda Rydera speciesismus (od latinského species – druh, nejvhodnější český
ekvivalent je druhová nadřazenost, méně šťastný je „druhismus“): „Speciesismus a rasismus
přehlížejí nebo podceňují podobnosti mezi diskriminujícími a diskriminovanými a obě formy
předsudků ukazují sobecké ignorování zájmů druhých a jejich utrpení.“33 Termín speciesismus je
odvozen od termínů jako je rasismus nebo sexismus (oba pokládají biologické rozdíly za morálně
relevantní) a jeho kritici věří, že je na základě této podobnosti ze stejných pozic také zpochybnitelný:
„Rasisté porušují zásadu rovnosti tím, že kladou větší váhu na zájmy členů, své vlastní
rasy tam, kde dochází k rozporu mezi jejich vlastními zájmy a zájmy jiné rasy. Sexisté
porušují zásadu rovnosti ve prospěch zájmů svého vlastního pohlaví. Stejně tak lidé
druhově nadřazení [v originále speciesists, tedy speciesisté - pozn. překladatele]
dovolují, aby zájmy příslušníků jiných druhů byly podrobeny zájmům jejich vlastního
druhu. Model je stejný v každém případě.“34

Ryder použil termín speciesismus poprvé roku 1970 v protestním letáku proti pokusům na zvířatech,
v němž kritizoval přístup vědců, kteří své experimenty obhajovali na základě naší podobnosti se
zvířaty, když ale měli tyto pokusy obhájit také z morálního hlediska, argumentovali naopak rozdíly
mezi námi a zvířaty. Podle Singera se speciesisté obávají odmítnout druhovou nadřazenost proto, aby
nebyl život dospělého jedince považován za stejně hodnotný jako život zvířete, nebo aby zvíře
31
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nedostalo přednost před dospělým jedincem. Singer ovšem netvrdí, že dospělý jedinec přednost dostat
nemůže, záleží jen a jen na tom, zda jeho zájmy převáží zájmy zvířete. Stejně tak může dostat přednost
život zvířete s vědomím sebe sama před životem lidské bytosti v kómatu. Kategorie povinností, které
k ostatním bytostem máme, totiž Singer nedělí podle biologického druhu, ale podle toho, zda je daná
bytost osobou či nikoli.
Singer zde dovádí Darwinovy poznatky o naší příbuznosti s ostatními zvířaty do takového stupně, ve
kterém je druhová příslušnost přímo morálně irelevantní (zájem zvířete netrpět je rovnocenný s
odpovídajícím zájmem člověka). Osobu totiž Singer nedefinuje jako příslušníka lidského rodu, ale
jako bytost, která si aktuálně uvědomuje sebe samu jakožto entitu odlišnou od ostatních a chápe se
jako entitu pokračující v čase. Množina osob tedy pro Singera není totožná s množinou lidských
bytostí. Existují totiž lidské bytosti, které osobami nejsou (embrya, plody, novorozenci, těžce
postižení jedinci nebo lidé v kómatu), a na straně druhé bytosti, které osobami jsou (vyšší obratlovci),
přestože nenáleží do druhu Homo sapiens.35 Podle Singera jsou osobami například šimpanzi, gorily,
velryby, delfíni, ale zřejmě také i psi, kočky, krávy nebo prasata. 36 Zabití zvířete, které je osobou, je
podle Singera morálně horší, než zabití mentálně těžce postiženého jedince lidského rodu, který
osobou není.
“Protože je druhová nadřazenost, stejně jako ta fašistická, neospravedlnitelná,
experiment (na zvířeti) nelze ospravedlnit, pokud není natolik důležitý, aby ospravedlnil
i použití lidí s poškozeným mozkem.”37
Nespravedlivý přístup a vykořisťování příslušníků jiných biologických druhů se Singer snaží ukázat
na hypotetické situaci, ve které vědci ospravedlňují pokusy na zvířatech k záchraně většího počtu lidí,
ale nejsou připraveni provést stejný pokus na opuštěném sirotkovi38 mladším půl roku, který má
nevyléčitelné poškození mozku, jež neumožňuje jeho další mentální vývoj.39 Málokdo by totiž upřel
morální status těžce postiženému dítěti, i kdyby se tím získali mnohem přesnější informace – měli
bychom totiž k dispozici lidské tělo, nikoli tělo jiného zvířete s odlišnou fyziologií. Co je ovšem
kritériem morálního statusu? Pokud nejste rasisté ani sexisté, pokud nepřikládáte fyzickým rozdílům
morální relevanci, pak podle Singera nemůžete být ani speciesisté a „příslušnost k lidskému
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druhu“ tudíž nemůže být správnou odpovědí na tuto otázku. Co dalšího nás odlišuje od ostatních
zvířat a zaručuje nám tak členství v morální komunitě? Inteligence? Jazyk? I kdyby zvířata nemohla
abstraktně používat jazyk nebo rozum, totéž platí o člověku, který trpí těžkým neurologickým
onemocněním, a přesto ho v biomedicínských experimentech nepoužíváme. Buď tedy platí, že tito
lidé postrádají morální status, nebo platným kritériem morálního statusu není inteligence ani jazyk,
ale něco jiného.40
Singer však netvrdí, že by pokusy na zvířatech nemohly být v určitých případech ospravedlnitelné.
Existují případy, kdy můžeme působit zvířeti bolest, máme-li k tomu velmi dobrý důvod. Chuť na
maso, obliba kožichů nebo touha koupit si (či prodat) novou řasenku však podle Singera dost dobrým
důvodem není. Do praktické rozvahy zde vstupují pouze kulinářské a módní preference proti zájmům
zvířat, včetně zájmu nezakoušet bolest a nezemřít. Jestliže se však rozhodujeme, zda provést výzkum
nezbytný pro lidský život, postavíme proti preferencím pár stovek králíků nezakoušet bolest
preference několika tisíců lidských jedinců prožít život prostý určité choroby. 41 V takovém případě je
podle Singera jako konsekvencialisty možné provést pokusy na stovce králíků, zachráníme-li tím
tisíce lidských životů. Výzkum Parkinsonovy choroby na 100 opicích, který prováděl neurochirurg
Aziz, shledal Singer také ospravedlnitelným, neboť má potenciál uspokojit preference zhruba 40000
lidí.42 Ne všechny lékařské pokusy však mají takové dramatické důsledky, tvrdí Singer. Zvláště, když
není možné přesně předpovědět, zda bude na testované látky člověk reagovat stejně, jako na ně
reagovala zvířata. Singer proto vyzývá k tomu, aby se nejdříve přestaly provádět prokazatelně
zbytečné pokusy na zvířatech, a poté budeme mít dostatek času promluvit si o tom, co s těmi, o
kterých se tvrdí, že jsou pro život nezbytné.43

Závěr
Darwin zcela jistě způsobil revoluční obrat na poli přírodovědy, když svou teorií překlenul hluboké
propasti mezi živočišnými druhy. Morální revoluce, jejíž zárodek je v evoluční teorii přítomen, však
za tou vědeckou stále ještě zaostává. Sice už na zvířata nepohlížíme jako na nemyslící a necítící
automaty, jak to dělal Descartes, stále je však ve většině případů využíváme způsobem, který jejich
hodnotu odvozuje pouze od jejich užitečnosti. „Zvířata, ze kterých jsme udělali své otroky, neradi
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považujeme za sobě rovné,“44 zapsal si Darwin v devatenáctém století a dodnes je tato poznámka
bohužel stále aktuální. Budeme tomuto otroctví i nadále přihlížet, nebo učiníme ve vztahu k ostatním
zvířatům morální revoluci?
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Shrnutí
V tomto článku se autor snaží prosadit nezbytnost obratu k environmentální etice. První část je
věnována kritice etiky tradiční, která již není ze zmíněných důvodů schopna čelit problémům
globalizovaného a technologického světa. V další části autor popisuje podstatu ekologické krize,
která spočívá v agresivní kulturní strategii. Nová etika se proto musí od tradičního způsobu myšlení
distancovat a obrátit svoji pozornost k respektu k přírodě. Zde autor vysvětluje, že tento obrat
neznamená vzdát se liberální pozice, ale naopak popisuje, jak je možné skloubit environmentalismus
s liberalismem. Na závěr je obsah této etiky objasněn zřetelněji a důvod pro její přijetí je prezentován
jako pro člověka přínosný a výhodný. Výsledkem pak má být rozšíření morálního společenství na
subjekt přírody a důraz na ochranu budoucnosti, aby měl každý možnost realizovat se na základě
vlastní představy. To ovšem není možné bez kvalitního životního prostředí, na kterém je člověk
závislý. Takové pojetí morálky se už nevztahuje jen na mezilidský svět, a proto je od tradičního pojetí
revoluční a zároveň zcela nutné.
Abstract
The main subject of this article „Green Revolution. An Attemp in Ecological Ethics“ is an
environmental ethics and arguments for its establishment. The first part is focused on a critique of
traditional ethics, because it isn´t for the following reasons face problems of current issues in
globalized and technological world. In the next step author describes the essence of ecological crisis
that rests on aggressive strategy of culture. Therefore the new ethics must be distinquish from the
traditional way of thinking and turn its attention to respect for nature. This turn does not mean leaving
the liberal position. On the contrary, this is the way, how make environmentalism and liberalism fully
compatible. In final part is content this ethics clarified in more detail and reasons for its acceptance
are presentated as useful. The result should be expansion the morral community on subject of nature
and its conservation in future. Everyone must have the possibility of self-realization and it is not
possibile without a quality of the environment on which the person is dependent. Such a concept of
morality is not just about people. Therfore it is revolutionary from the traditional concept and
nowadays necessary absolutely.
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Potřebujeme obrat v etice?
Revoluce je vágní pojem. Nemusí nutně znamenat změnu společenského řádu či nástup nového
paradigmatu v daném vědním oboru, neboť revoluce je v jistém smyslu přítomna všude tam, kde
dochází k nějaké marginální změně, obratu, vývoji apod. Předmětem tohoto článku je etika, která si
v průběhu svých dějin víceméně procházela několika změnami, můžeme říci drobnými revolucemi,
které se většinou týkaly toho na základě čeho, se člověk rozhoduje a jedná. Ať už bylo takové jednání
odvozeno ze strachu, solidarity, vypočítavosti, z poslušnosti vůči Bohu, nebo na základě obecného
mravního principu rozumového, vždy se etika týkala pouze těch, se kterými se jednající vyskytl
v bezprostředním kontaktu. Pro všechny dosavadní druhy etiky, které sotva mohly vzít v potaz rizika
technologicky vyspělé a globální společnosti, budeme užívat přívlastku tradiční.1 Tradiční etiku je
nutné podrobit kritickému zkoumání právě z hlediska nových civilizačních problémů a na základě
střízlivé filosofické úvahy se pokusit o jeden další z mnoha obratů v etickém myšlení, který by
odpovídal stavu současné, a upřímně řečeno, neudržitelné situaci.

Tradiční etika nestačí.
Již jsme naznačili, že tradiční etika vzniká v situacích mezi jednajícími členy společnosti. Z toho
plyne, že veškeré mimolidské jednání považuje za eticky neutrální. Veškeré mravní zásady se navíc
týkají pouze těch, kteří žijí v přítomnosti a jsou v přímém styku s jednajícím. O tom, co je dobré nebo
špatné, se zde rozhoduje ve velice krátkodobých souvislostech. V oblasti lidské moci zpravidla
nebylo zapotřebí takové předvídavosti vědění do daleké budoucnosti. Právě dostatečný důraz na
budoucnost je to, co tradiční etika postrádá, neboť budoucnost se nestala nikdy tím, co bylo
v ohrožení. Příroda dříve nebyla a vlastně ani nemusela být předmětem lidské odpovědnosti, starala
se sama o sebe i o člověka. V průběhu posledních dvou staletí se však odehrál masivní kulturní a
technologický vzestup. Lidstvo nabylo mocných prostředků a osvojilo si takový způsob života, že je
schopné přírodu technicky ovládat a přizpůsobovat její jednotlivé formy svým zájmům a potřebám.
Od průmyslové revoluce proběhlo několik revolucí dalších, především ve vědě a technice, ale žádná
revoluce etická, která by byla s to na tak výraznou expanzi techniky reagovat. Počínaje průmyslovou
revolucí tedy člověk vstupuje na dobyvatelskou dráhu, která nemá konce, stává se zmocněncem všech
„darů Země“, aniž by si uvědomoval, že zdroje jsou omezené a některé z nich nejsou obnovitelné.
Spolu s Hansem Jonasem tak můžeme prohlásit, že „kvalitativně nová povaha našich činů otevírá
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novou dimenzi etického významu, kterou tradiční etika ve svých stanoviscích a zásadách
nepředvídala.“2 Zejména starost o budoucnost a životní prostředí se nově stává oprávněnou záminkou
k reformaci, či změně neudržitelné tradiční etiky na etiku novou, udržitelnou. Je potřeba se přihlásit
k odpovědnosti za přírodu, která se znovu vedle člověka stává důležitým hráčem a partnerem za
účelem realizace lidského dobra. Lidé byli na přírodě závislí od nepaměti. První primitivní národy jí
vzdávaly hold v náboženském rituálu. Nyní však lidstvo disponuje díky technice takovou mírou moci,
která může narušit a do jisté míry už narušuje, přírodní rovnováhu. Tradiční etika tedy nemůže řešit
problémy dneška, pokud bude nadále přehlížet přírodu jako nedotknutelnou životodárnou entitu. V
lidském zájmu však musí zůstat to, aby bylo zachováno to jediné prostředí, ve kterém může člověk
jako druh přežít, které je předpokladem pro kvalitní a důstojný život. Z toho důvodu vyžaduje etika
nové pojetí práv a povinností, které dřívější etika nenabízí. Jedná se především o otázku, zda má být
i sama příroda, respektive její klíčové formy uznávány jako svébytné subjekty s nárokem právní
ochrany.

Nové založení etiky
Současná globální ekologická krize je podle profesora Josefa Šmajse následkem dlouhodobého
konfliktu kultury a přírody.3 Zatímco příroda je typická svojí přirozenou evolucí již od svého vzniku,
člověk jako živočišný druh zažehl na počátku své cesty ještě jednu evoluci, a to evoluci kulturní.
Podstata ekologické krize pak spočívá v ontické odlišnosti těchto dvou evolucí. Kultura materiálně
roste na úkor přírody, přetváří živé přírodní formy na neživé kulturní struktury. Tento k přírodě
nepřátelský způsob posiluje falešné vědomí o lidské nadřazenosti nad přírodou. Tím, že kultura
expanduje a přetváří přírodní bytí na bytí kulturní, znamená nenávratnou ztrátu přírodních struktur
Země, na nichž je člověk bytostně závislý. Podle Josefa Šmajse by dnes "všichni občané měli vědět,
že člověk může dlouhodobě žít jen v biosféře podobné té, která ho kdysi zrodila. Nejenom biosféra,
ale také globální kultura a technosféra už nemohou extenzivně růst, protože nemají kam
expandovat."4 Z toho vyplývá, že není jiná dlouhodobě udržitelná cesta, než zastavit tento kulturní a
přírodě nepřátelský růst, respektive pokusit se dosáhnout souladu kultury a přírody, aby byly tyto dvě
evoluční linie kompatibilní, sourodé a navzájem se neničily. Dosáhnout této proměny lze podle
Šmajse cestou tzv. biofilní transformace kultury, která spočívá jak ve změně myšlení lidí, tedy
posilování jejich vztahu k přírodě na základě obecného vzdělání a bezprostředním kontaktu s ní, tak
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v nutnosti technické reorganizace jednotlivých složek kultury tak, aby jako celek nebyla vůči přírodě
opozicí, ale aby s ní byla naopak v souladu.
Na druhé straně se můžeme setkat s názorem, který rádi razí někteří technokraté, že lze garantovat
udržitelnost čistě technologicky bez zbytečného filosofování a náhlých změn. Tento přístup však
považujeme za nekritický a nebezpečný, neboť umožňuje člověku jednat bez ohledu na následky, a
hlavně zcela opomíjí neudržitelnost současné kulturní strategie.
Proto je potřeba dospět k založení takové etiky, která bude antagonismus kultury a přírody brát
v úvahu, resp. uvědomovat si jeho význam a případné následky. Etika v tomto smyslu si klade za cíl
připravit teoretickou půdu pro to, aby bylo možné zabránit devastaci jediného možného prostředí, ve
kterém může člověk důstojně žít. Nikdo nepochybuje o tom, že je-li ohrožena příroda, je ohrožena i
samotná lidská kultura. Pro její záchranu je tedy nutné vykročit ze zajetí představy, že se příroda stává
hodnotově neutrální a nezaslouží si náš respekt. Tradiční etika je totiž silně antropocentrická 5 a
projevuje se tím, že má vůči Zemi doslova predátorské sklony, neboť hledí pouze na zájem člověka,
aniž by bylo zohledněno mimolidské živé okolí.
Vzdát se tradiční etiky a zastávat etiku environmentální však nutně neznamená opustit liberální
pozici. Naopak v našem případě je snaha rozšířit právo i morálku na klíčové přírodní formy. Tento
přístup nazvěme ekoliberalismem. Tradiční liberální princip zní: „moje svoboda končí tam, kde začíná
svoboda druhého.“ Tento princip je z podstaty naší práce nutné rozšířit na celé biotické společenství.
Mohl by znít následně: Člověk je oprávněn dělat vše, pokud nenarušuje stabilitu celku. Vznik
právního státu totiž předpokládá naší přirozenou touhu žít. Z této touhy jsou odvozena základní lidská
práva a jejich nezcizitelnost. Své zájmy můžeme realizovat pouze tak, abychom nezasahovali do
základních práv a svobody druhého. Dobrovolně se tedy podřizujeme právu, protože je to z hlediska
jednotlivce bezpečnější a z hlediska společenského vývoje perspektivnější. Jsme toho názoru, že nyní
se navíc stává výhodné respektovat klíčové přírodní formy jako předpoklad k pokračování „vpravdě
lidského života na Zemi.“6 Možnost realizace vlastních zájmů v liberálním smyslu zůstává, stejně
jako základní práva a svobody, které mohou sahat maximálně tam, kde začínají práva a svobody

5

6

Bryan Norton si položil otázku, zda je pro environmentální etiku nutné odmítnout antropocentrismus. Přichází s tím,
že každá environmentální etika je ze své podstaty antropocentrická, neboť je utvářena a hodnocena z pozice člověka.
Ovšem je třeba rozlišovat mezi silným a slabým antropocentrismem. První pojímá přírodu pouze jako sklad materiálů,
který je vhodný využít pro člověka příjemných věcí. Naopak v rámci slabého antropocentrismu mohou tedy
environmentální etikové vytvořit pohled na svět zdůrazňující blízký vztah člověka a jiných organismů a pokoušet se
přijít s ideálem lidského chování, aby bylo co nejvíce v souladu s přírodou. Srv. Šmajs, J., Binka, B., Rolný, I., Etika,
ekonomika, příroda, Praha 2012, str. 104-106.
H. Jonas, Princip odpovědnosti, Praha 1997, str. 35.
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druhého. V ekoliberálním pojetí se tím druhým vedle lidí stává i Země.7 Kde začíná svoboda Země?
Tam, kde jsou výrazným způsobem narušeny a ohroženy její životodárné funkce. Jestliže nám
udržitelný způsob života zajistí vyhnout se potenciální ekologické katastrofě, pak se rozhodně
nejedná o omezení svobody jednotlivce, ale naopak o její rozšíření.

Etika soužití
Nyní se pokusíme přesněji popsat, co máme na mysli, mluvíme-li o ekologické etice. Nelze zde
opominout návaznost na Alda Leopolda a jeho etiku Země8 a také koncept etiky úcty k životu9 Alberta
Schweitzera. Leopold zakládá environmentální morálku na vědeckém poznání o fungování
ekosystémů, zatímco Schweitzer staví svůj vztah k přírodě na základě úcty a respektu ke
všemu živému.
Spolu s Leopoldem můžeme říci, že lepšího poznání morálního světa dosáhneme tím, když navýšíme
své znalosti přírodní. Čím více budeme vědět o fungování přírody, tím více budeme schopni ocenit
její funkci. Díky přírodovědnému poznání např. víme, že nejvyšší hodnotou je biotický celek,
ekosystém, příroda. Leopold píše: „Určitá věc je správná, když směřuje k zachování celistvosti,
stability a krásy biotického společenství. Směřuje-li jinam, je špatná.“10 Podle Leopolda je nutné
představu o biotickém celku jako nejvyšší hodnoty prosadit ve společnosti.
Vědecké poznání tedy potřebujeme, abychom co nejlépe porozuměli „chování“ přírody a abychom
uspokojili své základní potřeby. Zdá se však, že jsme ale zaslepeni vědou ztratili úctu k Zemi, tolik
typickou pro lidstvo před osvícenstvím. Člověk je bytostně svázaný se Zemí. Z tohoto prostého
předpokladu vychází etika vztahu člověka k Zemi.
To, že stále setrváváme v paradigmatu tradiční etiky, vede k tomu, že jako lidstvo „parazitujeme“ na
planetě, protože svou nekontrolovatelnou mocí ničíme základní předpoklady nezbytné pro zdravé
prostředí. Tento predátorský způsob života vychází právě ze způsobu, kterým jako lidstvo přemýšlíme
o našem vztahu k přírodě. Etika soužití respektuje Zemi jako subjekt a pokouší se o obrat v etice
právě v tom smyslu, že chce na pomyslném žebříčku hodnot upřednostnit zájem Země před dílčím
zájmem člověka. Jinými slovy, ukázat, že je nezbytné, aby byly tyto dva zájmy z hlediska člověka

7

8
9
10

Právní subjektivitou Země se speciálně zabývá Josef Šmajs zde: Šmajs, J., Ústava Země. Filosofický koncept, Banská
Bystrica 2015. Dále text Deklarace závislosti. In: Šmajs, J., Evoluční ontologie kultury a problém podnikání, Brno
2012, str. 228-232.
Leopold, A., Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky, Tulčík 1999.
Schweitzer, A., Nauka úcty k životu, Praha 1974.
Leopold, A, Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky, Tulčík 1999, str. 254.
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chápány jako totožné, sounáležité. Čím více si uvědomuji svoji závislost na zdravém prostředí Země,
tím více jsem ochoten přizpůsobit své jednání tak, abych Zemi neškodil. I na základě tradiční
osvícenské etiky je kladen důraz na to, abych si z druhého nedělal nástroj pro realizaci vlastních
zájmů, nýbrž abych jednal s ohledem na obecný zákon mravní. V případě nové etiky půjdu při
realizaci vlastních zájmů jen tak daleko, abych nenarušoval podmínky k zachování přírodní
rozmanitosti. Jinými slovy, aby žádný ekosystém, živočišný či rostlinný druh, nebyl nenávratně
zničen jen kvůli mým partikulárním zájmům. Můj zájem tedy ani nemůže být v rozporu se zájmem
Země, když vím, že ona je fundamentem mé vlastní existence.
Lidská žádostivost však na tento základní fakt zapomíná. Touha po věcech a tvrdý konkurenční boj
nás často odvádí od odpovědného jednání vůči přírodě. S ohledem na globální ekologickou krizi je
nezbytné podřídit se rozumnému jednání nikoliv proto, že je to morálně „vznešené“, ale proto, že je
to nutné! Tato nutnost je přirozenou touhou k zachování vlastního života, neboli pudem sebezáchovy.
Nabízí se zde jakýsi „hobbesovský“ způsob argumentace v tom smyslu, že je na základě rozumu
výhodnější dobrovolně přijmout určitá regulační či restrukturalizační opatření, abychom si zajistili to
nejzákladnější. Hobbes ustanovuje suveréna (právní stát), aby garantoval zachování života a dohlížel
na dodržování smluv. Naše argumentace tkví v tom, že racionálně nahlédneme neudržitelnost
současné situace a díky naší přirozené touze k životu a pudu sebezáchovy, přizpůsobíme své jednání
tak, abychom nebyli hlavním důvodem vlastní destrukce. To je samo o sobě pragmatické a do jisté
míry kontraktualistické. Je otázka, zda lze takovou etiku k přežití založit nějak vznešeněji, na
požadavku univerzální úcty, jako je tomu třeba u Kanta. Ekologická etika však vzniká jako reakce na
konkrétní situaci, tou je krize kultury. Motivem ekologické etiky je podobně jako u Hobbese při
budování státu racionální postup založený především na strachu z budoucnosti, resp. ztráty možnosti
vlastní seberealizace.
Potřebujeme tedy změnu paradigmatu v etice? Pro lidstvo je nezbytné uznat Zemi jako posvátný
subjekt s klíčovou funkcí pro nás samé. Znamená to však, že se vůči Zemi máme chovat submisivně?
Nikoliv. Příroda se pro mě stává partnerem, kterého potřebuji dnes i zítra. Ona mi dává to, co od ní
vyžaduji – život a prostor seberealizace. Za to jí musím na oplátku poskytnout ochranu, prostor,
čistotu. Domnívám se, že tímto způsobem lze spojit ekologii s liberalismem. Etika už nikdy nesmí
být jen mezilidskou záležitostí. Naší morální povinností je rozšířit etiku o subjekt přírody. Nutnost
pečovat o ni se stává novým kategorickým imperativem! Na závěr si neodpustím jedno analogické
přirovnání, aby bylo jasnější, proč prokazovat přírodě úctu. Země je pro každého z nás druhou
Matkou, kterou máme všichni společnou včetně několika generací, které přijdou po nás. Tím se už
nyní stává budoucnost předmětem důležitosti a odpovědnosti pro nás, kteří ji neprožijeme, nicméně
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ji ovlivňujeme. Odkazujeme svým dětem stejnou Matku, jaká byla nás všech. Matka tvoří nás
všechny, my tvoříme ji. A to způsobem, jak s ní zacházíme, jak jí odpovídáme, obděláváme a staráme
se o ni. Jednotlivé generace potomků této Matky umírají a rodí se nové, ona však žije dál, je něco, co
stojí nad námi lidmi, jakási nadosobní autorita. Poslední tři generace jí daly ale pořádně zabrat, jistě
by si zasloužila trochu odpočinku! Země bude zřejmě i nadále plnit svojí roli, ale její efektivita bude
nízká a přestane nám přinášet tu životodárnou jistotu, pokud bude nadále přetěžována. Ona nám
zaručuje prostředí, ve kterém se můžeme realizovat – hledat dobro, spokojenost. Bez ní nemůžeme
ani žít, takže je naprosto iracionální se jí vzpírat a drancovat jí jen kvůli tomu, že jsme krátkozrací,
že chceme neustále víc!
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Shrnutí
Filosofie je základem přírodních věd v tom smyslu, že jim dala hlavní myšlenku jejich úspěšnosti, a
to ověřování navrhovaných hypotéz realitou, konkrétně pozorováním či experimentem. V tomto
smyslu přírodní vědy realizují program vytvořený filosofií. Úloha filosofie tímto ale nekončí, protože
filosofie, zejména analytická, může mít i dnes velmi úzký vztah k reálnému světu, přestože je často
zprostředkován jednotlivými vědami. Nicméně filosofie jako jediná může zobecnit poznatky z mnoha
oborů (i přímé poznatky z reality). Z takové generalizace mohou vyplynout zákonitosti a axiomy,
které mají obecnou platnost pro všechny vědní obory. Filosofie je schopna, díky svému celkovému
přehledu, aktivně ovlivnit jednotlivé vědní obory, zejména řešení jejich obecných otázek, které jsou
buď na jejich hranicích, nebo dokonce už za nimi. V textu jsou uváděny příklady takových otázek, a
to na příkladu fyziky. Filosofie umí pomoci otevřít nové cesty zkoumání a také odhadnout, které cesty
jsou slepé. Obecně se v textu navrhuje velmi úzké spojení filosofie s konkrétními vědami, třeba v
případě filosofie fyziky, která v ideálním případě připraví tzv. filosofický experiment, což je vlastně
obrys řešení nějakého obecného problému fyziky, jehož fyzikální rozpracování a fyzikální úspěch
bude také ověření dané filosofické koncepce.
Abstract
The study is called „Experimental philosophy as an effective way towards the revolution in physics“.
Philosophy is the foundation of natural sciences, because it has given them the main idea for their
success, which is the proposed hypothesis verification by reality, namely by observation and
experiments. So, the natural sciences follow a program, created by philosophy. But the philosophical
tasks can’t be concluded by them, because philosophy has even today a very intimate relation to the
world, which is mediated by those special sciences. Nevertheless, only philosophy can generalize the
knowledge of many different branches of scientific inquiry (and also direct information from reality).
From this action, various laws and axioms emerge, having general validity for all special sciences.
Thanks to its general view, philosophy is capable to actively influence particular sciences, especially
bringing fresh solutions for their broad questions, which can be sometimes on their limits, or even
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beyond them. We present examples of such questions, namely in physics. Philosophy can help
opening new ways of research in physics and also can estimate, which ways probably won’t lead to
success. The article suggests a very close relation between philosophy and specific sciences, which
e.g. in the case of philosophy of physics, can prepare (in the ideal case) a philosophical experiment.
That’s an outline of a possible solution of a general physical problem, its elaboration and
successfulness would also work as a verification of a given philosophical concept.

Krize fyziky
Současná teoretická fyzika se ocitla v tvůrčí krizi, která je, doufejme, pouze dočasná. Tato krize se
projevuje tím, že v posledních více než čtyřiceti letech nevznikla ve fyzice žádná zásadní teoretická
koncepce, která by zároveň byla experimentálně či observačně ověřena. Je to velký kontrast oproti
minulému století, kdy byla vytvořena speciální teorie relativity (1905), obecná teorie relativity (1916)
a kvantová mechanika (20. léta), které od základu změnily myšlenková paradigmata nejen fyziky. Nic
extrémně nového nevzniklo ve fyzice už 90 let a to přesto, že se obecně vědecký a technický pokrok
stále zrychluje.
I poslední nové zásadnější koncepce ve fyzice byly vlastně jen rozvíjením kvantové mechaniky (a
teorie relativity). V roce 1967 vznikla teorie sjednocení slabé a elektromagnetické interakce z pera
Stevena Weinberga, zejména Richard Feynman formuloval v roce 1965 finální podobu kvantové
elektrodynamiky. V letech 1970 až 1973 vznikl standardní model elementárních částic a interakcí 1,
což je kvantová teorie pole, popisující jednotně silnou, slabou a elektromagnetickou interakci.
Standardní model je založen jak na kvantové mechanice, tak na speciální teorii relativity. V polovině
sedmdesátých let byla završena kvantová chromodynamika, tedy teorie silné (jaderné) interakce. A
tím vše skončilo.
Existují sice mnohé nové koncepce, jako teorie superstrun, která má vysvětlovat podstatu všech
elementárních částic nebo holografický princip, který se, kromě jiného, snaží popisovat způsob
vzniku našeho trojrozměrného prostoru z dvojrozměrné2 entity kvantovým provázáním, nicméně tyto
koncepce se rozvíjejí už desítky let a stále nemají přesnou a jednoznačnou formulaci (M-teorie
superstrun má neuvěřitelné množství možností, takže vlastně žádnou) a hlavně nedávají zatím ani
náznak způsobů, jak je experimentálně ověřit.

1

2

Oerter, R., The Theory of Almost Everything: The Standard Model, the Unsung Triumph of Modern Physics,
London 2006.
Což ovšem trochu míjí poznatek už speciální teorie relativity, že reálný je čtyřrozměrný Minkowského prostoročas.
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Krize se projevuje například i tak, že se Nobelovy ceny za fyziku udělují za ověření velmi starých
objevů. Například Peter Higgs napsal svůj článek v roce 1964 a poté, co byl Higgsův boson objeven
a potvrzen v CERNu, dostal za něj Nobelovu cenu v roce 20133, tedy skoro za 50 let. Dá se také
předpokládat, že Nobelova za fyziku bude udělena za objev gravitačních vln detektorem LIGO v roce
20154, ale tyto vlny byly Einsteinem předpovězeny už skoro před 100 lety z rovnic jeho obecné teorie
relativity. Nebo se Nobelovy ceny udělují za teoreticky nevýznamné, spíše technické objevy (2014 modré diody, 2015 - oscilace neutrin). Stačí se podívat do přehledu nositelů Nobelových cen za
poslední desetiletí5.
Tuto krizi popisují i přední světoví fyzici, jako je například Lee Smolin ve své i u nás vydané knize
Fyzika v potížích. Můžeme argumentovat tím, že je přirozené, že je doba velkých objevů a pak doba
klidu, ale i kdyby to byla částečně pravda, stále má smysl hledat cesty urychlení vývoje fyziky. I
kdyby fyzika ztratila dech tak nějak přirozeně, je dnes opravdu v potížích. A tyto potíže mohou být i
systémové, plynoucí například ze specializace věd a jejich diverzifikace, vyžadující speciální styly
uvažování, které nejsou plně kompatibilní.

Záměr a cíle článku
Tento text se pokusí navrhnout jeden z postupů, který by mohl přispět k urychlení řešení základních
fyzikálních problémů, a tímto postupem bude tzv. filosofický experiment jako prostředek silnějšího
vzájemného ovlivňování fyziky a filosofie. Jde současně o snahu posílit empirický charakter filosofie,
v souladu s plánem analytické filosofie, tedy ověřovat i platnost filosofických představ a nesetrvávat
toliko u aristotelovsky kontemplativního přístupu. Opačný směr, tedy konkretizace některých
filosofických zákonitostí a pojmů do fyziky, je vlastně to, co fyzika běžně dělá uvnitř sebe samé při
hledání nových teorií, opírajíc se ale pouze o obecné fyzikální principy, například zákony zachování.
U filosofického experimentu půjde pouze o hledání usměrněné ještě obecnějšími, tedy filosofickými
zákonitostmi, která může být proto ještě efektivnější, neboť bude řešit problémy paradigmatu, které,
když se podíváme do celé historie fyziky, nejvíce blokovaly zásadní vývoj fyziky, a právě jejichž
vyřešení vedlo vždy k převratným změnám ve fyzice. Filosofie by tedy měla spolupracovat na
vykreslení obrysů nových fyzikálních teorií. Tato spolupráce povede v ideálním případě v úzkém
sepětí s fyzikou až k fyzikálním experimentům, které by tuto fyzikální teorii pevně ověřily a
zprostředkovaně tak ověřily i filosofické principy, které danou fyzikální teorii inspirovaly. Takovéto
filosofické experimenty by mohl na jedné straně urychlit vývoj fyziky a na straně druhé pomoci
3
4
5

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/
http://www.nature.com/news/gravitational-waves-1.19321
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/index.html
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zkvalitnit filosofii užším sepětím se skutečností. Jakási spolupráce fyziky a filosofie sice existuje
v podobě filosofie fyziky, která je například studijním oborem na Oxfordu, organizují se filosofickofyzikální konference, ale neexistuje plánovitý vědomý přístup, který by logicky exaktně aplikoval
filosofické zákonitosti do fyziky. A jestli někde částečně existuje, není to známo a tento přístup může
být výrazně posílen. A jestli pak uspěje, pomůže začít překonávat nevraživost vůči filosofii ze strany
fyziky, která je, podle některých názorů, jedním z bloků zásadních pokroků ve fyzice.
Problémem tady může být třeba, jak řečeno, specializace, která v poznávání světa došla tak daleko,
že si mnohdy nerozumí nejen jednotlivé obory, ale dokonce ani specializace v rámci jedné disciplíny,
například fyzici pevných látek s kosmology. Přitom se ale na druhé straně přechody mezi
jednotlivými vědami či disciplínami jeví jako nejsilnější zdroje pokroku poznání, protože kreativita
je často výsledkem střetů rozmanitosti. Svět je totiž jednotný, a tak jest patrno, že roztříštěnost
poznání snižuje jeho efektivitu právě na mezi oborových hranicích. Ty nejsou příliš prozkoumány,
neboť vyžadují multioborový přístup, a ne specializace a syntézu různých typů úvah. Hezky to
ilustruje "hydrodynamická" interpretace6 kvantové mechaniky. I když je zatím jen v podobě
experimentální analogie, přesto má úžasnou schopnost vysvětlit prakticky všechny kvantové
zvláštnosti a slibuje tak v budoucnu převrat v chápání kvantové mechaniky. Ten je však brzděn
zastaralou pozitivistkou filosofií, kterou je prodchnutá mainstreamová ortodoxní Kodaňská
interpretace kvantové mechaniky.
Ostatně, jak bude na příkladech uvedeno později, vlastně všechny zásadní pokroky fyziky, Newtonem
počínaje a aktuálními pokusy o vytvoření kvantové gravitace konče, jsou převážně úspěšnou snahou
o překonání takové roztříštěnosti ve fyzice, snahou o jednotné chápání nějaké oblasti světa, či v
posledku světa celého. Z jiné strany lze takový unifikační postup chápat jako problémově orientovaný
přístup: jde o to vyřešit daný problém a pro jeho řešení hledat a použít jakékoliv efektivní metody a
nepřipustit snížení efektivity řešení jen proto, že se nějaká vhodná metoda nachází mimo hranice
disciplíny, která až doposud daný problém řešila.
A protože se současná fyzika čím dále tím více dostává do takové obecnosti, kde naráží na nutnost
řešení chápání např. podstaty času, prostoru, chápání pojmů realita, existence (viz třeba virtuální
částice), pohyb, náhoda, kauzalita, determinismus a mnohých dalších, je evidentní, že role filosofie
je zde nepostradatelná. Uvedené pojmy jsou totiž ve své podstatě pojmy filosofické. Například už
6

Bush, J., The new wave of pilot-wave theory, in: Physics Today, 8, 2015, s. 47-53. (viz
http://math.mit.edu/~bush/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Bush-PHYSICS-TODAY2015.pdf) a Merali, Z.,
What is really real? A wave of experiment is probing the root of quantum weirdness, in: Nature, 521, 2015, s. 278280.
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prakticky 100 let trvající snahy o unitární fyzikální teorii kvantové gravitace, narážející na
„nekompatibilitu“ v jistých ohledech diskrétního7 přístupu kvantové mechaniky a spojitého přístupu
obecné teorie relativity, vyžadují dobrou definici skutečnosti, kterou však fyzika hledá velmi obtížně,
neboť realita neexistuje pouze ve fyzice, a tak je nutné hledat její definici ve spolupráci věd s filosofií.
Navíc fyzika nemá dostatečně obecné znalosti a nástroje pro analýzu pojmu skutečnosti. Samozřejmě
zde může filosofie přispět i svým pojetí relativity spojitosti a diskrétnosti a chápáním přechodů mezi
nimi.
Hovoříme tu také o omezení variety možných řešení, které povede k efektivnějšímu hledání řešení, a
to je možné třeba aplikací filosofických axiomů. Pro účel filosofických experimentů tedy navrhneme
jasně formulovat tyto axiomy, z nichž zde kvůli omezenému prostoru odvodíme pouze dva: axiom
neexistence nekonečna a axiom všeobecnosti emergence. Je jich však daleko více. Jak je zřejmě
patrno, formulací těchto axiomů budeme naplňovat také empirické požadavky analytické filosofie,
neboť nepůjde o libovolně definované axiomy v matematickém duchu, ale o axiomy vypozorované z
reality.
V závěru textu nastíníme v současnosti jeden probíhající filosofický experiment a popíšeme jaké
problémy s pojetím pojmů příčinnost, skutečnost a současnost (a tedy i pojmu času) v různých
fyzikálních teoriích k němu vedly. Nastíníme také některé jeho dílčí závěry.

Analýza krize fyziky
Prozkoumejme trochu příčiny krize fyziky, abychom věděli, může-li filosofie skutečně fyzice prospět.
Jistě, jeden z důvodů této krize je určitě ten, že všechny relativně snadné a nenákladné metody
experimentování a ověřování a nalézání nových jevů, již byly vytěženy, a tak současné fyzikální
přístroje vypadají v extrémním případě jako známý podzemní urychlovač částic v CERNu, jehož
obvod činí 27 kilometrů. Cena stavby tohoto hadronového srážeče se vyšplhala na 8 miliard dolarů a
každoroční běžný provoz stojí 19 miliónů eur. Zároveň se ale odhaduje, že k opravdu zásadním
průlomovým objevům by vedl až urychlovač, který by obkroužil celou Zemi. Takže zde narážíme na
limity a můžeme si i pomyslet, že velký hadronový srážeč v CERNu je tak trochu jako
epistemologický Titanic a jeho hlavní přínos dnes spíše spočívá v koncentraci a interakci špičkových
hlav než v samotném zařízení a jeho výsledcích.
Dnešní fyzikální přístroje, které razí poznání na předních liniích, jsou velice sofistikovaná zařízení,
7

Kvantová mechanika sice některé veličiny kvantuje, jiné však chápe spojitě.
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která jsou většinou nejen velmi drahá, ale vyžadují také spolupráci mnoha lidí. Je to tedy také otázka
efektivní lidské kooperace. Narazili jsme, mimo jiné, na technologické, ekonomické a možná i
organizační limity základního fyzikálního výzkumu, pokud uvážíme subjektivní stránku lidského
faktoru. Příčiny mohou ale být i jinde.
Jedním z významných faktorů rozvoje fyziky byla její matematizace. Přesto se děl například rozvoj
zkoumání elektřiny prakticky bez přispění matematiky po dlouhou dobu v 18. a 19. století (Leidenská
láhve - 1746, 18. století – Luigi Galvani, Benjamin Franklin, 18. až 19. sstoletí – AlessandroVolta
(baterie - 1800), Michael Faraday). Přesto byly tyto "nematematické" objevy zcela zásadní. Teprve v
roce 1865 přesně a matematicky dosti náročně formuloval základy elektromagnetismu James Clerk
Maxwell.8
Je sice pravda, že diferenciální počet vyvinuli už Newton s Leibnizem, takže byl v klasické mechanice
používán od 17. století, ale i tak zde matematické formulaci fyzikální teorie předcházelo její
přinejmenším částečné, základní fyzikální pochopení. Například u zmíněné elektřiny nemělo smysl
používat nejen diferenciální počet, ale ani prostou algebru, dokud neexistovala alespoň hrubá
představa, jak probíhají elektrické procesy. Bez fyzikálního pochopení nelze totiž ani určit, jaké
matematické proměnné by ve formulích měly vystupovat a jak by měly spolu souviset. To platí zcela
jasně o klasické Newtonově fyzice, stejně jako o zmíněné elektřině. To, že smyslové chápání
předchází v těchto případech matematickému popisu, nebo v mezním případě asi postupovaly u
Newtona ruku v ruce, je způsobeno tím, že dotyčné jevy existují v přirozeném lidském světě, a tak je
možné je zkoumat smyslově. Smyslové vnímání je většinou pro lidské poznávání cesta daleko
rychlejší a efektivnější, pokud je použitelné.
Jakmile je ale přirozený svět v podstatě prozkoumán (mechanika, elektřina, optika atd.), nastává
nutnost zkoumat jevy více do hloubky, v čemž nám už smyslová zkušenost tolik nepomůže. Taková
speciální teorie relativity je například neintuitivní, když vlastně tvrdí, že každé těleso je "v klidu", ať
se pohybuje seberychleji, tedy že neexistuje preferovaná klidová soustava, i když v přirozeném světě
takovou soustavu vidíme v povrchu Země. V přirozeném světě se s velkými relativistickými
rychlostmi nesetkáváme, proto není naše intuice relativistická. O neintuitivnosti kvantové mechaniky
asi není potřeba už ani nikoho příliš přesvědčovat.
Jestliže nám ale začíná chybět při zkoumání přímá smyslová zkušenost, musíme stále více používat

8

Sedlák, B., Štoll, I., Elektřina a magnetismus, Praha 2013
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nástroje jiné. Do určité míry sice pomohou názorné analogie, které "překládají" nový neintuitivní
fyzikální svět do lidské podoby, viz třeba analogie černé díry a pádu prostoru do ní s vodopádem,
nicméně čím je svět fyziky vzdálenější od světa přirozeného, tím méně dovoluje názorné chápání a
také tím méně umožňuje názorné analogie. Navíc tyto metafory stejně bývají jen přibližné.
Pak velmi razantně nastupuje na scénu nový "smysl", který v poznání do značné míry nahrazuje
smysly přirozené a tím "smyslem" je matematika. Je to ale tak trochu z nouze ctnost, i když na druhé
straně jasná výhoda. Matematika umožňuje zkoumání i bez přirozené intuitivní smyslové představy,
která je sice mnohem rychlejší v pochopení, protože je vytvořena a zdokonalována milióny let
evoluce, nicméně v zásadě není tak přesná, jako matematika a má omezenější pole působnosti než
matematika. Matematika je relativně autonomní svět, který si překvapivě vytváří svou vlastní
matematickou intuici, ta ale zase není příliš fyzikální.

Fenomenologický princip ekvivalence a (matematická) abstrakce
Ale překvapivě není rozdíl mezi matematikou a přirozeně intuitivním (smyslovým) chápáním zase až
tak nepřekonatelný. Argument čínského pokoje9 se sice snažil ukázat, že algoritmické zpracování
informace neznamená její chápání, ale otázkou je, jestli spíše neukázal opak, tedy jak emergentně
toto pochopení vzniká:
Člověk, který neumí čínsky, je uzavřen v "čínském" pokoji, kde jsou hypoteticky obsaženy všechny
smysluplné čínské věty. Tento pokoj obsahuje taky algoritmy, pomocí kterých lze pomalu a
mechanicky přiřadit čínské odpovědi každé čínské otázce, kterou zvenčí dostává. Odpověď pak předá
ven. Dotyčný sice věty nechápe, ale celý systém věty chápe. Pro to, abychom přijali, že tento text
chápe, chybí vlastně jen rychlost a uvedení čínských znaků do souvislosti s objekty reálného světa.
Je snadné tohoto člověka včetně pokoje nahradit počítačem, který bude postupovat jako onen člověk,
jen podstatně rychleji, a tak svými okamžitými reakcemi prokáže, že čínštinu v podstatě chápe. A
když pojmy z čínštiny bude schopen uvést do souvislosti s objekty v realitě, což znamená, bude umět
čínské znaky přiřadit k reálným pojmům podobně, jako to umí počítač firmy IBM s názvem Watson10
v angličtině, je jasné, že projde obdobou Turingova testu11, což je test umělé inteligence. Prostě jeho
reakce budou nerozlišitelné od reakce Číňana, který čínštinu chápe, tedy bude čínštinu skutečně

9
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11

Harnad, S., What's Wrong and Right About Searle's Chinese Room Argument, in: M.; Preston, J., Views into the
Chinese Room: New Essays on Searle and Artificial Intelligence, Oxford 2001
http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group.php?id=2099
Turing, A., Can Automatic Calculating Machines be Said to Think?, in: Copeland, B. Jack, The Essential Turing:
The ideas that gave birth to the computer age, Oxford 1952
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chápat. Je to velmi prostá úvaha, použitá jak v Turingově testu, tak i v principu ekvivalence, který
použil Einstein jako základ své obecné teorie relativity12. Co se neliší, je prostě totéž, pokud
zůstáváme na určité stejné fenomenologické strukturní úrovni13. Chápání, intuice, není zřejmě nic
jiného než "okamžité" uvedení do souvislostí, které vytvoří dojem bezprostředního „aha“.
Pro většinu lidí jsou matematické formulace hůře přístupné než intuitivní smyslové pochopení,
chápou je daleko pomaleji (někdy až "nekonečně" pomaleji). Nicméně při hodu kamenem musí i
„nematematik“ bleskově provést jistou formu fuzzy výpočtu v podvědomí, neboť by se tím kamenem
prostě netrefil, kam chce, kdyby tuto analýzu neprovedl. Tedy i ti, co propadají v matematice na
základní škole, používají ve svém životě běžně "matematické" výpočty. Námitka, že nemusí provádět
abstraktní operace a mohou si jen pamatovat množství předcházejících pokusů je lichá, což snadno
nahlédneme, když si uvědomíme, že každý hod je jedinečný, kameny jsou různé váhy (až několik
kg), má se házet na různé vzdálenosti, a že vlastně kámen v ruce vážíme a vzdálenost odhadujeme,
tedy vlastně měříme a měříme i sílu, kterou kámen hodíme. Postup je v principu stejný, jako
kdybychom parametry fyzikálně přesně měřili a sílu hodu matematicky spočítali, jen celý proces není
tak exaktní a sofistikovaný, ale v podstatě je v hlavě vytvořen obecný model vrhu. A i kdyby se měl
jen mechanicky vybrat jeden z minulých pokusů, je nutné mít mechanismus výběru, který srovnává
minulé pokusy se současným, což už je abstraktní algoritmické operace, která vyžaduje využití
nerovností apod.
Názor, že v hlavě probíhá svého druhu abstraktní výpočet, dokládá také genetická epistemologie14,
která experimentálně ověřila, že lidská abstrakce fyzických operací vlastně není nic jiného, než
"chomáč" představ konkrétních fyzických pokusů (doplněný o algoritmus výběru), které jsou
"zvnitřněny" v mozku do obrovské rychlosti. Jsou povětšinou zatlačeny do podvědomí, takže ve
vědomí se pak nalézá pouze abstraktní model, který je ale jen "frontmanem", na nějž se soustředí
pozornost, ale který se bez "kapely" a "skladatele písní" naprosto neobejde. Tito jsou vlastně
neviditelní, ač odvádějí podstatu práce. Tím dalším aktérem je třeba onen vyhledávací algoritmus,
jak již zmíněno, což ale už není jen množina pokusů samotná jako taková. Matematický vzorec pro
šikmý vrh je vlastně také takovým implicitním souhrnem všech možných pokusů a metodou, jak
dosazením změřených parametrů vybrat tu správnou možnost. Dosazením konkrétních parametrů do
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U Einsteina jde o rovnost tíhové a setrvačné hmotnosti (viz Einstein, A., On the relativity principle and the
conclusions drawn from it, in The collected papers of Albert Einstein. Vol. 2: The Swiss years: writings, 1900–
1909, Princeton 1989), ale princip je logicky konzistentní, takže je možné ho použít kdekoliv.
Každý model, každá analogie, podobnost či shoda, je platná jen do určité strukturní hloubky. I matematický model
je v tomto smyslu pouze povrchní, třeba mnohdy velmi přesné „zobrazení“ nějakého objektu, pomíjející
potenciálně nekonečně mnoho strukturních úrovní.
Viz Piaget, J., Psychologie inteligence, Praha 1970.
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abstrakce se z ní stává konkrétní pokus.
Rozdíl mezi matematikou a intuitivním smyslovým odhadem je tak spíše jen v tom, že matematické
vzorce se zpracovávají ve vědomí nebo v počítači, tedy explicitně, kdežto obdobné, svým
charakterem kvantitativní, a tedy v podstatě matematické operace, se u hodu kamenem v přirozeném
světě zpracovávají povětšinou mimo lidské vědomí, v podvědomí, tedy skrytě. Ani smyslové vnímání
reálné situace se tedy bez jisté formy matematiky nemůže obejít. Nepřekonatelný předěl mezi
abstrakcí a fyzickým světem je tak smazán a jeví se pouze jako relativní.

Limity matematiky
(Vědomá) matematika postupně svou úspěšností vytlačovala a vytlačuje intuitivní smyslové fyzikální
uvažování. Samozřejmě, že se fyzika bez matematiky už absolutně neobejde, zejména bez její
přesnosti a objektivitě. Matematika svou nezávislostí úspěšně doplňuje kritéria pravdivosti poznatků,
i když zde má, ve srovnání s experimentem, stále jen sekundární roli. Obrovský úspěch matematiky
je velmi přesvědčivý, i když i analytická matematika má své limity a některé zákonitosti neumí
stručnými vzorci vyjádřit, a proto na věc musí jít numericky, to znamená, počítat vše iteračně, krok
po kroku. Chybí zde okamžité celkové nahlédnutí, celkové pochopení ve formě "jednoho vzorce"
nebo soustavy rovnic. Dalo by se říci, že ani matematika tedy takový problém pro sebe "nechápe".
Dnes už to trochu vypadá, že se matematika začíná přeceňovat, považuje se za všemocnou, a dokonce
existují i poněkud naivní představy, že podstatou reality je sama matematika, či že matematika by
mohla nahradit experiment jako hlavní verifikační kritérium. V češtině se můžeme s takovými názory
seznámit třeba v knize Maxe Tegmarka Matematický vesmír. Na druhou stranu je ale logické, že
takové názory vznikají. Matematika je totiž mnohdy hlavní "smysl", který dobře "vidí" do mikrosvěta,
do kvantové mechaniky, nebo hlavní nástroj, který "vidí" vesmír najednou v jeho makroúrovni, a i v
celé jeho časové historii. Naše smysly a naše názorné představy tady opravdu selhávají nebo
přinejmenším už nejsou průkopníky a snaží se spíše jen dodatečně vysvětlit a fyzikálně pochopit
význam matematických rovnic.
Idea, že pravou podstatou reality je matematika, nicméně trochu připomíná dávnověké představy o
tom, že hvězdy jsou jen světýlka na tmavé báni, která obklopuje Zemi. Tyto představy vznikaly proto,
že na hvězdy jsme si nemohli sáhnout ani si je názorně představit, podívat se na ně alespoň v představě
ze všech stran. Vzdálené hvězdy tedy nikterak nepřipomínaly tělesa na Zemi. Nepřipomínaly dokonce
ani naše Slunce nebo náš Měsíc, neboť byly vizuálně velmi malé, a tedy nebylo možné ani tušit jejich
strukturu. U Měsíce, když ho pozorujeme jako poprvé Galileo, slabým dalekohledem, stejně jako on
rozpoznáme strukturu povrchu, takže si v principu pak už umíme představit, že je to těleso, na které
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si můžeme "sáhnout", umíme si ho představit prostorově. U vzdálených hvězd jsme ani to dříve
neuměli. Tam jsme byli dlouho nejen odkázáni pouze na vizuální vnímání, ale díky jejich vizuální
nepatrnosti nebyla představa hvězd jako prostorových objektů přijatelná, respektive přijatá. Vnímal
je jen jeden smysl, a to jen velmi jednostranně. Nebyla to interakce více smyslů (nejčastěji zraku a
hmatu), kterou máme při vnímání obvyklých objektů, respektive si ji na základě této "sociologie
smyslů" v dětství, dokážeme domyslet u objektů, které jsou vnímány jen vizuálně. Proto jsme hvězdy
interpretovali jen jako vizuální body a významně jsme jim nepřikládali hmotnou a prostorovou
existenci.
Fenomenologicky podobná situace je i v případě objektů mikrosvěta, kam "vidí" snad už jen
matematika. Stejně jako jsme si dříve představovali, že světýlka na báni jsou prakticky jen vizuální
objekty a nemají vlastně žádnou fyzikálně hmotnou podstatu, smyslově vnímatelný prostorový tvar,
stejně tak dnes vznikají názory, že objekty v hloubce jsou jen matematické, a nikoliv fyzikální a že
za touto matematickou podobou nebo vedle ní už nic neexistuje. Jenže pro správné poznání je zásadní
ona "sociologie smyslů", tedy jejich vzájemná kontrola, vzájemná interakce, která je teprve schopna
efektivně vytvořit představu fyzikálního objektu15, který nutně existuje ve fyzikálním prostoru, nejen
v prostoru matematickém. Každý smysl osamoceně, i když tak dokonalý jako matematika, nutně
podléhá smyslovým klamům, jejichž výsledkem je třeba i představa o matematické podstatě reality,
což je tedy jen speciální „smyslový“ klam. Dobrým příkladem může být v případě našich
fyziologických smyslů třeba tyč vložená do sklenice s vodou. Ta se našemu nejdokonalejšímu smyslu,
zraku, který dává svou dominancí naší realitě převládající vizuální podobu, jeví jako lomená. Přesto
nás „méně dokonalý“ smysl, hmat, přesvědčí o opaku. Přednost hmatu, i když dominantním zrakem
vnímáme 80 % informací o okolí, je jeho kontaktnost, která eliminuje možnost zkreslujícího prostředí
mezi pozorovaným objektem a pozorovatelem. Obecně lze říci, že každý smysl nebo „smysl“ má své
přednosti, ale také své nedostatky, proto má kombinace více smyslů větší šanci na vytvoření
správného modelu. Využití jen jednoho smyslu, i když tak dokonalého, jako je matematika, vyvolává
svou jednostranností entropické, tedy degenerační tendence, které se podílejí na současné krizi fyziky.
Svět není ani matematický, ani vizuální, ani hmatový, ani sluchový ani závislý na jiném druhu
vnímání, který teprve objevíme. Svět je na nich nezávislý, i když my dostáváme jen smyslově závislé
informace. Ty je ale nutné vzájemně kontrolovat, aby se naše poznání nestalo jednostranným
invalidou jednoho smyslu, i když tak dokonalého jako matematika. To ale zase na druhé straně
nebrání oprávněnému dominantnímu postavení v některých oblastech, přesto však úplné vytlačení
jiných typů vnímání vede k brzdění vývoje. I matematika má své limity, které může překročit jen
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Objekt je vlastně možné chápat jako integrovaný "chomáč" počitků různých smyslů.
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nematematický postup. A matematika také vznikla zcela nematematicky, neboť před svým vznikem
neexistovala, tak nemohla svými postupy stvořit sebe samotnou.
Sociologický "slave princip" funguje i ve fyzice, tj. i ve fyzice existuje sociální tendence vědců
unifikovat názory a styl uvažování, vytvářet i bez racionálních důvodů mainstream a vytlačovat tak
rozmanitost názorů a přístupů, vytvářet a posilovat převládající názor. Tento převládající navyklý
názor se pak následně zpětně psychologicky racionalizuje, tedy zdůvodňuje, i když fakticky zcela
racionální není. Takovéto iracionální "shlukování" je ostatně historicko-sociologický základ
vytváření lidských skupin. V současnosti jsou například někdy obecnější úvahy, okamžitě nedoložené
exaktně a matematicky, chápány ve fyzice většinou jako podezřelé až nevědecké, také kvůli
převládajícímu typu uvažování ve fyzice. Byl by to racionální skeptický postup, kdyby jej nevedly i
iracionální motivy. Někdy to dochází do takových extrémů, že fyzici mají filosofii za pavědu.
Například Stephen Hawking je schopen napsat společně s Leonardem Mlodinowem ve své knize
Velkolepý plán, že filosofie je dnes mrtvá, a ani trochu mu nevadí, že tuto filosofickou úvahu píše v
knize, která je v podstatě scientisticky filosofická a rozebírá filosofická témata jako podstata a vznik
času, podstata vědomí, je-li možná teorie všeho, apod. Přestože jsou některé jeho filosofické úvahy
správné (např. že skutečnost je vždy model okolního světa), jiné jsou ve svém přílišném zjednodušení
chybné (např. vznik vesmíru z ničeho), ale zejména jsou tyto úvahy eklektické, protože tu chybí
celková filosofická koncepce. Dobrá filosofie vyžaduje filosofickou specializaci a zejména
opakované promýšlení témat a nelze ji vytvořit jaksi mimochodem za krátkou dobu, když si člověk
odskočí z jiného oboru. V tomto je filosofie stejná jako fyzika. A je také potřeba mít pro filosofii
patřičné psychologické předpoklady pro obecné uvažování, které se mnohdy s předpoklady pro
exaktní a matematické uvažování nepříliš snášejí, jak se i diskutuje ve fyzikální komunitě.

Paradigma a axiomy
Je samozřejmě jasné, že hlavní objem práce ve fyzice bude stále odvádět právě matematika a velmi
exaktní přístup, neboť fyzika není zdaleka jen o obecném uvažování nad základními zákony.
„Odmatematizování“ fyziky by byl nesmysl, znamenalo by to zbavit se nejefektivnějšího nástroje.
Rezervy jsou ale patrné právě v obecném uvažování, takže podstatnější doplnění fyzikálních úvah o
úvahy obecně fyzikální a filosofické by mělo přinést efekty. Zdá se totiž, že právě velmi exaktní
analytický přístup není schopen vyřešit některé zásadní problémy, zejména typu změny paradigmatu,
jak je chápe třeba Thomas Kuhn ve své Struktuře vědeckých revolucí.
Změny paradigmatu nelze dosáhnout matematickými prostředky, protože jde v podstatě o změnu
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axiomů či jednoho axiomu daného oboru. Matematický axiom nemá v danou chvíli matematickou
strukturu, je to vlastně výchozí nematematické tvrzení daného matematického systému. Proto jej v
podstatě nelze změnit či analyzovat matematickými postupy, neboť to vlastně ani není matematický
objekt. Protože jsou třeba Euklidovy axiomy logickým základem jeho geometrie, musejí být
v logickém slova smyslu formulovány před geometrií, a tedy musely být formulovány negeometricky,
nematematicky, empiricky. A nic na tom nemění fakt, že historicky vznikaly zřejmě současně. V
matematice existují vedle axiomů, které vycházejí z reality, ze zkušenosti, ještě ad hoc axiomy, které
se definují bez vztahu k realitě. Tyto ale zde řešit nebudeme.
Fyzikální axiom, například absolutní čas a absolutní prostor, sice fyzikální strukturu má, ale není
vůbec snadné ji odhalit (odhalit například, jak vzniká prostor z kvantové provázanosti, kteroužto cestu
inspiruje právě hypotéza holografického principu16) a v daném historickém okamžiku, kdy je
postulován, tato struktura nejenže není známa, ale dokonce obvykle není ani předpokládána. Ve
fyzice, na rozdíl od matematiky, nám realita, experiment, pomůže starý axiom zlomit, i když třeba po
více než 300 letech od jeho formulace (Newton I., Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,
Londýn 1684). To je příklad Newtonových axiomů absolutního prostoru a času, jejichž překonáním
se teprve povedlo v roce 1905 pochopit relativitu prostoru a času, ale stále po 110 letech nemáme
ověřenou představu, proč axiomy speciální relativity, to jest výchozí postulát stálé rychlosti světla ve
všech inerciálních soustavách a princip relativity, platí17. Nedaří se zatím dotáhnout a ověřit
holografický princip, který by to z toho axiomu mohl udělat poznatek odvozený z hlubších
kvantových principů, třebaže taktéž axiomatických. Nedaří se tedy zatím nijak fyzikálně vysvětlit
hyperbolicitu Minkowského prostoročasu speciální teorie relativity. Axiomů se nelze nikdy zbavit,
neboť tyto jsou vlastně základní body styku dané teorie s realitou. Můžeme sice nějaký axiom
odstranit pochopením jeho struktury, ale takového pochopení je možné jen díky přinejmenším
implicitním zavedení jiného či jiných axiomů. Axiomy jsou totiž styčné body poznané oblasti
s oblastí zatím neprozkoumanou, a protože tato nepoznaná část bude existovat vždy, budou vždy
existovat i axiomy. A právě takováto filosofická úvaha je pro fyziku užitečná v tom, že ukazuje, že
axiom obvykle není žádná konečná, je často speciálním případem, který lze zobecnit (viz Euklidův
axiom o rovnoběžkách, jehož zobecněním vznikly neeukleidovské geometrie, například
Lobačevského a Riemanova, na nichž staví obecná teorie relativity). Nebo je možné axiom vysvětlit
jako přirozený důsledek hlubších axiomů a nějaké logické koncepce.

16
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Susskind, L., The Black Hole War: My Battle with Stephen Hawking to Make the World Safe for Quantum
Mechanics, New York 2008, český překlad Válka o černé díry, Praha 2013
Jde vlastně o jeden axiom, protože stálá rychlost světla ve všech inerciálních soustavách plyne z principu relativity,
to jest z principu rovnocennosti všech inerciálních soustav.
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Matematika a kvantová mechanika
Že má matematika opravdu zásadní nedostatky ve fyzikálním chápání, že jí prostě v některých
případech dojde dech, je možné vidět na příkladu kvantové mechaniky. Její základní idea vznikla již
před 117 lety, její relativně ucelený základní matematický model je starý asi let 90. Přesto je fyzika
sama nespokojená s kvantovou mechanikou v tom smyslu, že vlastně nechápe, co se tam děje. Přitom
matematika kvantové mechaniky je už tak dokonalá, že třeba kvantová elektrodynamika je
nepřesnější fyzikální model reality, který existuje, nejdokonaleji popisuje vlastnosti a chování
elementárních částic.
Nespokojenost fyziky je možné názorně a fakticky vyjádřit přehledem desítek možných interpretací
kvantové mechaniky18, což ale taky znamená, že žádná z nich není dostatečně uspokojivá a tím
uznána za správnou. To je po 90 letech neuvěřitelná situace a ukazuje, že matematika není
všemocným smyslem, "božím okem", které vše vidí, a to i přes svoji uznanou superioritu. Fyzika tedy
potřebuje i něco jiného, a to velmi podstatně, když v něčem takto zásadním matematika selhává.
Názorné smyslové představy jsou pro chápání člověka velice efektivní, což jsme již ukázali na
příkladu hodu kamenem, kdy dokážeme ve zlomku vteřiny odhadnout jeho dráhu a máme-li trénink,
je ten odhad velmi přesný. Kdybychom onen hod počítali matematicky, museli bychom mít spoustu
detailních informací o fyzikálních vlastnostech naší ruky, odporu vzduchu, samotném kameni apod.,
provést spoustu fyzikálních měření, a než bychom je provedli a než bychom výpočet začali, už by
vrabec, kterého jsme chtěli kamenem zasáhnout, dávno odletěl. Exaktní postupy jsou v některých
případech velmi těžkopádné.
Jedním způsobem, jak pokročit vpřed tam, kde se fyzika a matematika „zadrhly“, je tak přece jen
jakási názorná představa. Ta bývá podceňována kvůli zdánlivé všemocnosti matematiky, a
neintuitivnosti moderní fyziky19, ale může hrát větší roli, než se obvykle má za to, a to i tehdy, když
není zcela přesná, dokonce i když je velmi zjednodušená. Stačí si připomenout až dětsky názorné
Feynmanovy diagramy20 interakcí elementárních částic, které byly zpočátku experty prudce odmítány
právě pro svou jednoduchost a nyní se fyzika bez nich, díky jejich efektivnosti, vůbec neobejde. Nebo
nás o tom může přesvědčit i nová názorná představa pohybů kvantových objektů, kterou můžeme
vidět prostým okem. Je to v laboratoři realizovaná malinká kapka, která je unášena na povrchu
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Kofler, J., Schlosshauer, M., Zeilinger, A., A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics,
URL: https://arxiv.org/abs/1301.1069 [cit. 06.01.2013].
Myslíme si navíc, že se neintuitivnost dnešní fyziky přeceňuje, neboť se po změnách paradigmatu kvantovou
mechanikou a teorií relativity očekávají jen samé podivnosti. Mnohé věci je možné ale řešit velmi přirozeně.
Kaiser, D., Physics and Feynman's Diagrams, in: American Scientist, 93, 2005, s. 156.

64

kapaliny21, a která na tomto povrchu svým kmitáním vytváří vlny, jež zpětně ovlivňují její pohyb.
Takováto názorná představa umí přirozeně a tím velmi snadno a rychle vysvětlit většinu kvantových
podivností, které byly až dosud tak tajemné. Je to sice jen analogie a metafora, ale velmi pomáhá
pochopit principy kvantové mechaniky, a to i přesto, že přesný model kvantové mechaniky bude jiný,
dokonce možná více než trojrozměrný. Tento staronový deterministický přístup ke kvantové
mechanice v podobě interakce částice s pilotní vlnou je z druhé strany ve svém determinismu
podporován everettovskou mnohasvětovou interpretací kvantové mechaniky. Ta oproštěná od naivní
myšlenky vzniku miliard mnoha světů v každém okamžiku, se stává především svou
vícedimenzionálností v Cambridgi a Oxfordu v současnosti usilovně rozpracovávanou slibnou
možností. Tento nový explanační přístup ke kvantové mechanice, kde se spojuje představa
vícedimenzionálního determinismu s představou pilotní vlny, si můžeme pracovně nazvat
vícedimenzionální kvantovou super-hydrodynamikou. A jen poznamenejme, že se tu ověřuje
filosofický princip jednoty světa, tentokráte spojující hydrodynamická zkoumání s kvantovou
mechanikou, tedy dva obory, které jsou velmi vzdálené.
Názornými modely, a dokonce i jen grafy, ve fyzice zapojujeme onu velice efektivní smyslově
intuitivní složku uvažování, která umí být v některých směrech stále daleko rychlejší než matematika,
jde-li o pochopení. To je jedna z možností, a jak jsme ukázali výše, může někdy zásadně pomoci
při vyřešení problému, se kterým si fyzika neví rady už skoro 100 let, i když je jedním z jejích
hlavních témat. Zároveň tento příklad krásně ilustruje, jak jednostranná filosofie vytvářena fyziky,
v tomto případě pozitivistická, může brzdit postup exaktní vědy po velmi dlouhou dobu. Jenže jestliže
neadekvátní filosofie dlouhodobě blokuje správné řešení, může praktické prosazení lepší filosofie
v daném oboru vývoj velmi urychlit. Ukazuje se, jak významný praktický faktor filosofie je. Filosofie
vlastně má tu „výhodu“, že uvnitř sebe dovoluje leckdy prosazení nějaké koncepce kvůli její
originalitě, viz například solipsismus, a na správnost se zase až tak nehledí. Je to výhoda tvůrčího
brainstormingu, kde i velmi parciální adekvátnost dané koncepce, jednostranně upozorňující pouze
na určitý faktor, má jistou půdu pod nohama. Nicméně, když je taková filosofická koncepce použita
v praxi, zde ve fyzice, na konkrétní problém, vzniká otázka, je-li použita na správnou oblast či neníli třeba komplexnější filosofické koncepce.
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Bush, J., The new wave of pilot-wave theory, in: Physics Today, 8, 2015, s. 47-53. (viz
http://math.mit.edu/~bush/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Bush-PHYSICS-TODAY2015.pdf) a Merali, Z.,
What is really real? A wave of experiment is probing the root of quantum weirdness, in: Nature, 521, 2015, s. 278280.
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Analytická fenomenologie
Zde je namístě velmi stručně nastínit filosofickou koncepci, o kterou se opíráme. Můžeme ji pracovně
nazvat analytickou fenomenologií a při jejím vymezení vyjdeme z analytické filosofie a
z postanalytické filosofie, ze kterých snahou o exaktní přístup vychází. Je to tedy koncepce empirická
v tom smyslu, že jako hlavní kritérium pravdivosti se bere dotazování se okolního světa, například
experiment, při uvědomění si toho, že i každý experiment má smysl pouze v rámci určité interpretace.
Empirismus je tedy hlavní, ne však absolutní. Nutnost interpretace pokusu zdůvodňuje sekundární
kritérium pravdivosti, tedy logickou konzistenci koncepcí, ať už filosofického paradigmatu nebo
fyzikálních teorií v rámci kterých, se experimenty provádí. Už tento vztah naznačuje relativnost
každého principu, včetně principu empirického. Fenomenologie je zde totiž chápána totálně v tom
smyslu, že naprosto vše je pouhý jev, který se emergentně vynořuje z „hlubší“ fenomenologické
/strukturní) „vrstvy“. Tato koncepce zcela odmítá ontologii, přesto že kvůli logické konzistenci
vyžaduje absolutní princip, ten však je zcela nepopsatelný, neanalyzovatelný a neobsahuje (a nebude
obsahovat) žádné známé vlastnosti. Je to jakási empirická, post-materialistická paralela negativní
teologie, materialistická ne ve starém, absolutním slova smyslu, ale ve smyslu obecném, což obsahuje
princip, že primární je vždy nižší strukturní úroveň, z níž vyšší emergentně vzniká. To lze ilustrovat
třeba na příkladu toho, že běžná hmota (částice) vzniká z prostoru (tedy z kvantového vakua), což
rozhodně není mechanicko-materialistický jev. Proto hovoříme o post-materialismu, což není úplná
negace materialismu, ale pouze menšinová negace, tedy částečná relativizace tohoto nejsilnějšího
základu.
Protože se fenomenologie chápe jako totální princip, nelze ji omezovat pouze na oblast jazyka, jak to
neempiricky dělá analytická filosofie, a používá se tedy fenomenologický princip i pro nejazykové,
např. smyslové poznání, které má daleko silnější jevově deformační a filtrační efekty na naše poznání
než jazyk. Toto soustředění se i/hlavně na fenomenologii smyslů, i když po vzoru Kantova apriorního
přístupu vždy v rámci logického systému, se bere jako uplatnění empirismu na filosofii samotnou.
Proto se soustředění pouze na jazyk chápe jako "nemateriální", neempirické, vlastně odporující
empirickému principu analytické filosofie. Je to tedy překonání logické nekonzistence analytické
filosofie, tohoto jejího sporu mezi dvěma hlavními rysy a tom empirismem a zkoumání především
přirozeného jazyka. Pozitivismus se chápe v analytické fenomenologii jako husserlovské epoché
hlubšího zkoumání, které může být na nějakou chvíli v poznání efektivní, ale nepochybuje se
o možnosti překonat libovolný, tedy i každý pozitivistický popis. Analytická fenomenologie se snaží
překonat eklekticismus a scientismus analytické filosofie a vystavět logicky konzistentní koncepci
světa (alespoň v hrubých rysech), tedy logickou konzistenci požadovanou analytickou filosofií
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realizovat i ve filosofii samé a neomezovat ji pouze na formálně logické postupy, neboť takové
omezení ani není logicky konzistentní.
Tento text využijeme také k tomu, abychom, věrni empirickému étosu analytické fenomenologie,
nastínili dva z jejich (empirických) axiomů, jakožto „body“ relativně nezprostředkovaného a tím
velmi jistého obecného poznání. Další axiomy a celkovou logickou strukturu analytické
fenomenologie nemůžeme zde, z důvodu rozsahu, publikovat.

Úloha filosofie ve fyzice
Filosofie pochopitelně nemůže řešit problémy konkrétních disciplín, ale může určitě vyloučit věci
nemožné, jejichž nemožnost nevyplývá z dotyčné disciplíny, nebo přinejmenším je může označit za
velmi málo pravděpodobné. Pomůže tak soustředit úsilí na nadějnější cesty.
Právě uvedený příklad kvantové mechaniky je z tohoto hlediska velmi poučný. Nejdříve nahlédněme
do historie a popišme si základní filosofické chyby, které vytvořily nejvíce rozšířenou interpretaci
kvantové mechaniky, Kodaňskou interpretaci22. Ona to dokonce ani žádná interpretace není, protože
je to suché pozitivistické konstatování toho, jak se věci jeví. Je to tak trochu přístup, který by se dal
charakterizovat metaforou: vidím, že je tyč vložená do sklenice s vodou lomená, je tedy ve
skutečnosti lomená23. Samozřejmě, ona fyzikální opatrnost je zcela namístě, a je pravda, že jevový
popis je po určitou dobu, dokud nemáme více informací, jediný jistý. Ale jestliže takový povrchní
popis přeroste v představu, že daná jevová úroveň je ta definitivní a dál už nic není, je to až
neuvěřitelně likvidační filosofie. Pozitivismus, resp. neopozitivismus, který zde byl v základě
"fyzikální" tedy neprofesionální filosofií, si neporadil s relativností reality a s její definicí, což stále
má ve fyzice velmi negativní důsledky.
Neurčitost kvantových částic, a tedy i možnost jejich současné existence na mnoha místech je
informace, kterou dává měření, nicméně těžko je možné obraz tohoto měření pozitivisticky vydávat
za definitivní podobu reality, jak to dělá Kodaňská interpretace. Proti tomu argumentoval už např.
Albert Einstein nebo nositel Nobelovy ceny za fyziku Murray Gell-Mann. Z této filosofie pak vychází
tak nekonzistentní závěry, jako třeba nepřekonatelná absolutní kvantová náhoda24 a tedy i účinek bez
22
23

24

Heisenberg, W., Physics and Philosophy, London 1958.
To by bylo dokonce logicky korektní sdělení, pokud bychom nemohli používat jiné smysly než zrak a nemohli
bychom měnit polohu pozorovatele a sklenice.
Ani poznání, že za kvantovou nahodilostí se skrývá hlubší determinovanost, nevede k představě absolutního
determinismus ve fyzice. Jednak i v klasické mechanice při každém měření dochází nevyhnutelně k neurčitosti, a to
už proto, že žádné měřítko není absolutně přesné. Například u přirozeného měření délky je nutno uvážit omezenou
rozlišovací schopnost oka či kamery, tedy i nutně nenulovou tloušťku rysky měřícího metru. Takováto zásadní
neurčitost existuje u každého měření, neboť každé měření má limitovanou citlivost, v závislosti na konstrukci
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příčiny atd. Kvantová mechanika má velkou zásluhu na tom, že zpochybnila mechanické chápání
pojmu realita, ale protože pro analýzu tohoto pojmu nemá vybavení, neboť pojem reality nespadá do
fyziky a není fyzikálními postupy analyzovatelný, neuměla si s ním fyzika poradit. To skončilo v
pozitivistickém bloku, brzdícím fyziku po mnoho let, který je navíc vydatným zdrojem esoteriky.
Filosofie tak není mrtvá, jak se někteří domnívají, ale živá a reálně věci významně ovlivňuje, a
ukazuje svou velkou praktickou sílu, a to i tehdy, když je to špatná filosofie.
Je nyní na filosofii, aby analyzovala pojem reality v mnoha oborech a podala jeho ucelený a empiricky
logický výklad a tento pak pomůže uvolnit dotyčný fyzikální blok. Bohužel ve fyzice extrémně
převládající detailně exaktní scientistické uvažování, které není podle všeho nejlepším předpokladem
pro chápání filosofických úvah25, může takovéto snahy blokovat, i když je ve fyzice samotné
extrémně užitečné.
Přehled mylných filosofických názorů fyziků na nejobecnější fyzikální problémy, které brzdí vývoj
fyziky, by byl poměrně dlouhý. Počínaje vznikem vesmíru z ničeho, již zmíněnou matematickou
podstatou reality, představou nepřekonatelné bariéry kvantové náhody, nefyzikálního, nemateriálního
chápání pojmů času a prostoru, přes chápání počátku času jako počátku všeho existujícího, chápání
času jako iluze nebo dokonce pojetí neexistence času, až po představy o nekonečnosti vesmíru nebo
času, nebo představu teorie totálně všeho. Na těchto názorech je celkem zřetelně viditelný nekorektní
filosofický fundament, nedostatečný nadhled ve filosofickém uvažování, nedostatečná filosofickologická konzistence, kterou ale od speciálního oboru nelze ani požadovat. Filosofii zase na oplátku
mnohdy chybí ona exaktnost a empirická podloženost, kterou disponuje fyzika.

Experimentální filosofie
Ke všem těmto tématům a mnoha dalším, může filosofie říci dnes podstatné slovo, ba co víc, bez
dobrého filosofického přístupu bude vývoj v těchto otázkách pomalejší a s "objížďkami". Jedině

25

přístroje (nebo smyslu) a vlastnostech pozorovacích částic. Ostatně, když vyženeme přesnost přirozeného optického
pozorování k samé hranici, narazíme právě na kvantování světla Planckovou konstantou. Relace neurčitosti se tak
jeví pouze jako extrémní případ vždy nutně nenulové rozmazanosti přirozeného měření. U kvantové mechaniky
prostě jen neumíme použít „jemnějšího“ pozorovacího prostředníka. Kvantová mechanika má ale svou neurčitost
pouze relativně principiální, protože zatím všechny přístroje a pozorovací částice, které k měření používáme, jsou z
kvantového, ne z sub-kvantového světa. Na základě tohoto výkladu je nicméně jasné, že každý deterministický
systém musí v nenulové míře obsahovat náhodu, a pakliže absolutní determinismus platí, může platit jen ve
"fiktivním" absolutním světě, tj. hmotném světě, z něhož náš vesmír tvoří přesně 0 %. To se rovná tvrzení, že
nemůže platit v žádném systému, který my kdy poznáme.
Einstein, A.: "Proč by se měl nadaný přírodovědec zabývat epistemologií? Nenajde se cennější práce v jeho
specializaci? To slyším od mnoha kolegů a u ještě většího počtu z nich cítím, že tak smýšlejí. Tento pocit však
nemohu sdílet. Když si vzpomenu na své nejschopnější studenty [...] mohu potvrdit, že měli o epistemologii
hluboký zájem." in Langer, J., Mach a Einstein, URL: http://www.press.muni.cz/media/23999/mach179.pdf .
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filosofie zde umí efektivně určit se svým velkým nadhledem a na základě filosofických zákonitostí,
že některý směr uvažování má malou pravděpodobnost na dosažení úspěchu (např. absolutnost
kvantové náhody), jiné ji mají podstatně vyšší. Filosofie, přestože nemůže předkládat fyzikální řešení,
omezí varietu možných řešení, jak to formulovala kybernetika myšlenkami W. R. Asbyho26, čímž
nasměruje snahu blíže k řešení. Filosofie také umí být inspirativní a kreativní a umí navrhovat nová
možná řešení. Příkladů by bylo mnoho. Za všechny uveďme představu, že je-li čas mírou pohybu,
musí mít stejnou podstatu jako tyto pohyby, neboť vztah měření je možný pouze proto, že měřený i
měřící mají společný komunikační kanál, tedy společný základ. Čas tedy není než jistý konkrétní druh
fyzikálního pohybu, který proto, že je ve struktuře všech pohybů, tedy všudypřítomný, může být
všeobecným ekvivalentem pohybu, když použijeme ekonomickou terminologii. Taková představa je
už pak daleko hmatatelnější, empiričtější než současné idealistické chápání času ve fyzice, oboru,
který by měl být daleko empiričtější než filosofie, ale opak je asi pravdou.
Pro tyto své možnosti by filosofie měla být ve své roli aktivnější, formulovat své nové zákonitosti,
použitelné i ve speciálních oborech, k čemuž ale nutně potřebuje inspiraci studiem těchto oborů a
také interakci s nimi. Té nejlépe dosáhne mimo jiné svým aktivním specifickým vkladem do
jednotlivých vědních disciplín. Takovýto filosofický přístup můžeme nazvat pracovně experimentální
filosofií, čímž se chápe nejen ono již zmíněné sepětí filosofie s jedním nebo více přírodovědnými či
jinými obory, v našem případě vlastně hovoříme vlastně o filosofii fyziky, ale i přímo provádění
filosofických experimentů.
Co lze pokládat za filosofický experiment? Jde v podstatě spíše o meta-experiment, tedy přístup, kdy
filosofie důkladně zkoumá nějaký velmi obecný problém speciálního oboru, např. právě fyziky, a
vytvoří si svými prostředky obecnou představu jeho řešení, pochopitelně pro fyziky příliš vágní.
Nicméně se pokusí z této obecné představy (viz třeba zmíněné pojetí času) navrhnout obrys řešení
daného fyzikálního problému, nebo přinejmenším omezí množství možností, které mají šanci na
finální řešení. Bude-li pak dosaženo úspěchu a finální fyzikální řešení, které vzniklo z filosofických
obrysů, bude ověřeno, bude možné s určitou pravděpodobností říci, že filosofický experiment ověřil
platnost principů, ze kterých daný filosofický postup vycházel. V takovémto přístupu vlastně fyzika
hraje roli empirickou, „nahrazuje“ svou rolí ve filosofickém experimentu realitu a filosofie pak hraje
úlohu logickou, teoretickou, i když jde vlastně o meta-empirii a meta-logiku.
Neopominutelná úloha aktivní filosofie je dána tím, že nelze jen spoléhat na to, že vždy budou

26

Pavlík, J., Informace, ontologie, entropie, in: E-logos, 2004, URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/epistemology/pavl104.pdf.
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géniové, kteří budou schopni spojit obecné uvažování s velmi exaktním matematickým přístupem,
jako byli Einstein nebo třeba Mach. Einstein totiž odvedl v případě speciální teorie relativity spíše
filosofickou než fyzikální a matematickou práci. Jednak mu k popisu speciální teorie relativity stačila
v podstatě středoškolská matematika, a zejména tato matematika byla už dávno hotová také z pera
Hendrika Lorentze. To zásadní, co Einstein tady udělal, nebyla ani fyzikální představa, že čas dilatuje
a délky se zkracují, neboť tuto představu měl už roku 1889 George Fitzgerald27 a před Einsteinem ji
odvodil i zmíněný Lorentz. To podstatné byla změna paradigmatu v tom smyslu, že přiznal těmto
změnám reálnost a nepokládal je tedy pouze za pomocné, v realitě neexistující mechanismy, jak je
pojímal právě Lorentz. Rozdíl byl v chápání toho, co je skutečné. Tento zásadní rozdíl v chápání,
který byl v podstatě filosofický rozdíl, přiznal i Lorentz, a právě v tomto filosofickém kroku viděl
Einsteinovu superioritu. Ta se projevila ve filosofii (neboli v epistemologii či metafyzice, jak ji
Einstein nazýval) i v případě obecné teorie relativity, kde se fyzikální gravitační síla ukázala spíše
jako zakřivení prostoročasu a prostoročas se tak "materializoval" a změnil z abstraktní nehmotné
entity ve fyzikální médium s konkrétními vlastnostmi. A mimochodem, právě filosofické úvahy
Ernsta Macha o možné relační podstatě prostoru (a času), které se označují jako tzv. Machův princip,
byly jedním z hlavních impulsů vzniku obecné teorie relativity. Machova tvrdá kritika Newtonova
filosofického pojetí prostoru a času, tedy jejich absolutnosti, která je v rozporu s relativitou měření,
se může ucházet o poctu filosofického podnětu vedoucímu ke vzniku speciální teorie relativity, i když
Mach osobně odmítal roli „praotce“ speciální teorie relativity.
Oprávněnost filosofických experimentů si uvědomíme, když uvážíme, že i celá fyzika je vlastně jeden
obrovský filosofický experiment, a to test empirického/(post)materialistického principu. Priorita
okolního světa před našimi poznatky a teoriemi, před naším myšlením, je ten filosofický princip,
který se ve fyzice, ale i v jejích praktických aplikacích, ukazuje po stovky let jako správný. Ten je
základem toho, že je (nejen) fyzika experimentální věda. Ten je základem praktického úspěchu naší
civilizace.
Filosofický princip jednoty světa zase stojí implicitně za Newtonovou teorií gravitace, protože ten
hlavní aha efekt, který k ní vedl, bylo pochopení toho, že i padající jablko28 se řídí stejnými zákony,
jako pohyb Měsíce kolem Země. Stejný princip jednoty světa je ověřován fyzikou znovu a znovu,
například ve sjednocení elektřiny a magnetismu, které završil Clerk Maxwell v roce 1865. Tento
princip asi poprvé zcela vědomě sledoval Einstein, když se snažil v druhé polovině svého života o

27
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Fitzgerald, G., The Ether and the Earth's Atmosphere, the letter to the Science journal, 1889
Jde s velkou pravděpodobností pouze o mýtus, že Newton spojil pohyb Měsíce s pohybem jablka právě ve chvíli,
když mu jablko spadlo na hlavu, nicméně je to mýtus velmi zábavný.
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vytvoření unitární teorie celé fyziky. On osobně sice v tomto směru moc úspěšný nebyl, ale právě tato
unifikační snaha stála za nejdůležitějšími úspěchy fyziky 20. století po vzniku kvantové mechaniky
a teorií relativity: kvantová elektrodynamika (spojuje kvantovou teorii s elektromagnetismem),
sjednocení slabé a elektromagnetické interakce, standardní model elementárních částic (spojuje
speciální relativitu s kvantovou mechanikou, elektromagnetickou, slabou a silnou interakci), to jsou
vlastně úspěšná ověření principu jednoty světa, v rámci filosofického „unifikačního“ experimentu. I
všechny zatím neúspěšné pokusy o nalezení kvantové gravitace, jsou vlastně pokusy o teoretické
sjednocení

kvantové

mechaniky

a

obecné

teorie

relativity,

které

v realitě

evidentně

„spolupracují“ v případě černých děr nebo velkého třesku. Fakt jednoty světa, který v tomto případě
v realitě pozorujeme, je v rozporu s dichotomií dvou neslučitelných, přestože velmi úspěšných
fyzikálních teorií: obecné teorie relativity, která je spojitá a kvantové mechaniky, která některé
parametry chápe diskrétně. Svět je ale současně relativně diskrétní i relativně spojitý.

Axiom neexistence nekonečna
Buďme ale konkrétní a orientovaní na budoucnost a pokusme se navrhnout nějaký další potenciálně
efektivní filosofický princip jako ilustraci možností filosofie. Je jich hodně, ale pro omezenost
prostoru vybereme dva, z nichž první bude omezovat ve fyzice přípustná řešení velmi spolehlivě,
tedy bude naplňovat první možnost vlivu filosofe na fyziku, zatímco druhý bude spíše uvolňovat
zablokované cesty a bude cenný druhým zmíněným způsobem. Ten první bude navíc asi fyzikům
docela konvenovat, což ilustrují třeba názory, plynoucími z fyzikální zkušenosti, jež by se daly
shrnout asi takto: nekonečno vymysleli matematici proto, aby naštvali fyziky.
Když se fyzikovi objeví nekonečno jako řešení rovnice, ví, že nic neví. Ví, že to není smysluplné
řešení a že to v podstatě znamená, že daný matematický model v tomto případě narazil na hranici své
platnosti a snaží se ji překročit. Prostě nekonečná hodnota znamená jen, že hodnota není definována,
nedává smysl.
Když se v Newtonově mechanice nedal předpokládat nějaký rychlostní limit, tedy rychlost tělesa
mohla být nekonečná, nevypadalo to jako problém. Taková možnost ale reálně neexistovala, jak v
roce 1905 ukázal Einstein svou speciální teorií relativity, ze které plyne, že rychlost světla c je zároveň
rychlostí limitní, jež nelze překročit. Tím se nekonečná rychlost ukázala býti nemožnou. Když se
pokusíme nahradit konečnou rychlost světla nekonečnou a položíte c = ∞, pak rovnice speciální teorie
relativity degenerují do rovnic newtonovské fyziky. Podobně se to má s kvantovou mechanikou, u
které položíme-li Planckovu konstantu rovnu nekonečně malé hodnotě, tedy nule, degeneruje
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kvantová mechanika opět ve spojitou klasickou newtonovskou fyziku. V obou případech se tak
ukazuje nekonečně velká či nekonečně malá hodnota jako iluzorní, tedy ukazuje se býti jen
zjednodušením konečné, reálné, i když třeba extrémně velké či extrémně malé hodnoty. Jako by
pokrok fyziky byl nejednou v tom odstraňovat zdánlivá nekonečna.
Proveďme další zkoumání nekonečna a zkusme uvážit, může-li být vesmír nekonečný v čase. Snadno
nahlédneme, že nikdy nebudeme mít dostatek času tuto hypotézu v praxi ověřit, a že tedy je tato
hypotéza (experimentálně či observačně) nedokazatelná, tedy nevyhovují hlavnímu a finálnímu
kritériu pravdivosti ve fyzice, tedy ověření pozorováním a experimentem. Nelze tedy dokonce tuto
hypotézu v rámci fyziky vůbec považovat za vědeckou. Náš vesmír je tedy nutně časově konečný,
máme-li zůstat u vědeckých formulací, což nám může naznačit i naše tisíciletá zkušenost s
libovolnými ději a s jejich všeobecnou konečností.
Zdůrazněme znovu, že zde mluvíme o nekonečnu jakékoliv vlastnosti, ale pouze v reálném světě,
nikoliv v matematice29. Jestliže tedy vyjde nějaká nekonečná hodnota v rovnicích popisující fyzikální
objekty či děje, není to žádný argument pro nekonečno v reálném světě, protože takovéto nekonečno
bychom museli ověřit pozorováním, měřením nebo experimentem, tedy porovnáním s realitou, což
je samo o sobě, dalo by se říci, post-materialistické uvažování. Matematický model je jen abstrakce,
která nehraje roli definitivního arbitra pravdivosti.
Zdůrazněme ještě jednou, že v základu úspěchu fyziky a tím potažmo technologií a celé civilizace, je
filosofická idea (post)materialismu/empirismu, tedy že je nutné se vždycky dotázat reality, jak se věci
skutečně mají. Matkou exaktní posléze matematizované fyziky je tak poněkud obecná a neexaktní,
rozhodně nematematická myšlenka empirismus. Právě tato filosofická myšlenka, poprvé výrazně
použita v Galileových experimentech, má takovou sílu, že stvořila celou fyziku. Je tedy silnější než
jakákoliv dnes oslavovaná fyzikální idea, neboť má daleko větší dopady než ona. Je těžké pak uvěřit
názoru, že filosofie je mrtva, když fyzika vlastně jen neustále realizuje jednu z jejích hlavních idejí a
nejpevnější základ fyziky na této filosofické ideji stojí. Není fyzika pouze krátkodobý frontman, na
kterého se zaměřují světla ramp, zatímco to opravdu zásadní dlouhodobé změny se dějí v pozadí, ve
filosofii?
Ale vraťme se zpět k formulaci axiomu neexistence nekonečna v reálném světě, a podpořme si jej
poněkud euklidovským způsobem. Připomeňme ale nejdřív ještě názor jednoho z největších

29

Aktuální nekonečna neexistují ani v matematice, jsou tam jen nekonečna potenciální, tedy vlastně konečna. Důkaz
této myšlenky by si ale zde vyžádal příliš prostoru.
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matematiků 20. století, Davida Hilberta, který se proslavil zkoumáním nekonečných množin,
zavedením nekonečně rozměrného euklidovského prostoru, který dnes nese jeho jméno, a který je
jedním ze základních nástrojů matematiky kvantové mechaniky. Citujme tohoto experta na
nekonečno: „Nekonečno se podle všech zkušeností, pozorování a znalostí v realitě nikde
nenachází.“30 Teď ale k oněm euklidovským postupům. Euklidovy axiomy nevznikly jako výsledek
nějakého formálního matematického aparátu, jak již řečeno, protože mu vlastně logicky předcházely,
a proto musely vzniknout "nelogicky". Vznikly na základě zkušeností z dlouhodobého pozorování
světa, z poznatků z nespočtu operací s reálnými objekty, jak už naznačuje Hilbertův výrok. Podobně
můžeme postupovat i zde, protože naše tisíciletá zkušenost jasně říká, že jsme nic nekonečného nikdy
neviděli ani nezměřili. Nekonečna se v praxi objevují jen na horizontu našeho poznání, tedy vlastně
tam kam nevidíme a kde neumíme dobře rozhodnout, co to vlastně vidíme. To je vlastně právě příklad
časového nekonečna existence našeho vesmíru. Evidentně náš vesmír jednou zanikne, neboť vše
vzniká a zaniká, ale protože bude zřejmě existovat opravdu hodně dlouho z hlediska lidských měřítek,
je pro nás prakticky časově nekonečný. Přesněji v tuto chvíli relativně potenciálně nekonečný. Z
našeho dnešního hlediska se doba zániku vesmíru jevově neliší od doby nekonečné, i když je konečná,
jako vše, co jsme dosud poznali a „dělena“ skutečným nekonečnem, dává přesnou nulu. Pominemeli tedy všechna nekonečna na horizontu jako neprokázaná (a na horizontu jsou všechna), zbývá nám
jen neustále opakovaná konečná zkušenost, což je základ axiomu neexistence nekonečna v realitě.

Fenomenologie nekonečna
Všechna "nekonečna" tedy mají pouze fenomenologickou povahu, jak by to asi formuloval třeba prof.
Petr Vopěnka31. Jsou to přirozená nekonečna, tedy hodně velké hodnoty, které přesahují náš horizont,
přesahují naše schopnosti je změřit, ověřit či pozorovat. Uvědomme si jasně, že to, co pozorujeme na
horizontu, který nemůžeme v danou chvíli překročit, je jev, jehož podstatu zatím neznáme. Proto
nelze spoléhat na náš výklad tohoto jevu. A nekonečna se, na rozdíl od miliard jiných jevů, opravdu
vyskytují zásadně jen na horizontu. Nelze je tedy vůbec brát vážně. Různá nekonečna mizí, jak
posunujeme horizont poznání, a ukazují se jako falešná, zdánlivá. Nekonečna je jen idealizovaná
aproximace velké konečné hodnoty. Nekonečno je jen iluze.
Dokonce celý vývoj fyziky lze tak trochu parafrázovat jako postupné transformace všech zdánlivě
nekonečných veličin, do veličin reálně konečných, jak jsme si už na několika příkladech ukázali
(teorie relativity a kvantová mechanika) a ještě si ukážeme. Teď se ale budeme věnovat dalšímu
30

31

Hilbert, D., On the Infinite, in: Philosophy of Mathematics, Ed. P Benacerraf and H Putnam (Englewood Cliff, N.
J.: Prentice Hall), 134, 1964.
Vopěnka, P.: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, Praha 2000.
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příkladu neexistence nekonečna, a to konečnosti prostoru našeho vesmíru.

Myšlenkové ověření axiomu neexistence nekonečna
Mějme hypotézu nekonečného prostoru a pokusme se ji ověřit. Můžeme ji prakticky ověřit tak, že
budeme mít nekonečné měřítko a tím se pokusíme vesmír změřit najednou. Takové ale nemáme a mít
takové by vlastně už dopředu předpokládalo nekonečný prostor, což je ale právě to, co máme vyvrátit
nebo dokázat. Tedy ani logicky nemůžeme vycházet z představy nekonečného měřidla. Zbývá nám
tedy nekonečněkrát použít konečné měřítko, což je ale v praxi taky nemožné, protože každé
"přiložení" měřítka trvá nenulový čas, tedy bychom k celému měřícímu procesu potřebovali
nekonečný čas, který mít nemůžeme, jak jsme si předvedli před chvílí. Všimněme si, že jediný logický
způsob, jak dosáhnout nekonečna je tautologie, tedy vpašování nekonečna mezi výchozí předpoklady
konstrukce nekonečna, neboť i třeba v případě konečného měřítka potřebujeme nekonečno zase v
počtu opakování měření. Jenže tím se odkrývá podstata všech snah o konstrukci nekonečna. Chcemeli nekonečno zkonstruovat, jde to jedině tak, že je už hotové do konstrukce podstrčíme.
Při pokusech o stvoření nekonečna nám nepomůže ani matematický trik, kdy budeme mít základnu,
ze které budeme postupně zvedat polopřímku, jejíž zvětšující se úhel se základnou bude směřovat k
pravému úhlu. Po dosažení pravého úhlu by matematik předpokládal, že polopřímka konečným
krokem, který zvětší úhel, dosáhne nekonečné vzdálenosti, pakliže sledujeme její průsečík s další
polopřímkou. Uvedli jsme si ale, že matematika není tím spolehlivým finálním kritériem pravdivosti
ve fyzice, takže jakýkoliv matematický model nám nepomůže jako konečný důkaz. Nehledě na to, že
z obecné teorie relativity celkem zřetelně vyplývá, že náš prostor není žádná ideálně rovná entita, ale
že je různě deformovaný, a navíc ještě kvantován. I u prostoru tedy dojdeme k závěru, že jediná
pravdivá vědecká možnost je, že tento prostor je a bude konečný. Ke vzniku nekonečného vesmíru
bychom potřebovali jeho časově nekonečně vzdálený počátek či nekonečnou rychlost rozpínání, čímž
jsme opět zabředli do zmíněné logické tautologie nekonečna.
Nekonečno také neustále plodí neřešitelné logické rozpory, viz třeba zhroucení algebraických operací
při vložení nekonečné hodnoty. Je banální exaktní postup považovat rozporné řešení za řešení
nesprávné a to, které je logicky konzistentní, za správné. Je tu tedy jen jedno logicky čisté řešení:
vytlačit představu nekonečna mimo náš poznatelný svět. Prohlásíme-li tedy, že v reálném světě žádná
nekonečna nejsou, je najednou celý svět logicky konzistentní, bez rozporů.
K ověření nekonečnosti jakékoliv vlastnosti či parametru, bychom vždy potřebovali už mít měřicí
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přístroj s nějakým nekonečným parametrem, což je vlastně nesmyslná tautologie. A protože nemáme
toto první nekonečno, nemůžeme mít ani žádné další. Navíc ona tautologie je nekonečně krát
zacyklená do sebe, protože i pro to výchozí nekonečno bychom potřebovali nekonečno mu
předcházející, da capo al fine. Nezbývá než všechna nekonečna odmítnout. Jsme totálně uvězněni ve
světě, kde není ani jedno nekonečno, jen samá konečna. Hle, toť vězení konečnosti.
I unitární teorie, tento Einsteinův celoživotní sen, tento svatý grál současné fyziky, tedy teorie všeho,
co dnes známe (nikoliv úplně všeho, co existuje), vyžaduje, aby singularita v jádru černé díry
neexistovala v dokonalé podobě s nekonečnou hustotou, protože všude musí platit jak obecná teorie
relativity, tak ale i kvantová mechanika. A ta nedovoluje nulové, tedy nekonečně malé, rozměry
žádného objektu svými Heisenbergovými relacemi neurčitosti, máme-li to formulovat
fenomenologicky v duchu kvantového ortodoxního pozitivismu. Nulové rozměry singularity by
vyžadovaly podle relací neurčitosti nekonečnou energii a takovou evidentně žádná černá díra nemá,
protože by už dávno zničila celý vesmír, ba nedovolila by jeho vznik gravitací své hmotnosti, kterou
by tato energie musela podle E=m.c2 mít. Zcela evidentně musí mít tedy singularity černých děr
nenulové rozměry, a to už nejsou ideální singularity podle rovnic obecné teorie relativity. Je třeba
"nulové" rozměry singularity nafouknout na nenulové rozměry strun, což je právě podstata superstrunové teorie, M-teorie, která má jistou šanci na to stát se časem unitární teorií. Logicky s tím
souvisí stručný výrok Alberta Einsteina: "Co je přesně, není o realitě." Nula je v singularitě absolutně
přesná hodnota, takže Einsteinův výrok je zde vlastně také sdělení, že se v tomto případě teorie
relativity a realita rozešly.
Pochopitelně bychom mohli ve výčtu neexistujících nekonečen ve fyzice a fyzikálních důvodů, proč
nemohou existovat, dlouho pokračovat. Nicméně doufáme, že už i tak jsme si vytvořili dostatečně
podložený základ pro axiom neexistence nekonečna v realitě. Takovýto doložený axiom neexistence
nekonečna pak můžeme jako břitvu použít při hodnocení fyzikálních hypotéz. Zřejmě je tedy
nevědeckou hypotézou představa nekonečného počtu paralelních vesmírů. Může jich být evidentně
jen konečný počet (pakliže vůbec jsou), třebaže neuvěřitelně obrovský. Stejně nekonečná velikost
vesmíru, ve které by se vše opakovalo mnohokráte, včetně nás samých, dostává dost velkou trhlinu a
je spíše nutné v budoucnu vesmír změřit a provést reálný výpočet, je-li nějaká naše kopie vůbec
možná v konečném vesmíru dané velikosti z daného množství kombinací kompozic elementárních
částic. Výpočty spíše ukazují, že není. Nehledě na šílené tvrzení, že při jakémkoliv typu nekonečnosti
vesmíru (i časovém) by se i naše já a celá naše civilizace do nejmenšího detailu realizovala ne
mnohokrát, ale nutně nekonečněkrát.
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Nechceme-li se pouze spolehnout na axiom konečnosti v realitě, můžeme si snadno odvodit, že i
nekonečně mnoho vesmírů nelze observačně ani nijak prakticky dokázat. Může to být jedině výsledek
matematického modelu, který velkou hodnotu aproximoval nekonečnem.

Axiom emergence
Uveďme si ještě druhý slíbený příklad, který ukáže moc filosofie i v tak superiorním oboru jako je
fyzika. Řekli jsme si, že tentokráte nepůjde o zablokování cest uvažování, které se jeví velice
nepravděpodobné, ale naopak o otevírání zdánlivě nemožných cest.
Opět se můžeme opřít o zkušenost z celé historie lidstva, že vše, co existuje, má své části a vazby
mezi těmito částmi, ať jsou těmito částmi objekty nebo procesy. Struktura objektů v přirozeném světě
je na první pohled patrná, jemnější strukturu postupně objevovala například chemie. Že molekuly
nejsou nedělitelné, se ukázalo poměrně brzy, ale prvky nějakou dobu dělení vzdorovaly a byla naděje,
že naplní dávnou představu Démokrita, že se hmota skládá z nedělitelných atomů. Dnes víme, že to
tak není a že i atomy mají strukturu, a vznikají jako emergentní objekty z neutronů, protonů a
elektronů. A nakonec i ten proton a neutron z atomového jádra se skládá z kvarků, dynamicky
spojovaných gluony. I ty nejelementárnější částice, zdá se, se opět skládají z různě vibrujících superstrun. Ale i kdybychom přeběhli ke konkurenční smyčkové kvantové gravitaci, smyčka je také
struktura.
Nemusíme jít až tolik do hloubky, můžeme si obrovské množství případů, kdy nějaký celek vzniká
synergicky spojením částí a vytváří tak nové kvality, které tyto části nemají, ukázat v přirozeném
světě. Je to lidské tělo, složené z buněk, proud vody složený z jejích molekul, nebo auto, složené ze
svých částí. Opět můžeme s klidným svědomím vyhlásit axiom emergence, tedy že vše vzniká z
nějaké nižší strukturní úrovně (což je daleko širší formulace než mechanický materialismus, leč
obsahující materialismus jako své zjednodušení, obstojně fungující až do 19. století), něco nového se
vynořuje z částí, které to nové nemají. Nebo si to můžeme formulovat jako axiom všeobecnosti jevu,
tedy že vše je pouze povrch, za nímž se skrývá podstata, která se od tohoto "povrchu" liší. Vše je
pouhý jev, nikoliv věc o sobě, použijeme-li Kantův termín. Velmi to koresponduje se závěrem skoro
již zapomenuté teorie systémů, která to formulovala tak, že každá vlastnost objektu či obecněji řečeno
systému, je jen a jen projevem jeho vnitřní struktury.
Je-li tomu tak, pak lze snadno pochopit, že absolutní kvantová náhoda jako nepřekonatelná hranice,
je chybná představa a otevírá se nám odblokování téměř stoleté pozitivistické bariéry kvantové
mechaniky, jak už bylo konkrétně doloženo výše. I kvantová náhoda nemůže být nic jiného než
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emergentní jev, tedy je nutné uvažovat o její struktuře, byť skryté, jako u každé náhody. Je strašidelné
si představit, že v principech správná deterministická interpretace Louise De Broglie z roku 1927,
vylepšená v roce 1952 Davidem Bohmem, je už 90 let u ledu. Nejde ale ani tak o konkrétní
interpretaci, jako o to, že správná interpretace bude s velikou pravděpodobností deterministická, nebo
přinejmenším překoná současné Heisenbergovy relace neurčitosti, a to navzdory zdánlivému
vyvrácení skrytých parametrů Bellovou nerovností32. Jenže tato nerovnost vylučuje pouze lokální
skryté parametry, ne ty nelokální, spojené například s kvantovou provázaností. To je ostatně příběh
EPR, v němž Einstein mylně připojil k nutné ideji skrytých proměnných také představu jejich
lokálnosti, čímž i ve svém omylu geniálně poukázal na kvantovou provázanost.
Pokračujme v ilustracích všeobecně platného axiomu (post-materiální) emergence. Jde-li o prostor,
je jeho "materiálnost", nebo řekněme fyzikální reálnost, postupně dokládána pokusy o jeho výklad
na základě emergence z kvantové provázanosti. Tato hluboká fyzikální struktura se jeví jako nadějná
podstata našeho prostoročasu také podle počítačových modelů, které se sice zaměřují pouze na
speciální druh prostoročasu, tzv. anti-de Sitterův prostor, ale modelování našeho světa v nich probíhá
zatím úspěšně33. Tedy prostor je zřejmě také pouze jev povstávající z hlubší struktury.
Nutně emergentní původ času se zase deformovaně projevuje přetaženými představami o iluzornosti
času či dokonce o jeho neexistenci. Přitom je zřejmé, že na velmi podobném stupni "iluzornosti" jsou
i atomy, které se v tomto od času liší relativně málo, v podstatě tím, že mohou být ve velkém množství
hmatatelné. Když uvážíme, že cokoliv, co existuje, existuje jen relativně, což axiom emergence
vlastně logicky odvozuje, nemáme s relativní existencí času velký problém, neboť stránka jeho
reálnosti, proti níž nic nezmůžeme, je v tom, že vše se stále hýbe, neboť čas jeho pohyb, z nějž jsou
všechny pohyby vystavěny. Vše by muselo stát, aby čas neexistoval34. Tedy pochopení axiomu
všeobecné emergence by napomohla vyhnout se evidentně nesprávným úsudkům v mnoha případech,
na jejichž rozbor zde není prostor.

Filosofický experiment analyzující současnost a skutečnost ve fyzice
Doplňme teoretické úvahy trochou praxe (věrni empirickému principu analytické filosofie) a
nastiňme v současnosti probíhající filosofický experiment, na němž se autor podílí. Ten začal vlastně
u relativně prostého pojmu současnosti ve fyzice. Na začátku byla pochybnost o správnosti

32
33

34

Bell, J., On the problem of hidden variables in quantum mechanics, in: Rev. Mod. Phys., 38, 1966, s. 447–452.
Cowen, R., The quantum source of space-time, in: Nature, 10, 2015, URL: http://www.nature.com/news/thequantum-source-of-space-time-1.18797.
Hezky s tím koresponduje Feynmanův výrok: „Čas je to, co se děje, když se nic jiného neděje.“
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Einsteinovy definice současnosti a tím pádem i o správnosti definice skutečnosti (skutečného tvaru
objektů) ve speciální teorii relativity. Tyto definice jsou totiž v rozporu s definicemi v kvantové
mechanice. Kodaňská interpretace kvantové mechaniky chápe jako skutečnost to, co je měřeno a
pozorováno a pozitivisticky nepředpokládá, že za tímto „povrchem“ existuje nějaká hlubší realita.
Tedy onen přímo registrovaný povrch je pro ni skutečností. Kvantové částice například nemají žádnou
přesnou polohu, dokud nejsou měřeny a do té doby existují v superpozici mnoha stavů. To odporuje
Einsteinově „platónskému“ pojetí skutečnosti35 a právě proto Einstein předpokládal, že
pravděpodobnostní pojetí kvantové mechaniky nepopisuje skutečnost, ale dává pouze neúplný a tím
zkreslený obraz skutečnosti, neboť náhoda byla podle něj pouze skrytá zákonitost, a tu hledal
v podobě lokálních skrytých parametrů, které by upřesnily "rozmazanou" podobu kvantové
mechaniky.
Jeho speciální teorie relativity a z ní následně i obecná teorie relativity v rozporu s pojetím kvantové
mechaniky za skutečnost považuje to, co je skryto přímému pozorování, což je již zmíněné
„platónské“ pojetí. Vyplývá to zcela jasně z málo známého faktu, že speciální teorie relativity má dvě
podoby. První z nich je podoba Einsteinem popsaná v roce 1905 v článku K elektrodynamice
pohybujících se těles36, což je také podoba vyučovaná na vysokých školách a prezentovaná v médiích.
Fascinující na tom je, že tato podoba není přímo fyzikálně pozorovatelná, jak v roce 1924 upozornil
Anton Lampa37 a v roce 1959 nezávisle na sobě popsali James Terrell ve svém článku Invisibility of
the Lorentz Contraction38 a Roger Penrose39. Tato relativistická skutečnost, obsahující známou
dilataci času a kontrakci délky a další klasické efekty, je tedy skrytá „platónská“ skutečnost, která
nemůže být bezprostředně pozorována40 ani teoreticky. To, co je v principu možné přímo pozorovat,
je tvar objektů opticky deformovaný tzv. Terrellovou rotací41. Tuto „rotaci“ způsobuje fakt, že obraz,
který vidíme, je vykreslován světelnými paprsky, které jsou různě zpožděné, neboť vzdálenost
různých bodů pozorovaného, rychle se pohybujícího tělesa od oka pozorovatele je různá. Otázka,
která je ve speciální relativitě řešena jednoznačně je, která podoba tělesa je skutečná, jestli ta, kterou
popsal Einstein nebo ta, která je vykreslená různě zpožděnými paprsky, tedy řekněme Terrellova.

35
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Nikoliv ve smyslu, že skutečné jsou ideje, ale v tom smyslu, že vidíme jen jevy a skutečnost je skrytá za nimi.
http://www.apache1.webz.cz/relativita/str-preklad-1.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01328021?no-access=true
https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.116.1041
https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-proceedings-of-the-cambridge-philosophicalsociety/article/apparent-shape-of-a-relativistically-moving-sphere/DD30A7EBF858269BB2B258C29037AC67
Drobnou výjimku tvoří příčné pozorování pohybujícího se tělesa, a to na velkou („nekonečnou“) vzdálenost, neboť
v tom případě mají všechny pozorovací paprsky zpoždění v podstatě stejné.
Terrell, J., The Terrell effect, in: American Journal of Physics, 57 (6), 1989, s. 9-10. A poznamenejme, že rotace
není nejvhodnější termín, neboť nejde pouze o rotace, ale obecně o deformace, které jsou například při pohybu
tělesa přímo k pozorovateli nerotační, požíváme tedy raději termín Terrellovy deformace, nebo Terrellův efekt, jak
jej nazýval sám autor.
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Einstein jednoznačně chápal jako skutečnou podobu tu, kterou popsal on. Vypadá to velmi přirozeně,
ale to neznamená jistotu, když si uvědomíme, že odmítnutí přirozené intuice vedlo na druhé straně ke
vzniku speciální relativity.
Einsteinovo pojetí, tedy E-skutečnost, jak si ji můžeme označit, dobře odpovídá intuici z přirozeného
světa, kterou si můžeme ilustrovat na banálním příkladu rovné tyče, vložené do sklenice s vodou. Tyč
je rovná, ale lom světla ve vodě způsobí, že ji vidíme jako lomenou. Snadno se hmatem přesvědčíme,
že lomená není. Hmat je smysl kontaktní, takže tím, že nepoužívá přenos informací přes potenciálně
zkreslující prostředí, zdá se býti, za obvyklých podmínek, zcela spolehlivý. Proto se ostatně Einstein
snažil postavit celou speciální relativitu na kontaktním pozorování či měření, což například při měření
kontrahující tyče funguje relativně dobře42. Opírá se to o fakt, že současnost dvou těles v kontaktu,
tzv. soumístných (bodových) těles je absolutní, tedy se lze o ni spolehlivě opřít. Problém ale je, že
takový kýžený kontakt jde (i v myšlenkovém pokusu) udržet pouze lokálně, vlastně přesně řečeno
bodově43. Nelze kontaktně měřit rozměry vzdálených těles a pozorovat časové údaje jejich hodin.
Einstein se vlastně pokusil tento problém vyřešit zavedením všudypřítomnosti pozorovatele. Definuje
svou současnost tak, že zavádí fiktivní pozorování nekonečnou rychlostí, neboť odrazí
synchronizační paprsek vyslaný pozorovatelem od pohybujícího se tělesa a pak synchronizuje hodiny
tělesa a hodiny pozorovatele tím způsobem, že dobu letu paprsku odečte, čímž oboje hodiny sladí44.
Problém je ale v tom, že i když je toto pozorování nekonečnou rychlostí pouze fiktivní, porušuje
základní postulát speciální relativity, limitní rychlost světla. Nekonečná rychlost také podezřele
"zavání" absolutností, na jejímž popření Einstein speciální relativitu vybudoval. Je tedy otázka, je-li
Einsteinova definice současnosti v souladu s jeho teorií. Zároveň se ale na druhé straně hypoteticky
nabízí kvantová provázanost, jako interakce, která je natolik rychlá, že v současnosti se má za to, že
se realizuje nekonečnou rychlostí.
Každá teorie se musí opírat o některé axiomatické předpoklady, které se v dané fázi poznání dočasně
jeví jako absolutní, takže tato absolutnost není až tak nečekaná. Otázkou ale je, jsou-li tyto axiomy
zvoleny správně. Jestliže ano, pak by i speciální relativita byla vlastně kvantovým efektem, pokud se
její současnost implicitně opírá o kvantovou provázanost. To by mohl být i jeden krok ke sladění
obecné teorie relativity s kvantovou mechanikou, tedy krok k unitární teorii, která ale nutně vyžaduje
jednoznačné stanovení jedné strukturní úrovně jako skutečné v obou teoriích45 a tedy identický set
42
43
44

45

Pomineme-li konvencionalitu současnosti.
Viz konvencionalita současnosti.
Nedokazatelným zde zůstává implicitní předpoklad, že paprsek má v obou směrech stejnou rychlost, což se řeší tak,
že se stejná hodnota, tedy izotropie této rychlosti určí definitoricky, tedy vlastně konvencí, což se právě označuje
jako konvencionalita současnosti.
Věrni všudypřítomnosti emergence, jak to chápe analytická fenomenologie, máme každý axiom či axiomatický
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axiomů, což výchozí teorie nemají.
Analyzujme ale Einsteinem použité přirozené kontaktní, „hmatové“ pojetí skutečnosti ještě z druhé
strany. I když budeme v myšlenkovém experimentu uvažovat o šílené možnosti, že se pokusíme
hmatem zjistit tvar a rozměry relativisticky rychle se pohybujícího tělesa po vzoru hmatu
z přirozeného světa, zjistíme tu jeden velký problém. Když tento „hmat“ budeme realizovat
libovolnými částice s nenulovou klidovou hmotností (a z takových jsou naše končetiny vytvořeny),
nutně se budou tyto částice mezi tělesem a pozorovatelem pohybovat menší rychlostí, než je rychlost
světla. Proto bude takový hmat dávat obraz tělesa, který bude ještě daleko zkreslenější, než obraz
pozorovaný světelnými paprsky, a tedy deformovaný Terrellovou „rotací“. Hmat je tedy v relativitě
daleko nespolehlivější, a ještě více deformující než světelné paprsky. "Hmatání" dvou nesoumístných
bodů tělesa opět vyvolává strašáka konvencionality současnosti46.
Problém eternalismu neboli blokového vesmíru
Odstranění obou z těchto zkreslení a zpoždění (světelného a podsvětelného), které udělal Einstein,
zase na druhé straně působí hodně absolutně v newtonovském slova smyslu, jak jsme již řekli.
Einstein, jak už také řečeno, se vlastně pokusil vytvořit takový absolutní všudypřítomný „božský
hmat“47. Toto absolutní pojetí vyvolává paradox tzv. blokového vesmíru neboli paradox eternalismu,
ve kterém je možné velkou část minulosti i budoucnosti „vidět“ z jednoho okamžiku a jednoho bodu
v našem prostoru a čase. Z Minkowského časoprostorového modelu speciální teorie relativity
vyplývá, že je možné „vidět“ jen budoucnost a minulost mimo světelné kužely budoucnosti a
minulosti, nikoliv veškerou minulost a budoucnost, jak se to často chápe. Tedy nelze „vidět“ například
vlastní minulost nebo budoucnost, neboť ono fiktivní pozorování minulosti a budoucnosti je možné
jen u vzdálených objektů. Dokonce čím bližší objekt je, tím menší část jeho minulosti a budoucnosti
lze takto fiktivně vidět. Toto je v podstatě tzv. argumentu Rietdijka48 a Putnama49, který Roger
Penrose později v popularizaci nazval paradoxem Andromedy.
Řešení tohoto paradoxu je následující. Paradox Andromedy je založen na fiktivním pozorování
nekonečnou rychlostí, přesně podle Einsteinovy definice současnosti. Kdyby takového pozorování
fyzikálně existovalo (například kvantová provázanost se zatím jeví jako prakticky nekonečně rychlá

46
47
48

49

pojem za jevovou úroveň, za níž v dané době nejsme schopni jít, a tuto dočasně proto považujeme za absolutní,
přesněji za relativně absolutní. To je relativita axiomů.
Petkov, V., Conventionality of Simultaneity and Reality, URL: http://philsci-archive.pitt.edu/3986/1/elsevier2.pdf.
Pokoušeje se v tomto ohledu realizovat Piagetovu decentraci, která je ke korektnímu pohledu nutná.
Rietdijk, C., A Rigorous Proof of Determinism Derived from the Special Theory of Relativity, in: Philosophy of
Science, 33, 1966, s. 341–344.
Putnam, H., Time and Physical Geometry, in: Journal of Philosophy, 64, 1967, s. 240–247.
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„interakce“), pak by sice „vidělo“ minulost a budoucnost v jednom okamžiku, jenže tato budoucnost
a minulost by byla velmi odlišná od skutečně prožité minulosti a budoucnosti. Do paradoxu
Andromedy byl totiž vložen nezdůvodněný předpoklad, že minulost i budoucnost jsou pořád stejné a
nemění se, přítomnost, jakmile se stane minulostí, by měla navěky „ztuhnout“. Podobně se u
budoucnosti neoprávněně předpokládá, že je dávno hotová a jen čeká ve strnulém stavu, až se k ní
dostaneme. Tento zřejmě chybný nebo přinejmenším sporný předpoklad nehybnosti 4D
prostoročasových objektů plyne ze zkušenosti s naší pamětí, která si minulost pamatuje v podstatě
bez vývoje. Tuto subjektivní představu nehybné minulosti neoprávněně přenášíme do reality. Není
ale žádný důvod předpokládat, že je skutečná minulost nebo budoucnost na věky nehybná
„fotografie“. Daleko pravděpodobnější a přirozenější je předpoklad dynamičnosti minulosti i
budoucnosti, spolehneme-li se třeba v Hérakleitově duchu na všeobecnost pohybu. Minulost může
být, metaforicky řečeno, jako brázda za lodí, která zmizí, přestane-li být přítomností a uchová se jen
v paměti (třeba našeho fotoaparátu). Nedává dobrý smysl z obsahu takovéto paměti usuzovat na to,
že brázda je na onom místě stále anebo že tam byla předtím, než jsme tam dojeli lodí. Minulost může
zmizet, poté co přestala býti současností, nebo se prostě může minimálně jen dynamicky měnit.
Pro dobré pochopení si můžeme pomoci ještě metaforou promítání diapozitivů. Dříve existovaly
diapromítačky, kde byly diapozitivy v rámečcích v řadě za sebou a promítání se dělo posouváním
celé řady diapozitivů snímek po snímky. V této analogii je náš čas právě pohybem od snímku ke
snímku. Tento pohyb v jednom směru ale neznemožňuje vyjmutí již promítnutého diapozitivu, tedy
vlastně zničení minulosti. Nebo je možné onen diapozitiv nahradit jiným. Prostě minulost nemusí být
v současnosti, co bývala v minulosti a budoucnost v současnosti není to, co budoucnost opravdu
v budoucnosti opravdu bude. Postup právě promítaných snímků odpovídá našemu času a snímky
mimo promítaný obraz jsou neviditelné, podobně jako Einsteinovy efekty speciální relativity.
Nemůžeme proto zatím rozhodnout, jsou-li minulost a budoucnost neměnné.
Tato nepozorovatelnost je ostatně podstata problému blokového vesmíru. Ten je fyzikálně
nepozorovatelný, tedy předpokládat jakékoliv jeho vlastnosti, které nejsou logicky konzistentní,
nemá smysl, neboť je nelze empiricky prokázat, tedy je jediná možnost se předběžně spolehnout na
logické argumenty a jeho předpokládané vlastnosti, vedoucí k paradoxním závěrům vyloučit. To je
možné zejména proto, že Minkowského model dává zcela stejnou speciální teorii relativity, když
předpokládáme blokový statický 4+D50 vesmír nebo budeme tvrdit třeba, že tento 4+D vesmír vytváří
přítomnosti právě v okamžiku přítomnosti a budoucnost předtím fyzicky neexistuje a stejně tak

50

Označením 4+D vesmír se myslí nejméně 4D vesmír, neboť čtyři dimenze pro Minkowského model postačují, ale
vesmír jich může mít i víc, třeba 11 nebo 26, jak předpokládá super-strunová hypotéza.
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minulost po průchodu přítomnosti okamžitě mizí. To, co lze fyzikálně pozorovat je to, co lze vidět
nejrychleji světelnými paprsky, a to je terrellovsky deformovaný svět, ne blokový vesmír.
Samozřejmě nechceme pozitivisticky zůstat pouze u Terrellovy jevové podoby světa, otázka ale je,
jestli je Einsteinem popsaný obraz světa popsán správně. Existuje více možností post-pozitivistického
relativistického světa než ta jedna popsaná Einsteinem, a všechny tyto možnosti dávají zcela stejný
terrellovský svět. Cílem popisovaného filosofického experimentu je, kromě jiného, popsat více
takových quasi-einsteinovských možností a navrhnout fyzikální experiment, který by mezi nimi
rozhodl.

Dichotomie současnosti a řešení paradoxů cestování v čase
Zkoumáme zde dichotomii, dvojitou podobu relativistického světa, einsteinovskou a terrellovskou,
která je závislá na dichotomii definice současnosti. Einsteinova definice odpovídá fiktivnímu
pozorování nekonečnou rychlostí a je pojetím „hvězdy vidíme v minulosti“, fenomenologická
definice chápe současnost jako to, co je současně světlem pozorováno neboli je to pojetí „hvězdy jsou
skutečně takové, jaké je vidíme, nevidíme jejich minulost“. Zajímavé je, že Einstein má dokonce ve
svém původním článku z roku 1905 uvedeny obě definice současnosti (tím potažmo i obě
skutečnosti). Jak tu svoji „platónskou“ s fiktivním pozorování „nekonečnou“51 rychlostí, kterou si
můžeme nazvat E-současností, tak onu současnost, kdy se za současné považují informace o tvaru
tělesa či času hodin, které dorazí světleným paprskem současně do oka pozorovatele. Tuto současnost
si můžeme nazvat současností fenomenologickou a označovat ji tedy jako F-současnost52. Obě
definice jsou fyzikálně korektní, možná definice F-současnosti je dokonce fyzikálně korektnější,
protože neobsahuje nefyzikální fiktivní pozorování nekonečnou rychlostí, ale Einstein si
z praktických důvodů efektivity a nezávislosti na místě pozorovatele, vybírá E-současnost53, čímž
vlastně provádí piagetovskou decentraci. Otázka po skutečnosti se nám teď jeví v podobě otázky, je51

52

53

Spoléháme zde na zdůvodněný axiom neexistence nekonečna a považujeme tuto rychlost pouze za zdánlivě
nekonečnou, tedy velmi rychlou i ve srovnání s rychlostí světla, i kdyby měl Einstein pravdu.
Einstein A.: „Mohli bychom se zajisté spokojit s takovým ohodnocením událostí v čase, že pozorovatel nacházející
se i s hodinami v počátku souřadnic, přiřadí událostem tu polohu hodinových ručiček, při níž k němu dospěje
prázdným prostorem světelné znamení. Jak víme ze zkušenosti, nedostatek tohoto přiřazení spočívá v tom, že není
nezávislé na místě pozorovatele s hodinami. K praktičtějšímu stanovení dospějeme následující úvahou.“
Je ale zajímavé, že Einsteinovo zlomové pochopení základu speciální teorie relativity se na jaře 1905 událo
při uvažování na základě F-současnosti. Einstein si totiž cestou autobusem od věže s hodinami v Bernu, kde
pracoval jako patentový úředník 3. třídy, představoval, že kdyby se autobus od hodin vzdaloval rychlostí světla,
paprsky by jej nemohly dohonit, resp. letěly by společně s autobusem a Einstein by tedy viděl stále stejný čas
na ručičkách hodin a čas by tedy stál. Navíc existuje podezření, že si Einstein vybral ze dvou fyzikálně korektních
současností E-současnost jednak kvůli matematické jednoduchosti podoby E-STR (Einsteinovy formulace speciální
teorie relativity) oproti podobě F-STR, ale sekundárně i kvůli tomu, že jako patentový úředník často posuzoval
patenty na synchronizaci železnice v různých městech, kde společný stejný čas, i když newtonovský, byl naprosto
zásadní. Ovšem společný čas, o který se dokonce Einstein ve svém článku z roku 1905 pokouší, nedává dobrý
smysl, protože se okamžitě rozpadá různou rychlostí času na různě rychle se pohybujících tělesech, tedy dilatací
času.
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li skutečný E-tvar tělesa nebo F-tvar tělesa. Protože je ale E-tvar tělesa stabilnější, přesněji je při dané
rychlosti v vůči pozorovateli stabilní, jeví se více pravděpodobně jako skutečný. Nicméně jeho tvar
se mění s měnící se velikostí inerciální rychlosti tělesa a hledáme-li něco skutečně neměnného, pak
musíme opustit 3D prostor a skutečnost hledat ve 4D prostoru, který dnes bývá označován jako
prostoročas. Otázkou tedy je, je-li vůbec nějaký 3D tvar tělesa skutečný. Ladíme s názorem Hermana
Minkowského, když prohlásíme, že 3D tvar je pouhý „stín“ skutečného 4D tvaru.
Vrátíme-li se na chvíli ještě k paradoxu Andromedy, je dobré si všimnout, že ten je obvykle řešen tím,
že právě současnost dopadajícího paprsku je kontaktní a tedy jednoznačná, a to jak v pojetí Esoučasnosti, tak F-současnosti, přesto že se tři soumístní pozorovatelé z tohoto paradoxu liší různou
inerciální rychlostí. To je dáno tím, že všichni tři pozorovatelé dotyčný paprsek přijmou najednou,
neboť se kontrakce a dilatace se v různých inerciálních soustavách "vyruší". Nejednoznačnost vzniká
jen tehdy, když pro tyto tři pozorovatele použijeme E-současnost pro nesoumístné události.
Použijeme-li F-současnost, vědomi si Einsteinovy námitky o závislosti F-současnosti na poloze
pozorovatele, nemáme v případě paradoxu Andromedy problém, protože zmínění 3 pozorovatelé jsou
v momentě pozorování právě soumístní. Naopak použitím E-současnosti dostaneme problém, neboť
vlastně vypadneme z našeho 3D prostoru, tedy oblasti, kterou pozorujeme rychlostí světla. A je
vhodné si všimnout, že E-současnost vytváří libovolné množství "fiktivních" 3D prostorů.
Ještě upozorněme, že naše řešení paradoxu Andromedy třeba i v podobě hypotetického pozorování
„nekonečně“ rychle se šířící kvantové provázanosti, nejenže řeší problém blokového vesmíru, ale
také řeší paradoxy cestování v čase. Ilustrativně řečeno, když opustíme právě promítaný diapozitiv,
tedy běh našeho času, a vrátíme se k místu, kde byl „diapozitiv“ s naším dědečkem, abychom ho
zabili a tím zabili i sebe, nic takového jako diapozitiv s dědečkem tam nebude, ten už bude totiž dávno
„vyjmut“, přesněji nebude existovat. Takzvaný paradox dědečka při cestování v čase přestane
existovat. Totéž platí pro ostatní paradoxy způsobené cestováním v čase.

Nereálnost Minkowského modelu
Při věčném hledání skutečnosti54, zde abychom dosáhli neměnného tvaru tělesa, musíme nutně přejít
do 4D, jak to udělal Minkowski, neboť např. prostorová délka tělesa se s různou inerciální rychlostí
kontrakcí také mění a skutečný tvar tělesa nemůže být proměnlivý. Speciální relativity je tak zřejmě
rychlostí způsobená 4+D časoprostorová perspektiva. Minkowského časoprostorový diagram je ale
podobou blokového vesmíru, neboť světočáry a světotrubice v něm mají pevný, neměnný tvar, který
54

Každá konkrétní skutečnost je, jako vše, jev, a tedy je jen „stínem“, projekcí skutečnosti hlubší.
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je pouze krájen postupem času na 3D řezy, tedy naše objekty, které se pohybují. To ale ukazuje, že
tento diagram není fyzikálním popisem reálné situace, ale pouze jejím grafem, když uvážíme
nesprávnost eternalismu. Stejně jako graf, do kterého na osu x budeme vynášet čas a na osu y budeme
vynášet rychlost pohybujícího se auta, nebudeme považovat za model reálného pohybu auta po silnici,
protože neobsahuje informaci, kudy na mapě auto jelo. Minkowského diagram je něco jako cílová
fotografie běhu na 100 metrů, což není fotografie pořízená v jednom okamžiku, ale obraz složený
z pruhů zaznamenaných v různých, leč po sobě následujících okamžicích. Taková fotografie není
fotografií pořízenou v jednom momentě, ale vlastně filmem vtěsnaným do jednoho filmového
políčka. Zatímco u běžné fotografie jsou oba rozměry prostorové, u této "časové fotografie" je jedním
rozměrem čas a druhý je prostorový (u Minkowského jsou ale, oproti fotografii, dvě prostorové
dimenze navíc). U cílové fotografie také nebudeme tvrdit, že deformovaná těla běžců ukazují jejich
skutečný tvar.
Všechny výše uvedené myšlenky směřují k reinterpretaci speciální teorie relativity při zachování
platnosti všech jejích ověřujících experimentů. Tato reinterpretace vede k vysvětlení, a ne pouhému
konstatování hyperbolicity Minkowského diagramu, souvisejícímu s tzv. holografickým principem55,
který vykládá vznik našeho 3D prostoru z 2D entity na základě kvantové provázanosti. Stále je ve hře
možnost nahrazení Minkowského modelu modelem nehyperbolickým, kde hyperbolicita vzniká jako
fenomenologický jev terrellovského světa, vzdáleně připomínající přirozené 3D perspektivní
zkreslení v přirozeném 3D prostoru. Tento přístup naznačuje možnost několika překvapivých
fyzikálních efektů, které by bylo možné potenciálně ověřit ve fyzice experimentálně. Dalším
výstupem je vysvětlení toho, proč platí základní axiomy speciální teorie relativity, tedy princip
relativity a princip stále rychlosti světla, tedy ukazuje strukturu těchto axiomů a odvozuje je jako
závěry z vlastností 4D prostoru, který je chápán jako svého druhu kvantová supratekutina56.
Z důvodu omezeného prostoru a zaměření média zde neuvádíme konkrétní matematické modely,
které experiment navrhuje, stejně jako neuvádíme skryté fyzikální mechanismy, které vytvářejí vnější
podobu speciálně relativistických efektů, jak je popsal Einstein. Obojí je tady jen zmíněno nebo
naznačeno.
Nicméně, uvážíme-li všechnu argumenty dokazující sílu konzistentní filosofie a chceme-li
parafrázovat Feynmanův výrok, který se bere jako myšlenkový startovní bod zkoumání
nanotechnologií, a to, že "tam dole je spousta místa", můžeme ve prospěch filosofie říci, že i tam
nahoře je místa mnoho.

55
56

Susskind, L., The World as a Hologram, in: Journal of Mathematical Physics. 36 (11), 1995, s. 6377–6396.
Supratekutost je kvantový jev.
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Shrnutí
Článek tematizuje míru, s jakou se v současnosti v nejrůznějších kontextech setkáváme
s víceznačným výrazem revoluce. Slýcháme ho ve verších popmusic i v projevech konzervativních
politiků, po revoluci volá i současný papež. Význam tohoto trendu je analyzován interdisciplinární
optikou, za využití etymologické, historické, religionistické, psychologické a politologické
perspektivy, se záměrem ukázat souvislosti vědeckého a technologického vývoje, odcizení od přírody,
sekularizace, globalizace, užívání psychotropních látek a iluzivní povahy revolučních příslibů. Jako
pozitivní alternativa destruktivním revolučním iluzím je navržena duchovní konverze, panteistického
rázu, kterou by koneckonců bylo možno zvát revolucí holistickou.
Abstract
The present study „Nature does nothing in jumps, but the revolution“ aims to contemplate a
contemporary topic: why the revolution is so much „in“ these days. You hear about it almost
everywhere – in popmusic song lyrics, in talks by conservative politicians, even from the Pope. The
meaning of this trend is deciphered throught interdisciplinary lens – etymological, historical,
religionistic, psychological a and politological perspective is taken into account and as a result,
scientific and technological progress, alienation from nature, secularisation, globalisation, use of
psychotropic drugs and illusive nature of revolutionary promises are interconnected. As a positive
alternative to destructive revolutionary misconceptions, a pantheist-based spiritual revolution, which
in effect could be called holistic, is proposed.

Revoluce je „in“
Naše doba je hluboce revoluční, protože je hluboce filosofická. A hluboce filosofická je, protože se
nachází v hluboké nouzi. Filosofický ráz naší doby odráží popularita takových slov, jako jsou
holismus, paradigma, radikalismus, spiritualita, transformace, reinkarnace. Pokusím se ukázat, že
revoluce tvoří svorník jmenovaných zaklínadel. Revoluce je každopádně „in“:
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„Revoluce na

rostlinné bázi se blíží,“ hlásí předseda společnosti Google. 1 „Kde je revoluce?“, ptá se v nové písni
hudební skupina Depeche Mode.2 Někteří hudební fanoušci naleznou odpověď ve výzvě zpěvačky
Madonny, jež na shromáždění proti prezidentu Trumpovi volala: „Vítejte na revoluci lásky… Fuck
you, fuck you… bude to vyžadovat oběti… ale to už je znakem revoluce.“3 Její výzvu nepřímo
podpořil papež František, když na konferenci Technologie, zábava a design hovořil o potřebě
revoluce něhy: „Revoluce něhy… která znamená užívat své ruce… k utěšení druhého… je jazykem
malých dětí… je cestou, kterou zvolí ti nejsilnější a nejodvážnější muži a ženy.“ 4 Mezi ně se jistě
počítá i americký prezidentský kandidát Bernie Sanders, který o „zangažování miliónů jedinců v
politickém procesu“ usiluje v rámci vlastní iniciativy Naše revoluce.5 S Františkovým hlasem
konečně rezonuje i nedávné prohlášení 14. dalajlámy, který dobovou výzvu shledává v „kulturní
revoluci motivované soucitem, poctivostí a upřímností“.6
Popisovaný trend by se i bez zmíněného vystoupení skupiny Depeche Mode našemu území nevyhnul.
Petr Fiala vyhlašuje potřebu „skutečné anti-byrokratické revoluce“;7 Václav Klaus vyzývá k „totální
revoluci a smetení dosavadních pořádků a řádů a svrhnutí evropské vládnoucí oligarchie a
vládnoucího establishmentu;“8 a Petr Hájek vítá počátek globální kontrarevoluce, za jejíž manifest
označuje první Trumpův prezidentský projev.9
1

2

3

4

5
6

7

8

9

Kateman, B., Google Executive Chairman Says the #1 Tech Trend Is "a Revolution in Using Plants to Replace Meat”,
in: The Good Food Institute, URL:
http://www.gfi.org/google-executive-chairman-says-the-1-tech [cit. 30. 06. 2017].
Depeche Mode, Where's The Revolution, in: Depeche Mode: The Archives, URL:
http://archives.depechemode.com/discography/singles/56_wherestherevolution.html [cit. 30. 06. 2017].
Garcia, F., Women's March: Madonna said she thought about 'blowing up White House' but 'chose love' instead, in:
The Independent, URL:
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/madonna-blow-up-white-house-womens-march-washingtondonald-trump-president-protest-latest-a7539741.html [cit. 30. 06. 2017].
Francis, His Holiness Pope, Why the only future worth building includes everyone, in: TED Talk, URL:
https://www.ted.com/talks/pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone?language=en#t8534 [cit. 30. 06. 2017].
Our Revolution, URL: https://ourrevolution.com/ [cit. 30. 06. 2017].
Srv.: „“The first [Cultural Revolution] was motivated by anger and hatred. What is needed now is a cultural revolution
motivated by compassion. More honesty and truthfulness will lead to less suffering and more kindness and
compassion will lead to less anger,” the Dalai Lama said in a response to a question in relation to China at Ganden
Phodrang, His residence in Dharamsala on May 19.“ (Monlam, T., We need a cultural revolution: Dalai Lama, in:
Phayul.com, URL: http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=39065 [cit. 30. 06. 2017].
jim, ODS chce nalákat voliče na antibyrokratickou revoluci a program proti koblihám, in: Novinky.cz, URL:
https://www.novinky.cz/domaci/423595-ods-chce-nalakat-volice-na-antibyrokratickou-revoluci-a-program-protikobliham.html [cit. 30. 06. 2017].
Klaus, V., Václav Klaus pro PL: Vyzývám k totální revoluci a svrhnutí evropské vládnoucí oligarchie. Větší ohrožení
dnes přichází ze „Západu“ než z Východu, in: Parlamentní listy, URL:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-Klaus-pro-PL-Vyzyvam-k-totalni-revoluci-a-svrhnutievropske-vladnouci-oligarchie-Vetsi-ohrozeni-dnes-prichazi-ze-Zapadu-nez-z-Vychodu-A-Wilders-Le-Penova-azbrane-479772 [cit. 30. 06. 2017].
Hájek, P., Donald Trump odstartoval: Řev zombií celého Západu dokládá, že skvěle! Soros dál chrlí dolary. Manifest
kontrarevoluce bílých mužů a žen, in: Protiproud, URL:
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2920-donald-trump-odstartoval-rev-zombii-celeho-zapadu-doklada-zeskvele-soros-dal-chrli-dolary-manifest-kontrarevoluce-bilych-muzu-a-zen-boj-do-statku-a-hrdel-prave-zacal.htm
[cit. 30. 06. 2017].
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Filosofický vtip
Co nastíněná popularita „revoluce“ znamená? Žijeme stále ve věku revolucí, anebo spíše neschopni
truchlit ztrátu revolučních nadějí popíráme? Nerad bych tvrdil, že do žánru filosofické stand up
comedy spadají všechny revoluce. Často tomu tak ale bývá. Jak postřehl již Karel Marx – právě
duchovní specialisté – mniši a filosofové – se staví do čel, nebo možná spíš zátylků, hnutí usilujících
o společenský zvrat.10 A byl to rovněž Marx, kdo předmět jejich specializace přirovnal k opiu.11
Revoluce by měla být skokovým nastolením čehosi zcela nového. Že příroda skoky nedělá, vědí ale
filosofové přeci již více než dva tisíce let, a už pár století by mohli vědět, že proto skoky nedělá ani
Bůh ani společnost. Velkým skokem nebylo osvobození sedmi vězňů z pařížské Bastily, a ve stejně
malých krůčcích postupovaly procesy, které označujeme jako revoluci zemědělskou, průmyslovou
etc. Nabízí se, že revoluční přísliby jsou svého druhu filosofickým vtipem, což nakonec potvrzuje i
nedávný „evoluční“ projekt Karla Janečka.12
V tomto smyslu je ilustrativní příběh novověkého užívání slova revoluce. Zprvu astronomický pojem
se dostal do názvu knihy Mikuláše Koperníka De revolutionibus orbis coelestium – O oběhu
nebeských sfér.13 Politický význam výraz nabyl v následujícím století, zvláště v souvislosti
s událostmi v Anglii.14 S Koperníkovým modelem bývá spojováno narušení tradičního obrazu světa
a zpochybnění spolehlivosti poznání. „Filozofický smysl dal této zkušenosti… Immanuel Kant, když
zavedl pojem kopernikánský obrat,“ píše filozof a revolucionář Martin Škabraha.15 Kantova filosofie
však provádí obrat dvakrát: Zprvu vede k popření možnosti metafyziky, aby vyústila v doznání: „Že
by se lidský duch někdy úplně vzdal metafyzického zkoumání, lze očekávat právě tak málo jako to,
že bychom někdy přestali raději vůbec dýchat, než abychom stále vdechovali nečistý vzduch.“16
10

11

12

13
14

15

16

Srv.: „Revoluční minulost Německa je totiž theoretická, je to reformace. Jako to byl tehdy mnich, je to dnes filosof,
v jehož mozku začíná revoluce.“ (Marx, K., Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva, URL:
https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/121843.htm [cit. 30. 06. 2017].
Srv. „Náboženská bída je jednak výrazem skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je
povzdech utlačeného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Je to opium lidu.“ (Marx, K., Úvod ke
kritice Hegelovy filosofie práva, URL: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/121843.htm [cit. 30. 06.
2017], zvláště v kontextu „Náboženství je fantastickým uskutečněním lidské podstaty, protože pravou
skutečnost lidská podstata nemá.“ (tamtéž) a „Feuerbachovým velkým činem je: 1) důkaz, že filosofie není nic jiného
než náboženství vnesené do myšlenek a v myšlení rozvedené; že to je jiná forma a jiný způsob jsoucna odcizení lidské
podstaty, že tedy rovněž zasluhuje odsouzení.“ (Marx, K., Kritika Hegelovy dialektiky a filosofie vůbec, URL:
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/efr44/efr44_11.htm [cit. 30. 06. 2017].
Srv. Janeček, K., Dopis od Karla Janečka, in: VlnyEvoluce.cz, URL:
http://vlnyevoluce.cz/#dopis-karla-janecka.html [cit. 30. 06. 2017] a Chylíková, J., Janečkova Pozitivní evoluce:
Dobro, zlo a Žito, in: Sociální teorie, http://socialniteorie.cz/janeckova-pozitivni-evoluce-dobro-zlo-a-zito/ [cit. 30.
06. 2017].
Koperník, M., Obehy nebeských sfér, Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1974.
Srv. Harper, D., Revolution, in: Online Etymology Dictionary, URL:
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=revolution [cit. 30. 06. 2017].
Škabraha, M., Revoluce, in: Atlas Transformace, URL:
http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/r/revoluce/revoluce-2.html [cit. 30. 06. 2017].
Kant, I., Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, Praha: Svoboda 1972, s. 133.
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Žádný reálný obrat se vlastně nekoná, Slunce vychází a zapadá stejně před Koperníkem i po něm,
lidé věří v Boha i osobní nesmrtelnost, protože jinak nemohou, i když na to třeba vědomě
nepomysleli.
Je-li revoluce občas filosofickým vtipem, nepřekvapí, že může vyžadovat změněný stav vědomí. Na
tento aspekt se zaměřila historička Mary Matossian, když studovala sedlácké povstání, kterým část
venkova reagovala na vypuknutí Velké francouzské revoluce. Došla k závěru, že zvláštní
desorganizovaná panika, jež povstání předcházela, byla následkem otravy halucinogenní plísní
ergot.17 S drogami se v analogických situacích setkáváme pravidelně, nedávno například při
událostech na kyjevském Majdanu. To, že revoluce se neobejde bez svého fantazijně extatického
doprovodu podpořeného psychotropními látkami, postřehl také spisovatel Aldous Huxley.18
Huxleyho výzvy k spirituální revoluci se pozoruhodně prolínají s jeho projekty zaměřenými na
výzkum a popularizaci halucinogenních drog.19 Spojení masových hnutí s halucinogeny –

17

18

19

Srv.: Matossian, M. K., Poisons of the Past: Molds, Epidemics, and History, Yale: Yale University Press 1991 a
Matossian, M. K., Ergot and the Salem Witchcraft Affair, in: American Scientist, č. 40, roč. 70 (1982), s. 355-357,
dostupné
online,
URL:
http://www.everettsd.org/cms/lib07/WA01920133/Centricity/Domain/949/Matossian%20%20Poisons%20of%20the
%20Past%20Ch%209.pdf [cit. 30. 06. 2017] nebo shrnutí: „It has been blamed for the Salem witch trials and the
“Great Fear” of 1789, which contributed to the French Revolution. Its reemergence in the 20thcentury led to a
treatment for migraine headaches and to the invention of LSD. But in the Middle Ages, what we now call ergot
poisoning, or ergotism, was a terrifying mystery known as “Holy Fire” (ignis sacer) because of the terrible burning
pain it caused. Ergot — the common name for Claviceps purpurea – is a fungus that affects rye and other grains. It
contains ergotamine which, in moderate doses, causes the contraction of smooth muscle fibers, such as those in the
small arteries. In higher doses, however, ergot can cause diarrhea, nausea and vomiting, followed by headaches,
vertigo, painful muscle spasms, convulsions, seizures and even death. Hallucinations are often of demons or animals,
as well as the sensation of itching or burning.“ (Fuchs, J., Ergot poisoning: the original Purple Haze, in: Nothing Too
Trivial. Interesting Things for Interested People, URL:
https://jackiefox1976.wordpress.com/2014/03/01/ergot-poisoning-the-original-purple-haze/ [cit. 30. 06. 2017].
Srv.: „Grand philosopher of psychedelics, Aldous Huxley. A prominent advocate for the use of psilocybin, the active
ingredient in magic mushrooms, Huxley was a founding member of a pioneering Harvard project led by Timothy
Leary and Richard Alpert. Leary and Alpert supervised the Good Friday Experiment at Marsh Chapel in Boston in
April 1962, which found that psilocybin profoundly affected the religious experience of nine out of the 10 graduate
students. Huxley’s imagined society is pacifist, cerebral, sexually experimental, spiritual yet anti-clerical Island had
inspired Leary and Alpert to launch the Zihuatanejo Project, a psychedelic training centre under the umbrella of their
International Federation for Internal Freedom. The community was located on the coast of south-west Mexico, and it
was here that they began writing The Psychedelic Experience: A Manual Based on The Tibetan Book of the Dead.
The book was dedicated to Huxley and cites his 1954 essay The Doors of Perception, which explored the
hallucinogenic effects of mescaline, a psychedelic substance found in plants indigenous to Mexico. As the Tibetan
Book of the Dead had prepared monks for mortality and reincarnation, so The Psychedelic Experience would teach
them how to handle the experience of ‘ego death’ and rebirth.“ (Ramm, B., The LSD cult that transformed America,
in: BBC – Culture, URL:
http://www.bbc.com/culture/story/20170112-the-lsd-cult-that-terrified-america [cit. 30. 06. 2017].
V tomto kontextu je zajímavá diskuze, jejímž výsledkem bylo zavedení termínu psychedelicum. Britský psychiatr
Humphry Osmond navrhl adjektivum „psychedelický" na setkání Akademie věd v roce 1956. (Journal of Altered
States of Consciousness, Farmingdale: Baywood Publishing Company 1979. s. 289 [cit. 30. 06. 2017]. Nový výraz,
vycházející z řeckých slov pro psychiku a projevit se, měl nahradit dosavadní označení psychotomimetikum,
znamenající „napodobující psychózu“. Jeho výhoda spočívala podle něj v tom, že je „jasný, příjemně zní a není
kontaminován dalšími asociacemi“. (Huxley, A., Moksha: Aldous Huxley's Classic Writings on Psychedelics and the
Visionary Experience, Rochester: Park Street Press 1999, s. 107.) Osmond byl inspirován debatou s Huxleyem,
dochovanou v jejich korespondenci, kde padly návrhy jako „psychophan“, „phaneropsychické drogy“,
„phanerothym“ nebo „psychodeticum“. Huxleyho napadla říkanka: „Bys viděl běžný svět vznešeným, instantně
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nejznámější asi z květinové revoluce hippies – interpretuje současný badatel Jan Irvin v tom smyslu,
že užívané látky slouží k usnadnění manipulace, neboť jejich efekt spočívá v tom, že činí mysl
bezbrannou vůči nejrůznějším sugescím.20
Vzhledem k iluzivní povaze revolučních příslibů nepřekvapuje stále se opakující příběh, kdy – jak se
říká – revoluce požírají své děti. Výsledkem sexuální revoluce se jeví být hlavně desexualizace a
rozpad milostných vztahů, mírové hnutí bylo pacifismem hippies spíše zdiskreditováno než
podpořeno. Tento zdánlivý paradox ukazuje na osudech francouzské revoluce významný historik
Pierre Chaunu. Revoluce podle něj zablokovala cestu k pokroku a modernosti a v mžiku zničila
valnou část civilizačních výdobytků.21 Ilustrativní je v tomto ohledu performance, která se
uskutečnila na demonstraci proti krokům ústeckého magistrátu ve věci činoherního studia.22 Pánové
oblečení v řeznickém chystali v obrovských hrncích ovar a nad nimi vlál transparent s nápisem „Na
každou svini se vaří voda.“ Vedle zřejmého kanibalismu odkazuje tento obraz také k závistivým
motivům falešného „úsilí o převrat“. V těchto souvislostech se nabízí, zda účelem symbolu
francouzské revoluce, gilotiny, nebylo usnadnění získání co největšího množství ještě teplé krve.23
Iluzionismus revolučních vůdců funguje především v kolektivu. Zatímco jedinec zdravým rozumem
snadno nahlíží význam přirozenosti a smysl tradice, součást masy je mnohem sugestibilnější. Proto
také přirozeně náboženský postoj respektu, lásky a vděčnosti, jímž je vybaven každý dostatečně
střízlivý a bdělý jedinec, v revoluční mase vyprchává a bývá nahrazen spiritualitou démonickou,
duchem vzpoury. Na souvislost démonické spirituality a psychedelických drog pak upozornili již
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svede fanerotym.“ („To make this trivial world sublime, take half a gram of phanerothyme.“) Osmondovi se zalíbil
poslední výraz, který zbavil možnými neblahými asociacemi zatíženého základu „psycho-“ a odpověděl rýmy: „Bys
přišel na kloub peklu, slyšel andělský kůr, vem si a spolkni psychedelikum.“ („To fathom Hell or soar angelic, just
take a pinch of psychedelic.") (Huxley, A., Letters of Aldous Huxley, London: Chatto & Windus 1969, s. 795.)
Irvin, J., Entheogens: What’s in a Name? The Untold History of Psychedelic Spirituality, Social Control, and the CIA,
in: Gnostic Media, URL:
http://www.gnosticmedia.com/Entheogens_WhatsinaName_PsychedelicSpirituality_SocialControl_CIA [cit. 30. 06.
2017].
Chaunu, P., „Quante idiozie su quegli anni bui!“, in: Contro la leggenda nera, URL:
http://www.kattoliko.it/leggendanera/modules.php?name=News&file=article&sid=2017, česky: Chaunu, P., Mýtus o
Francouzské revoluci, in: Lumen de Lumine, URL:
http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=mytuso-francouzske-revoluci [cit. 30. 06. 2017].
Srv.: ape, Za zachování divadla protestovaly v Ústí nad Labem stovky lidí, in: Novinky.cz, URL:
https://www.novinky.cz/domaci/329488-za-zachovani-divadla-protestovaly-v-usti-nad-labem-stovky-lidi.html [cit.
30. 06. 2017].
Fenomén kanibalismu na území Evropy se teprve v posledních letech dostává do hledáčku historických studií. Dlouho
tabuizované téma se ukazuje zřetelně podceňovaným, vzhledem k míře rozšíření této – nikoli potravní, ani rituální
nýbrž – medicínské a civilní praktiky. Nejrůznější, vlastně všechny části lidského těla byly užívány za terapeutickými
účely, a to ve všech společenských vrstvách a natolik široce, že nebylo nutno se s praktikou skrývat. (Srv.: Sugg, R.,
Mummies, Cannibals and Vampires: the History of Corpse Medicine from the Renaissance to the Victorians, London:
Routledge 2011.) Nabízí se, že objevy kanibalistických kultur jsou možná do značné míry jen notně zveličené
projekce našich nevědomých přání, souvisejících s omezenou nabídkou poptávaných lidských poživatin. (Srv.
Avramescu, C., An Intellectual History of Cannibalism, Princeton: Princeton University Press 2011.) Do doby
rozšíření moderní medicíny byly léky vyrobené z lidských tkání nebo lidská krev neuznávanějšími prostředky proti
vážným nemocem. (Srv. Charnock, R. S., Cannibalism in Europe, in: Journal of the Anthropological Society of
London, č. 4, 1866, s. xxii-xxxi.)
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Beatles písní „Lucy in the Sky with Diamonds“ („Lucifer v nebi Spolu s Démony“).24
Příčiny nespokojenosti
Popularita podvodných příslibů revolučních zvratů je nebývalá. V nedávném rozsáhlém průzkumu
více než polovina mladých Evropanů prohlásila, že by se přidala k rozsáhlému povstání proti
mocenské elitě.25 Některé příčiny této nespokojenosti není těžké odhalit. Množství lidí pociťuje
ponížení v důsledku sociální nerovnosti, která stále se zrychlujícím tempem nabývá rekordních měr.
Ekonom Valenčík dává toto tempo do souvislosti s degenerujícími centry moci, které ve vidině konce
ekonomiky založené na strojové výrobě kolem sebe kopou a na způsob cestujících na Titaniku usilují
o to zachránit sebe znemožněním záchrany druhých.26
K atmosféře nejistoty a očekávání zvratu nepochybně přispívá proces globalizace – vzpomeňme v té
souvislosti např. studii První globální revoluce, již jako svou výzkumnou zprávu vydal v roce 1991
Římský klub27 - nebo diskurs ekologické krize, jehož důsledky označil např. profesor antropologie
Leslie Sponsel jako „tichou revoluci duchovní ekologie.“28 Oba tyto faktory odkazují k vypjaté
povaze naší doby, kterou bych označil jako aktualizaci apokalyptického myšlení, a to ve dvojím
smyslu: myšlení pod hrozbou katastrofy, a myšlení ovlivněné apokalypsou ve smyslu zjevení,
informační revolucí. V záplavě informací o negativních trendech a hrozivých událostech ztrácíme
naději a v obecném zoufalství toužíme povstat, jen nevíme, proti čemu a za co.
Spirituální revoluce
Jakkoli biblická Apokalypsa vyznívá nadějně, popularita apokalyptického myšlení se zdá přímo
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Lennon, J., McCartney, P., Lucy in the Sky with Diamonds, in: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, London:
Parlophone 1967.
V nedávném průzkumu politických nálad mladých Evropanů, který sponzorovala EU a jenž probíhal ve 13 zemích
na celkovém vzorku 580 tisíc respondentů, byla položena otázka: „Zúčastnili byste se aktivně rozsáhlého povstání
proti generaci u moci, kdyby k tomu došlo v nadcházejících dnech nebo měsících?“ Více než polovina 18 až 34letých
na ni odpověděla „ano“. Největší míra ochoty zapojit se do protivládních protestů se ukázala v Řecku, kde dosáhla
67 procent, u nás pak (na vzorku 38 122 dotázaných) překračuje 59 procent.
Srv.: Mladí a neklidní – Portrét Česká republika – údaje, in: Generation What?, URL:
http://www.generation-what.cz/portrait/data/occupy [cit. 30. 06. 2017].
Srv.: „Podle mě nás čeká revoluce, ale jiná, než jak ji běžně chápeme. Bude obdobná průmyslové revoluci, tj. bude
se jednat o delší historické období, ve kterém na místo průmyslu a s ním spojených služeb bude nastupovat nový
sektor, sektor odvětví produktivních služeb, tj. služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidských
schopností. Místo strojů a toho, co produkují stroje, bude dominantním sektorem produkce schopností lidí a hlavním
produkčním faktorem bude rozvoj schopností lidí. Tak, jak to před padesáti lety ve své Civilizaci na
rozcestí předpokládal Radovan Richta. Postupný zrod tohoto sektoru si svou vahou vynutí likvidaci majetkových
privilegií, tak jako si průmyslová revoluce vynutila likvidaci rodových výsad. Těch majetkových privilegií, která
omezují rovnost příležitostí při uplatnění schopností člověka.“ Valenčík, R., Degenerující moc kope kolem sebe, in:
Haló noviny, URL:
http://www.halonoviny.cz/articles/view/44909343 [cit. 30. 06. 2017].
King, A., Schneider, B., První globální revoluce, Bratislava: Bradlo 1991.
Sponsel, L. E., Spiritual Ecology: A Quiet Revolution, Santa Barbara: Praeger 2012.
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úměrná postupující sekularizaci. „Není revoluce v církvi, která by se neobrazila ve světě, a naopak
není revoluce ve světě, která by se neobrazila v církvi“, píše profesor teologie Karel Skalický.29
Sekularizace však není vždy ztrátou duchovna, jako spíš náhradou víry v Boha vírou v jeho
Protivníka. Světlonoš se stal symbolem revolučního ducha, neboť představuje motiv pyšného
odmítnutí dokonale stvořené přirozenosti. Vzpouru vůči přirozenosti jako jádro revolučních nálad
může ilustrovat třeba nedávné číslo National Geographic věnované tématu Genderové revoluce30,
úvahy o umělých potravinách jako součásti ekologické revoluce, nebo požadavek „morální
revoluce“ zmiňovaný v bookletu vatikánského workshopu s tématem hrozby biologického vymizeni
lidské populace.31 K potvrzení apokalyptických obav se mnozí věřící více či méně distancují od
současného vatikánského rezidenta, jehož oblíbené „cornuto“ vzbuzuje jen omezené naděje. Profesor
Germano Dottori, docent strategických studií v Římě, nabízí hypotézu, že je realizován plán na
zničení katolické hierarchie skrze masivní revoltu na způsob barevných revolucí. 32 Popularita
luciferiánské symboliky ve středně-proudé kultuře tuto hypotézu podporuje. S představou posledních
událostí konečně rezonuje i koncept poslední revoluce již zmíněného Huxleyho. Vizi definitivního
odpadnutí od přirozeného způsobu života vykresluje jako „vědeckou diktaturu, která vychová většinu
populace k tomu, že budou milovat své otroctví a na revoluci už nikdy nepomyslí.“33.
Nejistota, sugestibilita a beznaděj podporují kouzlo svůdných příslibů. Poptávka po revoluci se
podobá návyku na alkohol – lze je překonat, ale jen vnitřní proměnou, nalezením nového postoje
založeného na novém náhledu, který doceňuje přirozenost. Spisovateli Chestertonovi bývá připisován
epigram: „Jakmile člověk přestane věřit v boha, uvěří úplně všemu.“ 34 Ano, uvěří klidně i revoluci
nebo moci alkoholového opojení. U nás dává spirituální nouze vzniknout keltským telegrafům, v
Řecku nově přijali tradiční helénský polyteismus jako státem uznané náboženství.35 Tyto spíše hravé
příklady jsou typické určitým zduchovněním přírody. Nabízí se, že skutečnou odpověď na
popisovanou poptávku dává panteismus. Pokud bychom nechtěli slovo revoluce přenechat davovým
iluzionistům, mohli bychom takovou konverzi, objevující intimní vztah k přírodě a spolehnutí se na
její inteligenci, nazvat revolucí holistickou.
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Skalický, K., „Skok vpřed“ v perspektivě revolucí druhého tisíciletí, in: Listy 3/2012, str. 40-53.
Genderová revoluce. Speciální číslo o naší identitě, in: National Geographic, leden 2017.
Biological Extinction: How to Save the Natural World on Which We Depend, URL:
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Shrnutí
V následujícím příspěvku se pokusíme přiblížit politické myšlení Judith Butlerové v souvislosti s její
knihou, nazvanou „Notes Toward a Performative Theory of Assembly“. V této knize se Butlerová
snaží analyzovat návrat politiky do ulic v událostech z roku 2011, jako bylo Occupy Wall Street či
Arabské jaro. Jak mohou podobná veřejná shromáždění získávat revoluční potenciál? A jaký mohou
mít vztah k demokratickému režimu? Abychom upřesnili, jak Butlerová pojímá politickou sféru,
přiblížíme její kritiku rozlišení Hannah Arendtové mezi veřejným a soukromým prostorem. Butlerová
spatřuje možný revoluční potenciál v „nelehkých a nepředvídatelných spojenectvích“ napříč vrstvami
„nezajištěných“ menšin – není však podobné očekávání příliš optimistické? V závěru textu se
pokusíme poukázat na některá omezení jejího pojetí: pokud je veřejné shromáždění lidu
performativní, nevyžaduje dříve nebo později transformaci na politický subjekt nového druhu? Jsou
podobná veřejná shromáždění schopna přinést revoluci s pozitivním politickým programem, nebo
mohou pouze jednat negativním způsobem, tj. proti stávající situaci?

Abstract
In the following paper „Between revolution and demonstration. Judith Butler on public assembly“ I
will try to outline political thought of Judith Butler in relation to her book „Notes Toward a
Performative Theory of Assembly“. In this book, Butler analyses return of politics to the streets, such
as Occupy Wall Street or Arabian Spring in 2011. How is it possible that public assembly, such as
demonstration, can get revolutionary potential? What kind of relation can such an event have for
democratic regimes? In order to discuss Butler's conception of the political, the present paper engages
with her critique of Hannah Arendt's division between public and private place. Butler sees possible
revolutionary potential in „uneasy and unpredictable alliances“ through precarious minorities. But
isn't here Butler too optimistic, with her somehow utopian expectation about united precariat? Last
part of the paper tries to explore some limitations of such conception: if public assembly of „the
people“ is performative, doesn't such position need to be transformed into other political subject?
Could public assembly serve a revolution with a positive political programme, or could it act just in
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a negative way, against the present situation?

Nejprve se pokusíme krátce přiblížit cestu, po níž se Judith Butlerová dostává k teoretickému
uchopení problematiky veřejných shromáždění. Butlerová není primárně politickou teoretičkou a v
československém kontextu je převážně známa1 jako genderová teoretička a zastánkyně
poststrukturalistického feminismu, a dá-li se to tak říci, „proslavila se“ především svou kontroverzní
tezí ohledně performativní konstituce pohlaví. Na rozdíl od feminismu diference 2 Butlerová
zpochybňuje jednoznačné dělení mezi pohlavím, jakožto neměnným a neutrálním biologickým
substrátem (mužské či ženské tělo), a genderem, jakožto sociokulturním významem, který je tělu
přidělován. Butlerová poukazuje na to, že i samotná kategorie pohlaví není akulturní a neutrální
substrát, ale je vždy nutně a neodmyslitelně zprostředkována skrz historicky a kulturně podmíněný
diskurs. Nejen genderová, ale i pohlavní identita je performativní3 – je závislá na svém ztvárnění a
výkonu v určité situaci, které probíhá vždy v konkrétním sociokulturním rámci. Performativita se
však odlišuje od performance – identita není pouze suverénní volbou subjektu, ale odehrává se vždy
uvnitř určitého rámce. Butlerová radikalizuje tezi Simone de Beauvoir o tom, že „člověk se ženou
nerodí, ale stává“ – ono „stávání se“ ale platí i pro maskulinní identity, „člověk“ není nikdy zcela
dotvořený, nýbrž svým jednáním uvnitř daných rámců utváří svou vlastní identitu.4 Pozice Butlerové
bývá často karikována dvojím způsobem: buď si vybíráme vlastní pohlaví podle momentální nálady,
podobně jako si vybíráme ráno šaty ze šatníku, nebo je tato identita zcela určena zvnějšku – jak
pozorovatelem, tak socio-kulturním kontextem, v němž je taková identita rozpoznávána.5
Autorčino pojetí se však vzdaluje od radikálního kulturně-sociálního konstruktivismu v tom smyslu,
že implikuje spíše konstituci identity: naše identita je ustanovena skrze rámec daný socio-kulturními
vzorci, avšak zároveň není pouze výslednicí vnějších sil. Mechanismy začleňování a označování tak
zůstávají vždy neúplné a nedokáží bezezbytku zařadit určitou identitu do daného rámce – účinky

1

2

3

4
5

V kontextu raného díla Butlerové jsou to zejména následující překlady do českého jazyka: Butlerová J., Kritické
teploušství, in: Filosofický časopis, 36, č. 5, 1999, s. 753–771; Butlerová, J., Závažná těla, Praha, 2016. Ve
slovenštině: Butler, J., Ťažkosti s rodom: Feminizmus a subverzia identity, in: Aspekt, č. 1, 1996, s 18–27. Butlerová,
J., O jazyku, ubližovaní a cenzúre, in: Aspekt, č. 3. 1997, s. 50–61. Butler, J., Náhodnosť základov: Feminizmus a
problém „postmodernizmu“. In Aspekt, č. 1, 1998, s. 39–47. Butler, J., Trampoty s rodom: Feminizsmus a
podrývanie identity, ASPEKT, Bratislava 2003.
„Feministky diference oproti společné antropologické identitě mužů a žen zdůrazňují jejich podstatnou odlišnost a
žádají, aby právní a politické procedury zajišťovaly nejenom rovnost žen jako jednotlivců, ale také jejich rovnost
jakožto reprezentantů zvláštní skupinové ‚esence‘ – společného rodu.“ Barša, P., Judith Butlerová: teorie
performativního rodu a dilemata současného feminismu, in: Filosofický časopis, č. 5, roč. 36, 1999, s. 772.
„Performativitu je v první řadě nutno chápat nikoli jako singulární či záměrný ‚akt‘, ale spíše jako reiterativní a citační
praxi, jíž diskurs vytváří účinky, které pojmenovává.“ Srv. J. Butlerová, Závažná těla, Praha, 2016, s. 16.
Butler J., Trampoty s rodom, Bratislava, 2014, s. 182.
Butlerová J., Závažná těla, Praha, 2016, s. 10–11.
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začleňovacích mechanismů vždy produkují určitý zbytek. Možnost rezistence tak tkví v různých
formách parodického znejišťování zdánlivě stabilních a neproblematických identit pomocí
parodických performativních aktů. Dokonce i zdánlivě originální identity (např. „silně maskulinní,
heterosexuální muž“) jsou nejisté a jsou založené na parodickém pokusu o nápodobu nějaké
„původní“ identity, která ale absentuje. Různé parodické performativní akty mají tu moc ukázat tento
paradoxní základ, na němž stojí naše zdánlivě stabilní identity. Příkladem podobné parodické
performativity, který Butlerová uvádí, je představení drag show.6 Když transvestita na pódiu teatrálně
napodobuje identity známých zpěvaček, ukazuje tím právě na nejistotu oněch „originálních“ identit,
které nejsou o nic méně parodické než obsah podobného představení. 7 Identita je tak vždy spjatá se
svým konkrétním výkonem. Utváří se v kontextu dané situace a daného rámce, ale to neznamená, že
je neodvratně determinovaná a uzavřená přetváření.
Ačkoli se výše zmíněná teorie týká v první řadě individuální identity, je patrné, jak se tato genderová
problematika neváže pouze k individuu, neboť výrazně záleží na rámci rozpoznávání, které probíhá
v daném diskursu. S určitým zjednodušením můžeme tvrdit, že zájem Butlerové se od počátku 90. let
pomalu přesouvá od detailního výzkumu problematiky gender studies a feminismu, směrem k
obecnějším otázkám politické filosofie. Zkoumání individuální identity se dotýká teorie kolektivního
subjektu ve studii „Gender Trouble“ (1990), kde Butlerová kritizuje feminismus diference na
politické rovině a problematizuje možnost udržení identity kolektivního subjektu „ženy“. 8 Butlerová
poukazuje na to, jak je při konstituci stabilního kolektivního subjektu feminismu nutné některé
subjekty vyřadit.9
Butlerová v pozdějších textech uplatňuje koncepci performativity na širší témata politické filosofie a
ve studii „Notes Toward a Performative Theory of Assembly“ uvažuje o performativitě v souvislosti
s identitou kolektivních subjektů, které se mohou objevovat na veřejných shromážděních. Typickým
příkladem je nečekané shromáždění většího množství lidí na demonstraci. Butlerová se v tomto
6
7

8

9

Butler J., Trampoty s rodom, Bratislava, 2014, 213–214.
„Travestia predstavuje bežný spôsob toho, jako sa rody privlastňujú, teatralizujú, nosia a robia; znamená to, že každý
proces stávania sa rodom je istým druhom stvárnenia a aproximácie“ Butler J., Imitation and Gender Insubordination,
s. 313, in Kobová, Ľ., Medzi nepoddajnosťou poriadku a jeho každodenným prekračováním, in Butler J., Trampoty s
rodom, Bratislava, 2014, s. 250.
„Feministické ‚my‘ je vždy len fantazmatickou konštrukciou, ktorá má svoj účel, no popiera vnútornú komplexnosť
a neurčitosť tohto temínu a konštituuje samu seba vylúčením nejakej časti skupiny, ktorú sa zároveň pokúša
reprezenatovať. Nestály alebo fantasmatický status tohoto ‚my‘ však nie je dôvodom iba na zúfalstvo. Radikálna
nestabilita tejto kategórie spochybňuje obmedzenia feministického politického teoretizovania vyplývajúce zo základu
tejto kategórie a otvára ďalšie konfiguracie, a to nielen konfigurácie rodov a tiel, ale aj politiky jako takej.“ Srv. J.
Butler, Trampoty s rodom, Bratislava, 2014, s. 226.
Ukázkovým případem takového vyřazování je kniha „The Transsexual Empire“ Janice Raymondové, kde se autorka
důrazně ohrazuje vůči snaze trans-lidí stát se ženami a označuje takovou snahu jako imperialistickou. Viz Raymond
J., The Transsexual Empire, New York, 1994. Ohledně nevyhnutelných vyloučení při konstrukci kolektivního
subjektu feminismu viz také Kobová, Ľ., Sesterstvo zabíja sestry, in: A2, č. 11, 2017, s. 18–19.
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smyslu zaměřuje na určitý návrat politiky do ulic v posledním desetiletí – konkrétně zmiňuje události
z roku 2011 jako Occupy Wall Street, demonstrace na náměstí Tahrír v Káhiře, demonstrace z
Madridu na náměstí Puerta del Sol, nebo istanbulské demonstrace v parku Gezi z roku 2013. 10 Jaký
je spojující prvek podobných událostí? Butlerová za takový prvek považuje snahu o kolektivní
odmítnutí sociálně a ekonomicky navozené „nezajištěnosti“11 – samotný akt shromáždění těl ve
veřejném prostoru je výkonem shromažďovacího práva a vyjadřuje požadavek po tom, aby se životy
zúčastněných staly žitelnějšími.12 Právě prekariát tvoří podle Butlerové spojující prvek těchto
demonstrací – její definice se ale odchyluje od významu ve smyslu sociální třídy, za prekariát
považuje vrstvu „nezajištěných“ v nejširším slova smyslu. Prekariátem jsou tak všechny menšiny,
které mohou vytvářet „nelehké a neočekávatelné spojenectví.“13 Nejednotnost demonstrujících a
absence konkrétního politického programu na zmíněných demonstracích není nutně nevýhodou, ale
poskytuje prostor k nečekanému sjednocení. Veřejné shromáždění tak netvoří jednotný „lid“, který
má konkrétní politické požadavky. „Lid“ podobných veřejných shromáždění je performativní, nemá
pevnou identitu, ta se formuje až během samotného shromáždění. Snaha demonstrujících tak nemusí
být motivována jednoznačně sdílenými zájmy, nýbrž výsostně politický charakter může získat
dokonce i pouhé shromáždění těl na určitém místě. Butlerová tvrdí, že existuje určitá tendence
zaujímat k návratu politiky do ulic v zásadě dvojí stanovisko: buď podobné demonstrace prohlásíme
za radikálně demokratickou snahu o změnu stávajícího stavu, nebo naopak prohlásíme, že snahy
demonstrujících jsou pouze symbolické, a nemají šanci změnit rostoucí sociální a ekonomickou
nerovnost. Pokud však podlehneme pokušení tyto události jednoznačně zařadit, riskujeme, že nám
unikne jejich smysl, že je budeme poměřovat předcházejícím režimem.14
Podle Butlerové se klíčovým stává samotný požadavek po možnosti veřejného shromáždění, a
dokonce i pouhé shromáždění těl ve veřejném prostranství může vznášet určité požadavky. Butlerová
dává zmiňovaný návrat politiky do ulic do souvislosti s postupující privatizací veřejných prostor. 15
Právě zde se ukazuje, jak křehké může být dělení mezi veřejným a soukromým prostorem. Butlerová
se inspiruje v politickém myšlení Hannah Arendtové, a veřejnou sféru uvažuje jako prostor
„mezi“ lidmi: „prostor ukazování“ neexistuje sám o sobě, není předem daný, ale vytváří jej až
samotné akty ukazování.16 Butlerová ale kritizuje dělení Arendtové mezi veřejným17 a soukromým

10
11

12
13
14
15
16
17

Tamtéž, s. 26.
Termín „nezajištěnost“ používáme v souladu s českém překladem knihy „Frames of War“, v které jím byl přeložen
tvar „precariousness“. Viz Butlerová, J., Rámce války, Praha, 2013.
Butler, J., Notes Toward a Performative Theory of Assembly, London, Camebridge, 2015, s. 24–25.
Tamtéž, s. 70.
Tamtéž, s. 71.
Tamtéž, s. 10.
Arendtová, H., Vita Activa, Praha, 2007, s. 260.
Tamtéž, s. 66–76.
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prostorem18 a poukazuje na neudržitelné dělení mezi těmito dvěma sférami. Podle Arendtové jsou
záležitosti odehrávající se ve skrytosti domova automaticky vyřazené z politické sféry – soukromý
prostor a tělesnost je u Arendtové vnímán jako sféra před-politična a pouhé shromáždění těl na
veřejnosti bez výslovných požadavků by ještě nemohlo získávat politický charakter. Podle Butlerové
podobné rozdělení „znevažuje a znehodnocuje takové formy politického jednání, odehrávající se v
oblastech, které se jeví jako před-politické, či dokonce jako ležící zcela mimo politickou oblast.
Podobné formy se do „prostoru ukazování“ prolamují jakoby z vnějšku.“19 Butlerová zdůrazňuje, že
v revolučních obdobích si nikdo nemůže být jistý, kde přesně začíná a končí politický prostor, protože
se proměňuje samotné vymezení politiky jako takové.20 Butlerová v této souvislosti poukazuje na
specifičnost situace, kdy se shromažďovací právo z různých důvodů (bezpečnost, privatizace, aj.)
omezuje, a právě tehdy se i samotné shromáždění těl může stát výsostně politickým činem. Butlerová
tvrdí, že jednání má vždy tělesný rozměr, zatímco Arendtová o tělesnosti uvažuje pouze v soukromé
sféře. Právě nové formy návratu politiky do ulic ukazují, jak je soukromá, tělesná sféra neoddělitelná
od veřejné, politické sféry a dokonce i pouhé shromáždění těl může mít politický význam, ačkoli
podle Arendtové by to bylo bez vznešení jasných požadavků shromáždění před-politické a pouze by
vymezovalo konkrétní veřejný prostor.21 Individuálně-tělesná identita a politika pro Butlerovou
netvoří oddělené oblasti, ale spíše se v jejich vzájemné interakci ukazuje, jak je striktní dělení mezi
veřejnou a soukromou sférou nemožné. Obojí se do sebe prolamuje, navzájem se ovlivňuje a ve
výsledku tak tvoří neoddělitelný komplex. Butlerová dále performativitu lidu na veřejném
shromáždění uvažuje v souvislosti s volebním procesem:
"I když mají volby reprezentovat suverenitu lidu, její význam se v nich nikdy zcela nevyčerpává.
Volby jsou pochopitelně zásadní pro všechny koncepce suverenity lidu, ale výkon této suverenity
volbami nezačíná ani nekončí. (...) Pomocí volebního systému tak není možné zcela přenést
suverenitu lidu na zvolené reprezentanty – něco ze suverenity lidu zůstává vždy nepřenositelné, a
označuje vnější prostor volebního procesu.“22
Butlerová tvrdí, že pokud by se suverenitu lidu povedlo kompletně přenést na volené reprezentanty,
ztratila by se možnost kritického myšlení, odporu a revolučních změn. Suverenita lidu se skrz volby
pochopitelně převádí na moc reprezentantů, a síla mandátu implikuje větší moc zvolených, nicméně
takový převod není nikdy zcela adekvátní. Určitá část suverenity lidu zůstává vždy nepřeložitelná,
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Tamtéž, s. 76–88.
Butler, J., Notes Toward a Performative Theory of Assembly, c. d., s. 78.
Tamtéž, s. 94.
Arendtová, H., Vita Activa, c. d., s. 260.
Butler, J., Notes Toward a Performative Theory of Assembly, c. d., s. 161–162.
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nepřevoditelná a dokonce nenahraditelná. Suverenita lidu dovoluje pořádat volby, ale také zrušit
určitý režim i bez voleb. 23
Podmínky demokratické vlády závisí na výkonu lidové suverenity, která není zcela zahrnutelná pod
určitý demokratický řád, ale tato suverenita současně tvoří podmínku její demokratické povahy.
Mimoparlamentní moc tvoří upozaděnou podmínku, bez které nemůže žádná parlamentní moc
legitimně fungovat. V jiných situacích ale může tato mimoparlamentní moc dokonce rozložit i moc
parlamentu. Butlerová to nazývá24 anarchistickým intervalem, permanentním principem revoluce,
který se objevuje uvnitř demokratického řádu, zejména v zakládajících a rozkládajících momentech,
ale který probíhá i tehdy, když demokracie tzv. normálně funguje a objevuje se právě v možnosti
nečekaného veřejného shromáždění.
Výše nastíněné radikálně demokratické pojetí Butlerové se tak pokouší nacházet aktéry demokracie
i mimo její oficiální charakter, a navíc zdůrazňuje, že tento neoficiální rozměr výrazným způsobem
podpírá fungování demokracie v její oficiální podobě. Skutečná demokracie tak není tímto
permanentně revolučním principem ohrožena, ale jeho prvky dokáže využívat ke svému vylepšování.
Co si ale představit pod pojmem „skutečná demokracie“? Úvahy Butlerové se do značné míry
inspirují v Derridově pojetí „budoucí demokracie“ či „demokracie na příchodu“:25
„Skutečná demokracie má být spíše příslibem budoucí demokracie, která není omezená určitou
teleologií a která není redukovatelná na konkrétní příklad svého uskutečnění. Skutečná demokracie
má vytvářet takový závazek, který ‚konečnou‘ realizaci demokracie permanentně odkládá.
Demokracie má být zabezpečena paradoxně skrz odpor ke své definitivní realizaci. Ať již je dosaženo
jakýchkoli dílčích cílů, demokracie ‚jako takové‘ nelze nikdy dosáhnout – v tomto smyslu zůstává
definitivní dosažení demokracie nemožné.“26
Butlerová nemá pojetí globální revoluce, ale spíše zdůrazňuje revoluční pohyb, odehrávající se uvnitř
demokracie. Ten nemá rozvrátit systém, a následně vytvořit systém nový, ale má spíše pomocí série
událostí učinit stávající systém více vyhovujícím i pro utlačované menšiny. V souvislosti s tím si
můžeme klást následující otázku: je myšlení Judith Butlerové natolik revoluční, jak se může zdát?
Domníváme se, že Butlerová plně náleží do tradice kontinentální filosofie právě svým zaměřením na
23
24
25
26

Tamtéž, s. 162.
Tamtéž, s. 163.
Viz Derrida, J. Rogues: Two Essays on Reason, Stanford, 2005; Derrida, J., Politiky přátelství, Praha, 1994.
Butler, J., Connolly, W., Politics, Power and Ethics: A Discussion Between Judith Butler and William Connolly, in:
Theory & Event 4, č. 2, 2000, s. 268. Citováno in: Chambers, S., Carver, T., Judith Butler and Political Theory, New
York, 2008, s. 13.
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fenomény, kdy jazyk není přesný, nedokáže vhodně postihnout danou situaci (politka, problémy
genderu atd.) a přináší určitou míru násilí, ale zároveň je tím jediným, co máme k dispozici. Cílem
tak není postulovat podmínky, jak daný řád revolučně změnit, ale spíše ukázat, jak mohou progresivní
změny vycházet zevnitř stávajících režimů. Veřejná shromáždění mohou výrazně přispět k vyvolání
radikálních změn, stejně jako mohou naopak přispět k zachování současného režimu.
V souvislosti s výše nastíněnou teorií se však objevují určité otázky. Jedna z nich spočívá v tom, jak
má být dosaženo „nepředvídatelných spojenectví“ napříč prekariátem. Jakkoli lze podobné výzvy po
vytváření takových spojenectví jistě ocenit, zůstává problematická pozice prekariátu jako sociální
třídy – pokud má prekariát nahrazovat proletariát, pak lze poukázat na mnohem větší rozrůzněnost
prekariátu, která může přinášet i zásadní překážky v uvažovaném vzájemném spojenectví. Prekariát
je třída, která má potenciál se donekonečna vnitřně dělit. Zdá se tak, že Butlerová nedává dostatečný
důraz na toto vnitřní rozdělení prekariátu, jeho nesoudržnost a vnitřní stratifikaci. Prekariát může
snadno vytvořit neočekávané spojenectví, ale z dlouhodobého hlediska může vytvářet zásadní rozepře
ohledně sdílených zájmů. To však nemusí být automaticky nevýhoda. Butlerová právě zdůrazňuje,
jak spočívá síla performativních veřejných shromáždění právě v jejich dočasném charakteru. Jak ale
ukazuje Christopher Menke v recenzi na zmiňovanou knihu, pro dosažení dlouhodobější strategie je
třeba, aby se veřejné shromáždění lidu dříve nebo později přetavilo v kolektivní subjekt jiné povahy,
např. do podoby politické strany.27
Zdá se, že síla veřejných shromáždění tak tkví v především v bezprostředním odporu vůči
neudržitelné situaci. Setrvání revolučních snah je však podmíněno transformací veřejného
shromáždění lidu na politický subjekt nové úrovně, jako je politická strana či hnutí. Bylo by však
nespravedlivé se domnívat, že si Butlerová tento problém neuvědomuje, neboť se pokouší o jeho
řešení v rámci „nepředvídatelného spojenectví“ prekariátu. Zůstává ale otázkou, nakolik reálné je
jeho vytvoření a zejména jeho následné udržení okolo konkrétních otázek. Zdá se, že revoluční
potenciál veřejných shromáždění tkví spíše v negativním vymezení se vůči stávajícímu režimu,
přičemž hlavním spojujícím prvkem zúčastněných bývá zejména sdílený odpor. Podobná spojenectví
se nemusí shodovat na přesné strategii politického aktivismu, ale přesto se mohou spojit za společným
cílem. To, že podobné spojenectví jsou ze své podstaty nestálá, pak nelze brát jako nevýhodu, ale
zároveň to nevyhnutelně předurčuje jejich dočasný charakter.

27

Menke Ch., Judith Butler: Notes Toward a Performative Theory of Assembly. URL: http://ndpr.nd.edu/news/notestoward-a-performative-theory-of-assembly/ [cit. 30.6.2017]
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Zřejmě nejdůležitější otázky ohledně výše nastíněné teorie představuje nedávný rozhovor28 k vydání
„Notes Toward a Performative Theory of Assembly“, kde se Butlerová věnuje situaci v USA po
zvolení Donalda Trumpa na prezidentský post. V tomto rozhovoru se ukazuje, kde může být
nejproblematičtější místo v jejím pojetí veřejného shromáždění – jakkoli se Butlerová obecně
vymezuje proti „většinové“ definici lidu ve vztahu k volebním výsledkům, ve vztahu k Trumpovi
neváhá argumentovat právě pomocí většinového pojetí volebních výsledků a poukazováním na
složitý volební systém v USA, který umožňuje, aby byl zvolen kandidát s absolutně menším počtem
hlasů. Skoro se nabízí ironická odpověď: „Nebyla to menšina, byl to lid.“ Jakkoli by taková většinová
interpretace mohla být naprosto legitimní, zdá se, že je v protikladu vůči autorkou zdůrazňovanému
menšinovému pojetí lidu, který se nijak nemusí překrývat s volební většinou, ale přesto dokáže
prosadit své zájmy. Pokud výsledek voleb, který neodpovídá předpovědím, průzkumům a
očekáváním, prohlásíme za vyjádření vůle lidu, zdá se pak, že lid může nabývat radikálně odlišné
podoby, než je spojenectví nezajištěných menšin, které odloží své partikulární zájmy, aby společně
zastávaly progresivní požadavky. Zmíněný rozhovor s Butlerovou tak v souvislosti s výše nastíněným
pojetím představuje klíčový problém současné liberální demokracie: pokud uznáme právo menšin na
prosazení zájmů i proti vůli většiny, může být následně velmi těžké uznat legitimitu situace, kdy jiné
menšiny, jejichž zájmy podle svého přesvědčení nepovažujeme za progresivní, svou volbu nakonec
prosadí.
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Shrnutí
Tematizovat „revoluci“ znamená učinit zřejmým ty konstitutivní prvky, ze kterých se revoluce
děje jako jednání, vyjadřující způsob existování. Cílem příspěvku je předložit specifickou
perspektivu na tematiku revoluce. Specifikum spočívá v použité metodologii, jejímž
východiskem je etymologická analýza, ze které se poté rozvíjí interpretace vztahu mezi vůlí a
svobodou, rozdílu mezi existenciální a existencielní svobodou, a toto vše na rovině
procesuálního dění existence jako události.
Abstract
When „revolution“ is being thematized, there have to be also reflected those aspects, that are
constitutive for revolution. Revolution is thus conceived as an action, in which and through
which a way of existing is expressed. The aim of our study lies in an attempt for presenting
specific perspective, where used methodology concentrates on etymological analysis, thanks to
which interpretation of the relation between will and freedom can be done.

1. Revoluce: Etymologické pozadí
Řekneme-li revoluce, okamžitě se nám vybaví konkrétní příklady. Historie nás zaplavuje
událostmi, které byly nazvány revolučními pro podobu, s jakou byly uskutečňovány. Uskutečnit
revoluce znamená uskutečnit změnu, kterou se reaguje na stávající podmínky tak, aby jejich
prostředí bylo proměněno v prostředí jiné, lépe vyhovující, „lepší“. Revoluce je vedena nadějí
a uskutečněna touhou. Řekneme-li revoluce, vidíme před sebou obrazy naděje a touhy. Nabývá
pro nás revoluce smyslu tehdy, je-li vyslovována jako definice konkrétních příkladů? Je sám
význam revoluce tímto vyslovováním plně vyčerpán?
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Odpověď je nasnadě: není. Význam revoluce může být ve své plnosti odhalen jen tehdy, ukáželi se, co se jím vyznačuje. Etymologicky je význam českého slova revoluce spjatý s anglickým
a francouzským významem – revoluce je revolution a révolution. V obou slovech se jasně
vyjadřuje kořen, na němž revoluce stojí: volition a volonté. Vyjadřování tohoto kořenu odpovídá
původnímu latinskému voluntas. Volition, volonté a voluntas – revoluce vyjadřuje vůli.
Vůle je etymologickým významem revoluce. Nicméně, etymologie sama nevyčerpává význam.
Ve své plnosti může být význam dán jen tomu, kdo ho vyjadřuje. Je to totiž vyjádření významu,
co rozhoduje o charakteru významu významu – neboli o jeho smyslu. Zdrojem smyslu může
být jen a pouze ten, pro koho je smysluplnost určující. A tímto „kým“ není nikdo jiný než
člověk. Člověk je zdrojem smyslu jako ten, kdo smysluplnost existuje z významnosti své
existence. Ukažme si tedy, jak je pro existenci člověka možné vyjadřovat revolucí vůli.

2. Dekonstrukce: zne-tvoření1
2.1 Chtění bytí
2.1.1 Bezzábranost
Nejbytostnějším projevem existence je existování. Existence nemůže být jinak než jako
existující. Jejím bytím je existování. Bytí existence je charakteristické existováním existence.
Pokud existence existuje, nemůže své existování neexistovat. Neexistence není existenci
vlastní. Vzhledem k tomu není v existenci samé ničeho, co by ji mohlo v existování sebe samé
bránit. Existuje-li existence takto bezzábraně, je svobodná.

1

V následných výkladech budeme využívat dekonstruktivní metody jako metody „zne-tvoření“, tzn. rozložení
na základní ustavující prvky. Obdobným způsobem, přestože ji neoznačuje jako za „zne-tvoření“, pojímá
dekontrukci Ladislav Hejdánek, který ji v textu K otázce méontologické archeologie popisuje jako reflexi,
která „je myšlenkový „obrat“ (flexio), který může být opakován (re-) a jímž se myšlenkově zaměřujeme, nikoli
ve shodě se svou akcí na něco vnějšího (např. na nějaký vnější předmět nebo situaci apod.), nýbrž na tuto akci
samu.“ Tímto svým pojetím si Hejdánek uvědomuje jistou odlišnost od původního derridovského vymezení,
avšak sám bere tuto odlišnost za konstruktivní pro jeho vlastní méontologickou metodologii: „Mezi
francouzskými mysliteli poslední doby se rozšířilo užívání určitějšího slova "dekonstrukce" nebo "reflexivní
analýza", ale přitom došlo k jistému významovému posunu, který je pro naše záměry spíše nevhodný. Proto
se pokusíme razit význam bez specifického navázání na nějakého určitého myslitele.“ L. Hejdánek,
Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 158.
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Svoboda, která je rysem existování existence, je svobodou existence samé. Náleží jí jako
neodstranitelný, protože ve struktuře jejího existování zakotvený a touto strukturou i neustále
procházející rys. V jakém smyslu může svoboda procházet strukturu existence?
Svoboda je rys náležející struktuře existence. Být takovýmto strukturním rysem znamená být
rysem celé existenciální charakterizace existence. A existence je charakteristická existováním
sebe samé. Bytím svobody je být existována existencí. Být existována existencí znamená, že se
svoboda projevuje ve všech projevech existování. Každý z projevů existování je pak sám
rozvíjením strukturních rysů existence, zakotvených v existencialitě existence. Jako rys
existenciality umožňuje svoboda strukturním rysům existence, rozvíjet se bezzábraně skrze a
prostřednictvím existování. Existováním své existenciality se existence neustále projevuje jako
existenciálně svobodná.
2.1.2 Chtění jako „puzení“ k aktivitě
Svoboda se projevuje v rozvíjení strukturních rysů existence, k němuž dochází existováním.
Strukturní rysy se rozvíjejí ve svých projevech, jimiž takto vyjevují povahu existování. Povahou
existování je právě existování vyjevující existenci samu. To znamená, že povahou existování je
proces neustálého vycházení existence ze sebe.
Vycházet ze sebe může existence existováním sebe samé. Existence ze sebe vychází ve
způsobech, jakými své existování existuje. Přestože se způsoby existování mohou navzájem
lišit, všem náleží jeden společný charakter. Tímto charakterem je aktivita.
Existování existence je aktivní proto, že rozvíjením strukturních rysů rozvíjí existence sebe
samu. Aby zachovala sebe samu, nemůže být ani jinak. Být existencí znamená existovat.
Samotné existenci je proto vlastní „puzení“ k aktivitě.
Být „puzena“ k rozvíjení sebe samé existováním svědčí o vnitřním napětí. Toto napětí je dáno
procesualitou, kterou se existence projevuje jako existující. Existence totiž není statická,
substaciálně „stoická“ vůči sobě samé. Existence není hypostazovanou pasivitou, která by byla
aktivní pouze v existování. Právě naopak! Jako ve své existenci podmíněná existováním, je
existence bytostně dynamická. Dynamičnost existence svědčí o její procesualitě, jíž vzniká
vnitřní napětí, na které existence nemůže jinak než odpovídat existováním. Tato „nemoc“, resp.
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„nemožnost“ reagovat jinak, než existováním jakožto rozvíjející sebe samu se projevuje jako
„puzení“.
„Puzení“ však neruší svobodu existence. Již jsme řekli: Svoboda se projevuje v rozvíjení
strukturních rysů existence. Je-li „puzení" dáno napětím existence k rozvíjení sebe samé, je-li
„puzení“ živeno tímto napětím samým, znamená to, že svoboda umožňuje, aby bylo „puzení"
rozvíjeno bezzábraně. Vnitřní napětí existence nutí existenci existovat svou svobodu.
Procesualita existence neustále napíná existenci k rozpínání se v existování. Existence se chce
rozpínat, existence chce existovat. Toto chtění je jako vnitřní napětí „puzením“ k existování.
Existováním existence hýbe existenciální chtění.
2.1.3 Chtění vyzývá existenci významy
Existovat vlastní existenci je možné pouze konkrétním způsobem. Existence je puzena vnitřním
napětím k existování sebe samé, avšak způsob, jakým bude sebe samu existovat, není vnitřním
napětím sám dán. Je proto ponecháno na existenci samé, jakým způsobem bude existovat.
Způsob existování je způsobem provádění. Existence je způsobem svého existování prováděna
ve svém existování. Jako bytostně procesuální, rozpínající se prostřednictvím „puzení“ v
rozvíjení své existenciální struktury skrze aktivitu, existence je prováděním existování.
Existence provádí své existování tak, že ho v průběhu konkretizace navádí do konkrétního
směru. Navádět existování do konkrétního směru vyžaduje vytyčení konkretizace. Vytyčit
konkretizaci je možné jen vytyčením „podnětů" konkrétnosti. „Podnět“ takového druhu je
podnětem pro své „podněcování“, jímž existence „dráždí“ sebe samu k ustavení určité
„určitosti“.2 „Určitost“ je základem konkretizace. Konkretizace je přibližováním toho, co je
„určité“ k tomu, co je z-určitelňováno existováním existence. A existence v existování zurčitelňuje sebe samu.
Z-určitelňováním sebe samé existence „opatřuje" „určitostí“ své existování tak, že mu dává

2

Obdobný popis „podnětu“, který se stává „předmětem“ jednání, aktivity, existování můžeme nalézt i u Hejdánka:
„V reflexi se akce ukazuje jako určitá konkrétní (konkrescentní) jednota prvků či složek, na jejichž formování
se rozhodující měrou podílí to, co se stalo až už zamýšleným nebo jen nahodilým „předmětem“ akce, a jiných
prvků či složek, jež mají svůj původ v povaze a typu akceschopnosti a konkrétní aktivity "podnětu“, tedy
subjektu akce.“ L. Hejdánek, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 158.
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význam. Význam je základní odpovědí existence na „podnět“ k ustavení „určitosti“, protože
představuje „výraz“, umožňujícím základní zorientování existence. Prostřednictvím významu
si existence umožňuje orientovat se v průběhu svého existování.
Taková orientace je významem umožněna proto, že existence jím „opatřuje“ „podnět“, kterým
sebe samu „podněcuje“. „Podněcováním“ však existence reaguje nejen na rozpínání se skrze
„puzení", ale i na to, co během rozpínání „volá" po reakci existence. K tomuto
„volajícímu“ existence upírá pozornost tak, že sebe samu „podnítí" k opatření
„volajícího“ významem. Jen jako zvýznamnělého, takto z-určitelněného, může existence
volajícího „vyslyšet“. A co existence na z-určitelněném „volání" zvýznamnělého „slyší“, je
význam, jímž ho opatřuje jako od sebe samé odlišného, přestože odlišeného jen prostřednictvím
jeho existování existencí.
2.2 Zvůle a vůle
2.2.1 Podvojnost smyslu(plnosti)
Základem smyslu je význam. Význam je zvýznamněním, které vytváří prvotní odstup od
zvýznamňovaného. Tím význam umožňuje uchopit zvýznamnělé jako odlišné. Odlišnost
zvýznamnělého je však daná způsobem konkretizace. Na rovině významu se jedná o
konkretizaci strukturní.
Strukturní konkretizace vychází ze struktury existování, což znamená, že vychází ze struktury
existence. Strukturou existence je existencialita. Proto je to každý z existenciálů, co přímo
ovlivňuje možnosti strukturní konkretizace. Existenciály, chápané jako bytostné rysy existence,
„projektují“ bytnost existence do jejího existování. Existence existuje sebe samu tak, že existuje
svou strukturu – existence existuje svou existencialitu a svou existencialitou.
Strukturní konkretizace vychází ze struktury existování, přičemž strukturní existování je
provázeno „projektováním“ bytostných rysů existence do jejího existování. Je-li význam
důsledkem procesu (strukturní) konkretizace – procesu, během kterého dochází ke
zvýznamňování toho, co je zvýznamňováno, aby jako zvýznamnělé, tzn. významem
„uchopené“ mohlo být prezentováno jako „odlišné“ -, je to také význam sám, co vyjevuje
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strukturu existence.3
Každý existenciál zasahuje do existování. Každý existenciál ovlivňuje existování po svém, ve
své „rysosti“ - v bytnosti sebe jako existenciálu, tzn. ze své „existenciálity“. Každý existenciál
tak "projektuje" svou „existenciálitu“ do existování, a tím i do strukturní konkretizace. Tím
každý existenciál projektuje svou „rysovost“ do konstrukce významu. Zvýznamňování probíhá
prostřednictvím „zrysovění“ zvýznamňovaného, které se stává odlišným.
Nicméně aby odlišné bylo odlišným od existence, která toto odlišné činí zvýznamňováním
odlišným, je nutné „ustavit“ odlišnost. Ustavení takového druhu probíhá jako zůstavení
projektování, resp. „zrysovění“.
Zůstavit projektování, resp. „zrysovění“ se děje jako „sloučení“ „zrysujících“ rysů.
Existencialita je tvořená existenciály, které jsou jakožto bytostné rysy „své“ či „samostatné“,
avšak kvůli svému spolutvoření existenciality jsou navzájem propojené. Existence existuje svou
existencialitu. Bytostné rysy existence jsou „projektovány“ v existování. Proto zvýznamňování
jako proces strukturní konkretizace probíhá prostřednictvím existování vlastní existenciality
existencí. Každý bytostný rys „zrysovává“ zvýznamňované, čímž ho postupně proměňuje ve
zvýznamnělé. Proces zvýznamňování je „dokončen“ ve chvíli, kdy se jednotlivá
„zrysovování“ každým z bytostných rysů „prolnou“.4 Prolnutí „existenciálity“ vlastní každému
z existenciálů, které jsou prostřednictvím „zrysovování“ projektovány, utváří „prolnuté“ jako
„utvořené“ - prolnuté se stává procesem prolínání „zrysovění“ každého z bytostných rysů
„útvarem“.
„Útvar“ jakožto výsledek prolínání existenciálního „zrysovění“ je oním „volajícím“, který v
průběhu existování „podněcuje“ existenci k z-určitelnění. Právě voláním „útvaru“ je existence
vybízena k ustavení odlišnosti prostřednictvím opatření „útvaru“ významem. Tím, že existence
opatří významem „útvar“, současně opatřuje významem „prolnutí“ vlastních existenciálních

Uvnitř významu zůstává pozůstatek procesuality existence, jejímž existováním byl význam jako význam ustaven:
„But within structure there is not only form, relation, and configuration. There is also independency and a
totality which is always concrete.“ J. Derrida, Writing and Difference, London 2001, s. 3.
4
Zde je však nutné podotknout, že skutečné „dokončení“ procesu zvýznamňování neexistuje, protože existence
neustále existuje sebe samu. Touto neustálostí nutí sebe samu k neustálému rozvíjení se, kvůli čemu proces
zvýznamňování neustále probíhá. „Prolnutí“, do kterého je zvýznamňování svedeno, je „prolnutím" pouze
prozatímním. Jakmile existování překoná rozvíjením se dosavadní dostatečnost „prolnutosti“, utváří se
zvýznamňováním jiné „prolnutí“.
3
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rysů. Přestože je ve zvýznamňování existování zvýznamnělé od existence odlišné, je odlišné
jen pro svou „vázanost“ na proces prolínání bytostných rysů existence, jimiž je jako existencí
existované „zavázáno“.5
2.2.2 Zvůle: Přisvojování smyslu
Systém, na základě kterého může existence orientovat své existování „napříč“ prostorem
odlišného, a díky kterému dokonce může uchopit i tento prostor samotný, je pro existenci
zdrojem smyslu. Rozdílnost, panující mezi odlišným, nabývá v systému smyslu. Spoutanost
odlišného, kterou existence poutá jak odlišné k sobě, tak sebe k odlišnému, dává existování
existence smysluplnost.
Smysluplnost vychází ze systému. Systém sám však není jediný. Naopak, existence si svůj
systém vytváří anebo jej přijímá. Vytvářet systém může existence buď tak, že se bude řídit již
existujícími systémy, či dokonce soubory systémů, nebo tak, že si bude vytvářet vlastní, třebaže
s ohledem na ony již existující.
Řídit se ve vytváření si systému již existujícím systémem znamená přejímat z něj i
smysluplnost, která je mu vlastní. Existence, která se bude ve svém existování orientovat
výhradně přejatým systémem, bude v existování „napříč“ rozdílností vedena výhradně
smysluplností přejatého. Být takto vedena znamená rozvíjet sebe samu, rozvíjet
„puzení“ vnitřního napětí výhradně pouze tím směrem, který je přejatým systémem určen jako
smysluplný.6
Existence je vedena k orientování svého existování na již existující systém určitou pružinou,

Zde by bylo možné vzpomenout moment, ve kterém dává Derrida za pravdu Hegelovi: „It is thus simultaneously
true that things come into existence and lose existence by being named. Sacrifice of existence to the word, as
Hegel said, but also the consecration of existence by the word.“ J. Derrida, Writing and Difference, London
2001, s. 86
6
Existence, orientující usměrňování svého existování pouze přisvojeným systémem, resp. přejatými způsoby
existování, které jsou v přisvojeném systému přítomny, orientuje přístup k sobě „systémově omezeně“. V
tomto ohledu souhlasíme s Hejdánkovým názorem, že průběh reflexe „může být charakterizován jako odstup
reflektujícího „subjektu" od sebe, a to za účelem přístupu k sobě. V téže míře, ve které „subjekt“ od sebe
neodstoupí, nýbrž zůstane u sebe a při sobě, v téže míře si zavírá cestu přístupu k sobě a tedy cestu poznání
sebe.“ L. Hejdánek, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997, s. 160 V určité přenesené podobě
můžeme vidět blízkost našeho a Hejdánkova výkladu s Derridovým pojetím v Writing and Difference: „...the
relief and design of structures appears more clearly when content, which is the living energy of meaning, is
neutralized.“ J. Derrida, Writing and Difference, London 2001, s. 4.
5
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jejímž prostřednictvím je „puzení“ usměrňováno vytyčeným směrem zvoleného, protože touto
pružinou přejatého systému. Pružina, kterou je existence vedena k přejímání systému, díky
němuž dosáhne smysluplnosti svého existování, je zvůle.
2.2.3 Vůle: Osvojování smyslu
Existence však může systém zapojit do existování „napříč“ prostorem rozdílnosti i jiným
způsobem než „čistým“ přisvojením. Existování může systematizaci osvojovat s ohledem na
již existující systém. Toto „s ohledem“ je právě tím, co způsobuje, že se existence může v
rozdílnosti odlišného orientovat vlastním způsobem, který je již existujícími systémy pouze
spoluutvářen. Osvojování systému znamená učinit systém „svým“ tak, aby existence měla
možnost neustálým zvnějšňováním spoluutvářet již existující systémy do podob, které jsou pro
tu kterou chvíli nejvhodnější.
Osvojování systému je neustále probíhajícím procesem, jehož cíl není nikdy stanoven jako
definitivní. Orientace existence v jejím existování „vztaženosti“ „sebovosti“ a „odlišnosti"
včetně rozdílu, panujícího mezi jednotlivými "odlišnými", je vedena zvnějšňováním. Cílem
není zvnějšňování fixovat, směřovat do stanoveného systému, díky němuž by byla smysluplnost
existování jasně dána. Naopak, zvnějšňování má smysluplnost neustále spoluutvářet vzhledem
k právě „zvnějšňované“ vnitřní struktuře „vztaženosti“. Prostor rozdílnosti získává otevřenost
pro utváření adekvátního způsobu uchopitelnosti.
Takováto otevřenost pro utváření je provázená specifickou podobou vyvolování smysluplnosti
prostředí. V případě osvojování jde o spoluutváření, které je svým přístupem ke zvnějšňování
vystavěním smyslu. Oproti přisvojování, které je spjato s vystavením smyslu, daným přijetím
již existujícího systému, je osvojování nesené vystavěním smyslu, jeho budováním. Vystavění
jako budování smyslu je procesem, který smysluplnost prostředí, v němž je existování existence
orientováno, neustále vystavuje, staví, buduje. Jen udržováním procesu vystavění smyslu, je
možné udržovat neustálou proměnu procesu zvnějšňování.
Zvnějšňování vnitřní struktury je zvnějšňováním toho, co je v sobě významuplné natolik, že
existenci umožňuje rozvíjet své existování do konkretizace podoby „sebovosti“. Pro utvářející
uchopení popsaného děje vystavění smyslu může být provedeno jen takovou existenční
pružinou, která zvnějšňování vnitřní struktury uchopuje otevřenost nepotlačujícím způsobem.
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Touto pružinou je vůle.

3. Rekonstrukce: pře-tvoření
Existence existuje sebe samu prostřednictvím vůle. Tato pružina je tětivou, skrze niž existence
reaguje na „puzení“ k aktivitě svého chtění. Ve své derivaci, existenční deformaci se vůle stává
zvůlí. Zvůle stejně jako vůle je pružinou. Avšak zatímco zvůlí je systematizovaná struktura
významu pouze „zvnitřněna“, vůlí je systematizace strukturace sama spoluutvářena
prostřednictvím utváření významů.
Pružení vůle a zvůle se v existenci projevují jako vyvolení. Vyvolením vůle i zvůle
„rozechvívají“ podvojnost smysluplnosti existování.
Zvůlí se „rozechvívání“ „děje“ jako vystavení. Existence se ve svým existování vystavuje
systému, kterým nabývá smysluplnosti. Způsob existování je pak pouze takovým způsobem,
který může být realizován uvnitř systému. Mimo systém by existování ztratilo „svého“ smyslu.
Zvůle si sice tím, že si přisvojuje již existující systém, zaručuje smysluplnost způsobu svého
existování, nicméně tato smysluplnost je vykoupena vyhraněností možností způsobů
existování.
Oproti zvůli, která se systému vystavuje, vůle systém vystavuje. Vystavení systému zvůli je
deformací

„rozechvívání“

smysluplnosti

existování.

Naproti

tomu

vůle

„rozechvívá“ smysluplnost jejím vystavěním. Jelikož je vůle nesena osvojováním si smyslu,
činěním smyslu svým po způsobu svého vlastního existování, prochází systémy smysluplnosti
vůlí existence, kterou jsou znovu a znovu vystavěny. Hranice systému, uvnitř kterých může
existence existující systém smysluplnosti existovat, se procesem vystavění posouvají.
Vůle proměňuje „puzení" k aktivitě v takové osvojování smyslu v rámci smysluplného systému,
kterým jsou samy hranice tohoto rámu překračovány a systém sám podroben procesu
přetvoření. Proto je možné říci, že vůle způsob svého existování rekonstruuje prostřednictvím
rekonstrukce systémů smysluplnosti.
3.1 Volba
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Vůle a zvůle jsou pružinami, kterými se existence chápe systémů smysluplnosti. Tato uchopení
systémů určují způsoby existování. Uchopení samo je proto uskutečněním způsobu existování.
Jinými slovy, „z-určení“ způsobu existování se děje prostřednictvím jeho existování.
Systém smysluplnosti je rámcem možných způsobů existování. Pouze v hranicích tohoto rámce
může mít existování smysl. Ztotožněním se se systémem staví existenci do hranic možností, jak
existovat. Hranicemi systému je existence postavena do hranic existování. Hranice existování,
resp. hranice možností toho, jak existovat, jsou tvořené hranicemi určitosti.
Hranice určitosti jsou vlastní každému systému. Tyto hranice jsou na základní rovině tvořené
strukturou významů, uspořádanou ve vzájemnou spjatost smyslu. Každému ze způsobů
existování náleží odlišnost vzájemné spjatosti smyslu, přestože tato odlišnost je na obecné
rovině dána charakterem samotného systému. Ztotožnění se se systémem existování, staví
existenci do hranic možných způsobů existování tak, že je existenci „dán“ soubor navzájem
odlišných vzájemných spjatostí smyslu.
„Danost“ souboru navzájem odlišných vzájemných spjatostí smyslu je podmíněná již
předcházejícím ztotožněním se existence se systémem existování. Existenci je vždy „dán“ tento
soubor, a to tak, že je existenci „přítomen" samotným systémem. „Danost“ jako
„přítomnost“ znamená, že existenci je neustálou „daností“ souboru navzájem odlišných
vzájemných spjatostí smyslu „dána“ i „přítomnost“ existování.
„Přítomnost“ existování je spjatá s „daností“ tak, že systém přivádí existenci k sobě tím, jak ji
neustále „nutí" udržovat způsob existování. Neustálou „nuceností“ je existence neustále
konfrontována s sebou. Touto konfrontací existence nachází sebe samu jako udržující
„přítomnost“.
V čem je existence udržována, je spjatost „přítomnosti“ svého existování s „daností“ souboru
navzájem odlišných vzájemných spjatostí smyslu. Existence je udržována ve spjatosti
existování se způsobem existování. Tato spjatost, jejímž charakterem je neustálá konfrontace,
nutí existenci konfrontovat sebe samu. „Sebovost“ existence je na této rovině vnitřně spjatým
vztahem mezi tím, kým existence je, a tím, kým být může. Vnitřní spjatost takovéto vztaženosti
nazvěme volbou.
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3.2 Zvolení
Existence volbou uchopuje vnitřní spjatost vztaženosti mezi přítomností existence a jejím
„zpřítomňováním“. Uchopit vnitřní spjatost prostřednictvím volby znamená uskutečnit volbu,
zvolit si. Existence zvolením provádí existování skrze volbu, kdy je existování svedeno v
„určitý“ způsob existování.
Zvolení je „aktivitou“, prováděnou jakožto „činnost existování“. Provádění volby jakožto
„činnosti existování“ je přitom možné dvojím způsobem – jednak zvůlí, jednak vůlí. Zvůlí je
„činnost existování“ primárně „usměrňována“ systémem, v jehož hranicích je volbou
uchopována vnitřní spjatost vztaženosti. Systém takto „vstupuje“ svou strukturou do existování,
kde je přítomnost existence činěna „poutem“ zpřítomňování. Přítomností existence, resp. tím,
kým existence právě je, systém svazuje to, kým existence být může. Z toho důvodu je existování
vždy zpřítomňováním, ve smyslu zavazování sebe sebou. Zvolením ve způsobu zvůle je
„činnost existování“ pouhým udržováním existence.
Naproti zvůli je vůle takovou „činností existování“, kterou je „systém“, v jehož hranicích
existence volbou uchopuje vnitřní spjatost svého existování, neustále konfrontován ve svých
hranicích

svými

hranicemi.

Tato

konfrontace

probíhá

jako

existenční

„zpochybňování“ pevnosti spjatosti smyslu, náležející významové struktuře systému. S čím
jsou hranice systému konfrontovány, není nic jiného než jejich dostatečnost. Ke
„zpochybňování“ systematičnosti vybízí existenci samo existování, které přestože se odehrává
v hranicích systému, ukazuje svou nemožností uchopit „anomalitu“ na nedostatečnost vlastní
struktury. „Anomalita“ vybízí existenci k „přizpůsobení“ struktury, resp. k uzpůsobení
významu tak, aby bylo tímto možné uchopit "anomální" v jeho „anomálnosti“. Jen takovým
uzpůsobením, probíhajícím nejprve jako „znevýznamnění“ významu, následované jeho
„převýznamněním“, může být významová struktura přizpůsobena „anomálnímu“ jakožto
„zvýznamňovanému“.
Vzhledem k tomu jsou hranice systému posunuty tak, aby se existence mohla v možných
způsobech svého existování orientovat na neustále se měnící okolnosti prostředí, v němž
existuje. Na rovině zvolení to znamená, že „činnost existování“ již neprobíhá jako
„aktivita“ „svazování“ zpřítomňovaného přítomností, nýbrž naopak. Zvolením ve způsobu vůle
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je „aktivita“ „umožněním“ „zpřítomňovanému“ být „zpřítomňujícím“, což má za následek
orientaci přítomnosti existence na její „zpřítomnělost“. To, kým existence může být, se stává
měřítkem toho, kým právě je.

4. Svoboda
Na začátku jsme vyšli z předpokladu existenciální svobody, která umožňuje otevřenost pro
rozvíjení vnitřního napětí procesuality existence tím, že je toto rozvíjení existencí existováno.
Na rovině existenciality je tedy existence vždy svobodná.
Svoboda, která je spojena s existováním existence, nabývá v dimenzi zvnějšnění takového
smyslu, který je určen systémem orientace. Lépe řečeno: svoboda nabývá smyslu určeného
nejen systémem orientace, nýbrž hlavně a především způsobem uchopení systému orientace.
Způsob uchopení systému orientace, vyvolení, může být vedeno dvojí pružinou, provázející
zvnějšňování vnitřní struktury. Zvnějšňování vnitřní struktury může být vedeno do podoby
vnější struktury, resp. systému zakládajícího smysluplnost, buď přisvojením, nebo osvojením.
Zatímco přisvojení je pružinou pasivní, cele přijímající již existující systém, je naproti tomu
osvojení pružinou aktivní, která si existující systémy utváří na základě právě se nabízejících
okolností. Zvůle je ve své pasivitě svévolí vzdání se možnosti rozvíjení své existenciální
svobody na rovině (či v dimenzi) zvnějšnění pro nezpochybnitelnost zajištěnosti orientace
vlastního existování. Vůle je ve svém aktivním vytváření orientace „motivována“ nejistotou,
která provází otevřenost pro proces neustálého zvnějšňování. „Motivovanost“ zachovávání
otevřenosti procesu neustálého zvnějšňování umožňuje existenciální svobodě neustále se
projevovat jako svoboda existencielní. A je to právě tato svoboda existencielní, která může pro
otevřenost existence k neustálému spoluutváření smysluplnosti prostředí vlastního existování
být tím jediným, co vždy a znovu ujišťuje existenci samu o tom, že je svobodná.
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