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Úvod
Tato práce se zabývá specifickou biologií německého přírodovědce Jakoba von
Uexküll, dalším rozvinutím tohoto přístupu v biosémiotice a předkládá úvahu
o významu takto koncipované vědy pro (evropskou) kulturu.
Práce je rozdělena na čtyři hlavní oddíly. První přináší přehled a výklad hlavních
tezí „Nauky o významu― (1940), pozdního díla Jakoba von Uexküll, které představuje
shrnutí a tresť jeho celoţivotní práce. Druhý oddíl přináší shrnutí hlavních myšlenek
biosémiotiky, vědy na pomezí biologie a společenských věd, která se zformovala
v 70. letech 20. stol. a která dnes Uexküllovy myšlenky svébytným a nezávislým
způsobem dále rozvíjí. Třetí oddíl se věnuje srovnání obou těchto koncepcí, především
jejich rozdílům a také jejich určitým „nehotovostem― – „otázkám, které zůstávají―.
Oddíl čtvrtý se v obecné rovině zamýšlí nad významem takto koncipované vědy pro
naši kulturu, nad „významem významu― pro jedince i společnost a naopak nad
neblahými následky jeho nepřítomnosti.
Uexküllova biologie představuje alternativu k novověké biologii, v níţ se setkaly
a převáţily formující vlivy Descartovy, Newtonovy, Darwinovy a jim podobné, která
vidí organismy jako mechanismy, přírodní procesy jako výhradně mechanistické,
materialistické resp. fyzikálně-chemické procesy a vývoj jako dílo náhody. Uexküll
nabízí zcela jiný koncept, kde stojí fyzikálně-chemické procesy, náhodné mutace a jiné
mechanistické koncepty „na druhé koleji― a vůdčí silou ontogeneze, fylogeneze a vůbec
všech procesů v ţivé přírodě jsou význam a funkční plánovitost.
Hlavní teze „Nauky o významu― je zřejmá jiţ z její předmluvy, která má charakter
disputace Jakoba von Uexküll s významným představitelem tehdejší mainstreamové
biologie, Maxem Hartmannem.1 Uexküll jej přirovnává k chemikovi, zkoumajícímu
Sixtinskou madonu – shromáţdí řadu pravdivých a uţitečných údajů, podstata a smysl
obrazu mu však zcela uniknou. Kdo chce ţivot pochopit, musí pochopit jeho význam,
významový rozměr – to je Uexküllovo hlavní poselství.

1

Německý zoolog a filosof (1876–1962), ředitel Max-Planck-Institut für Biologie.
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O Jakobovi von Uexküll 2
Jakob von Uexküll (1864–1944) byl fyziolog, teoretický biolog a filosof, je povaţován
za předchůdce biosémiotiky a ekologie.
Pocházel z německé šlechtické rodiny se sídlem v dnešním Estonsku, narodil se
(stejně jako jeho tři sourozenci) s ruským občanstvím. Studoval nejprve na gymnáziu
v německém Coburgu, poté na německojazyčné šlechtické škole v Tallinnu. V r. 1884
začal studovat zoologii na univerzitě v Tartu. Tam se také seznámil s tehdy populární
Darwinovou teorií, která mu zprvu imponovala pro svoji jednoduchost, univerzalitu
a velký explanační potenciál.

Kdyţ však viděl, jak nekriticky se s ní zachází (ţe

zoologové koncipují své pokusy tak, aby výsledky jejich pokusů teorii dokládaly), vedlo
to k jeho celoţivotní skepsi k teoretickým konceptům, nezaloţeným na přímé
zkušenosti, a konečně i k rozhodnutí opustit zoologii a zabývat se dále fyziologií.3 Po
dokončení studií v Tartu odešel v r. 1888 do Heidelbergu a začal se věnovat fyziologii
na institutu Wilhelma Kühneho. V Heidelbergu se také r. 1903 oţenil (se svou ţenou
Gudrun měl dvě děti). V r. 1907 obdrţel čestný doktorát Lékařské fakulty v Heidelbergu za výzkumy na poli fyziologie nervů a svalů. Roku 1909 vychází jeho první kniha
Umwelt und Innenwelt der Tiere (Umwelt a vnitřní svět ţivočichů). V r. 1917 ztratil
v důsledku ruské bolševické revoluce většinu svého rodinného dědictví v Estonsku
a r. 1918 přijal německé občanství. V r. 1920 vychází jeho druhá kniha Theoretische
Biologie (Teoretická biologie). V r. 1924 přijal místo vědeckého asistenta na univerzitě
v Hamburgu s výhledem na získání čestné profesury. Mezi lety 1925–1940 tam
postupně vybudoval a vedl Institut für Umweltforschung (Institut pro studium umweltu).
V r. 1934 získal čestný doktorát Filosofické fakulty univerzity v Kielu a v r. 1936
čestný doktorát za biologii univerzity v Utrechtu. Několikrát byl navrţen na Nobelovu
cenu. V r. 1940 vyšla Uexküllova nejznámější práce Bedeutungslehre (Nauka
o významu). Ve stejném roce, ve věku 76 let, odešel do důchodu, přestěhoval se na
italský ostrov Capri, kde o čtyři roky později (1944) zemřel.

2

Tento stručný biografický úvod se zakládá na druhé kapitole studie o Jakobovi von Uexküll od
Carlo Brentariho (Brentari 2015) a na článku o Jakobovi von Uexküll z německé Wikipedie
(https://de.wikipedia.org/wiki/ Jakob_Johann_von_Uexk%C3%BCll).
3
Tato „interpretace― pochází z Uexküllova ţivotopisu, který po jeho smrti sepsala jeho ţena
Gudrun von Uexküll. (Uexküll 1964)
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1. Nauka o významu – výklad
Tato kapitola přináší stručný přehled hlavních myšlenek „Nauky o významu―
a objasňuje hlavní pojmy, které Jakob von Uexküll uţívá (význam, umwelt aj.). Výklad
se drţí stejných ilustrativních příkladů, které ve svém textu uţívá sám autor.

1.1. Význam
Prvním a základním pojmem Uexküllovy biologie je „význam―. Neţ jej začneme
ukazovat či hledat v přírodě, je uţitečné tento pojem vysvětlit nejprve na jednodušších
příkladech z „lidského― světa, tj. na rovině lidských výtvorů. — Příklad s dlažební
kostkou: Je-li kamenná kostka součástí chodníku, nese pro člověka význam „ochrany
proti vzniku bláta―, „opory nohy― atd. Pokud ale uvolněnou dlaţební kostku pouţijeme
jako projektil na zahnání útočníka, její význam je rázem jiný – nyní je to „zbraň―,
„prostředek k obraně/záchraně― atp. Dlaţební kostka se nijak neproměnila – její tvar,
váha, všechny fyzikální i chemické vlastnosti jsou stále stejné, její význam se však
proměnil radikálně. — Příklad se skleněnou mísou: Velká, lehce vypouklá mísa
z barveného skla můţe být jednou pouţita jako nádoba na ovoce nebo na kompot, jindy
zasazena avantgardním architektem do stěny domu jako umělecké okno. Opět platí, ţe
předmět se materiálně nijak nezměnil, jeho význam je však zcela jiný. Změna významu
je natolik podstatná, ţe se to odrazí v samotném pojmenování předmětu: návštěvníka
domu, který by tento předmět uviděl jako mísu, by nikdo nenapadlo nazvat jej „oknem―,
a naopak ten, kdo by tento předmět zaţil jen jako součást zdi, přinášející do domu
světlo, by nenapadlo nazývat jej „mísou―. — A do třetice příklad s žebříkem: Dva
dlouhé kusy dřeva, spojené řadou příčníků, mohou poslouţit jako ţebřík – nebo také,
kdyţ jej poloţíme do horizontály, jako plot.
1.1.1. Co je na významu významné aneb substance a akcidence
Kdyţ se na výše zmíněné příklady podíváme, zjistíme, ţe proměna jejich významu je
vţdy spojena s proměnou toho, co je na nich podstatné. To dobře popisuje od Aristotela
pocházející a ve scholastice rozvinutá nauka o substanci a akcidencích. Jde v ní
o rozlišení vlastnosti podstatné (tedy toho, co činí věc tím, čím je, co je její podstatou,
substancí) a vlastností podruţných, „přídavných―, tzv. případků (akcidencí).
Na skleněném výrobku, pouţitém jako mísa, je její hlavní vlastností vypouklý
tvar, který umoţní, aby udrţela nějaký obsah (třeba i tekutý). Z čeho je mísa vyrobená
(zda ze skla, porcelánu či kovu), jaká je její barva, zda je hladká či hrbolatá atp. uţ není
příliš důleţité – mísa bude „fungovat―, bude „mísou/nádobou― tak jako tak. Tyto
9

vlastnosti jsou druhotné, „nahodilé―, jsou to tzv. akcidence. Má-li být tentýţ výrobek
uţitý jako okno, situace se mění – míra vypouklosti na něm není podstatná, podstatné je,
ţe je vyroben z průhledného materiálu (skla). Průhlednost/průsvitnost se stává podstatou
(substancí), tvar, zabarvení skla atp. jsou akcidence, vlastnosti podruţné.
Uexküll nicméně nepouţívá pojem „vlastnost―, ale obecnější pojem „znak―,
uţívaný také v sémiotice. Podstatný znak (konkávní tvar u mísy) je tedy tím, co dává
věci význam, účel, smysl, funkci – a s nimi i jméno. Je to tento znak – konkávní tvar,
který je pro nás podstatný (aby mísa udrţela i tekutý obsah), ten přitahuje naši
pozornost, dělá mísu mísou, je pro nás významný – nese význam věci.
Je dobré si ještě uvědomit, ţe tento význam nepatří samotnému izolovanému
předmětu (míse) resp. jeho význam nesoucímu znaku (jejímu konkávnímu tvaru), ale aţ
vztahu tohoto znaku k jiným relevantním předmětům (dvěma kilům švestek nebo dvěma
litrům kompotu) resp. jejich významným znakům – drobnosti a „sypkosti― hromádky
švestek, tekutosti kompotu a jeho tendenci rozlít se do louţe, nevhodné pro
civilizovanou konzumaci. Tvar mísy drţí švestky resp. kompot pohromadě – aţ tento
vztah činí existenci mísy smysluplnou, dává jí účel, je důvodem jejího stvoření
řemeslníkem. Něco můţe mít význam vţdy jen ve vztahu k něčemu jinému, k nějakému
protějšku.
To je dobře vidět i na příkladu s dlaţební kostkou. V obou zmíněných rozdílných
případech jejího uţití (část chodníku a projektil) nás dokonce zajímá stejná vlastnost –
tvrdost dlaţební kostky – ale znakem, který nese význam, je aţ role této vlastnosti
v určité situaci resp. ve vztahu k něčemu dalšímu: působením deště se tvrdá kostka
nerozpustí a nevytvoří bláto (vztahová dvojice tekutina – tvrdost/nerozpustnost, případ
chodníku), tvrdost kamene umoţňuje účinné poškození ţivé tkáně (vztahová dvojice
tvrdost kamene – měkkost tkáně, případ projektilu/zbraně k zahnání útočníka).
V praxi přitom většinou nejde jen o souhru dvou vlastností, ale o širší síť/pole
vlastností – např. aby byl kámen vhodný jako projektil, potřebujeme mimo jeho tvrdosti
i jeho rozumnou velikost (pro uchopení rukou) a dostatečnou hmotnost, která ovšem
zase nesmí být příliš vysoká, atp.

1.2. Rozdíly v přístupu ke světu u člověka a u živočichů
Uexküll upozorňuje na jistý antropomorfismus, kdyţ člověk nevědomě a zcela
samozřejmě předpokládá, ţe všichni ţiví tvorové ţijí v jednom objektivním světě, ve
stejném jako on sám. Uexküllova biologie je závislá na premise, ţe to takto není –
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„objektivní svět― je místo, kde můţe ţít jen člověk.4 Je sloţen ze všeho, co člověk
vnímá kolem sebe, i z toho, co ví a co si ke svým vjemům domýšlí: nejprve je tu svět
vjemů, zahrada s domem, pole, louky, lesy, na obzoru hory, nad nimi nebe... A pak to,
co víme: nezměrně rozlehlá zeměkoule se svými městy, horami a oceány, nad tím vším
atmosféra, vesmír, sluneční soustava, mléčná dráha... Po takovéto zeměkouli se člověk
můţe volně pohybovat a předpokládá, ţe ostatní ţiví tvorové jsou na tom stejně. Tak to
ale není – tento objektivní svět je zde jen díky člověku a jeho uzpůsobení: ve srovnání
s ostatními ţivočichy má člověk neobvykle otevřené smysly, díky nimţ získává ze
svého okolí řadu informací, mnohem víc, neţ kolik dokáţe vyuţít. Není svázán
instinkty k určitým pevným typům jednání a pevné ţivotní strategii, je schopen ţít
mnoha rozličnými způsoby (pojišťovák z velkého města, himalájský pastevec, ...), je
vysoce přizpůsobivý – díky svému intelektu, schopnosti pamatovat si, učit se (ať uţ ve
smyslu hledání nových cest k dosaţení nových cílů, nebo vyuţívání kumulovaného
vědění předchozích generací).5
Ţivočichové ovšem v takovém světě neţijí. Jejich smyslová výbava jim ve
srovnání s člověkem často dává jen zlomek informací o jejich okolí, ve svém ţivotě jsou
často více či méně pevně vázáni na zcela konkrétní ţivotní prostředí s omezenými zdroji
potravy a na interakce s určitými rostlinami či druhými ţivočichy – kdyţ toto prostředí
opustí (nebo se toto prostředí rychle promění, bez moţnosti jej opustit), zahynou. Jejich
způsob ţivota je do značné míry pevně dán a neumoţňuje velké odchylky. Uexküll to
demonstruje na řadě příkladů, kde nejvýraznější jsou příklady z hmyzí říše, např. známý
popis ţivota klíštěte. Klíště nemá ţádný sluchový ani chuťový orgán, jeho zrakový
orgán rozeznává jen relativní rozdíly světlosti, jeho hmatové orgány rozeznávají jen
relativní rozdíly teploty a jeho čich je nastaven na jednu jedinou sloučeninu – kyselinu
máselnou. O lese, kde voní houby, kvetou různé keře a byliny, šumí stromy různých
druhů a mezi jejich korunami prosvítá modrá obloha se sluncem a mraky, o tomto lese
nemá klíště ani tušení. Jeho ţivot spočívá v cestě za světlem, do výšky nějakého stébla
trávy nebo větve keře. Tam pak klíště čeká – a čekat můţe i dlouhé měsíce – dokud
4

Víme nicméně, ţe o lidském „objektivním světě― můţeme mluvit také jen v uvozovkách, jen ve
srovnání s „omezeným― světem ostatních organismů. Lidský svět je významně bohatší, rozsáhlejší neţ
svět jakéhokoliv jiného ţivočicha, je celistvější, avšak lidské světy jsou významně rozrůzněny podle
kultury, náboţenství, vzdělání a sociálního původu dotyčného, podle jeho ţivotních zkušeností, a dále
mohou být zásadně individualizovány jeho vnitřními impulzy, myšlenkami, inspiracemi... Kaţdý člověk
má v tomto smyslu svůj velmi rozlehlý, subjektivní svět (umwelt), který jen vnímá jako něco
objektivního – objektivita je zde iluzí. Případně je moţné říci, ţe „objektivní svět― je člověku dán jako
teoretická moţnost a podmíněn shodným (pravdivým) poznáním, hodnotami atp. V tomto smyslu se lze
„objektivitě― blíţit.
5
Blíţe například Gehlen 1997, Sokol 2002.
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neucítí kyselinu máselnou, společnou potu všech teplokrevných ţivočichů. Pak se
pustí – a buď „trefí― procházejícího savce, nebo také ne. Kdyţ ne, leze znovu nahoru za
světlem a čeká na další šanci. Pokud se mu podařilo zachytit se na zvířeti, leze po svém
hostiteli a hledá nějaké dostatečně teplé místo, které prozrazuje, ţe nehluboko pod kůţí
je teplá krev. Tam zaboří svůj sosák, napije se, nabere energii na zahájení
rozmnoţovacího cyklu, naklade vajíčka – a zemře.
Je zřejmé, ţe tento ţivot má významně jiný charakter neţ ţivot lidský. Je velmi
omezený co se vjemů týče, má jednoduchou a přísně předepsanou strategii existence
a přeţití, jednoznačnou „ţivotní náplň― – všechna klíšťata ţijí stejně. O nějakém
„svobodném― pohybu v širém světě se zde nedá mluvit, ţivot je ve vysoké míře
vymezen, ohraničen, předurčen. Jakkoliv jsou však fyzická vybavenost a ţivotní způsob
klíštěte omezené, jsou zároveň jasně dané a bezproblémově funkční – klíště je pro svůj
způsob ţivota dokonale vybaveno, jeho chování je bezpečně vedeno instinkty, jeho
ţivot běţí hladce (zvláště ve srovnání s „nevybaveností― člověka, kterého v tomto
smyslu Arnold Gehlen, klasik filosofické antropologie, nazývá „bytostí nedostatku― –
viz Gehlen 1997). Klíště má vše, co potřebuje – a nic navíc. Uexküll upozorňuje, jak je
příroda v tomto ohledu vţdy úsporná a efektivní. Tento charakter omezení a předurčení
platí v té či oné podobě pro všechny ţivé tvory – jen člověk zde vystupuje z řady.
S tím pak souvisí další kardinální rozdíl: Jen člověk ţije ve světě objektivních
předmětů, svět zvířat je tvořen výlučně z bytostných významů – „předmět― je pro
ţivočicha buď nositelem významu, nebo pro něj neexistuje (Uexküll 2006: 16-18;
Uexküll, Kriszat 1956). Uexküll zmiňuje pokusy E. G. Sarrise se psy: Pes je naučen,
aby na povel „ţidle!― vyskočil na ţidli. Kdyţ je ţidle odstraněna z místnosti a je vydán
povel „ţidle!―, pes bez zaváhání vyskočí na kanape. Kdyţ je odstraněno kanape, pes se
na povel „ţidle!― usadí na koberci. Povel „ţidle― pro něj nese význam „místo vhodné na
sezení―. Další příklad: Sova, které jsou podstrčena do hnízda kachní vejce, se
k vysezeným mláďatům chová jako ke svým mláďatům, zatímco jiná (cizí) kachňata
bez rozmýšlení ţere. Ta, co vyseděla, nesou význam „potomstvo―, zatímco všechna
ostatní mají význam „potrava―. Nebo případ jistého druhu střevlíků, kde samec
a samička po určitou dobu ţijí a loví v páru, po páření ovšem samička samečka zabije
a seţere – pro samičku se význam samečka změnil z „druha― na „potravu – zajištění
energie pro zvládnutí rozmnoţovacího cyklu―, podobně jako se v příkladu s dlaţební
kostkou „opora nohy― změnila v „projektil―.
Člověk se nerodí s vybavením k určitému způsobu ţivota, coţ je mu
kompenzováno duševními funkcemi, které mu umoţňují si svoji ţivotní strategii
vyvíjet, modifikovat, pruţně se přizpůsobovat atp. K tomu sbírá svým bohatým
12

smyslovým aparátem řadu vjemů/informací, z nichţ většinu sice aktuálně nepotřebuje,
ale které se mohou kdykoliv hodit. Tyto vjemy a zkušenosti pak třídí do kategorií a díky
pojmům/řeči je ukládá do zásobárny své paměti. Většinu z nich nepotřebuje, zná je jen
povrchně, ale všechny jsou součástí jeho světa – takto je lidský svět sloţen převáţně
z řady víceméně abstraktních pojmů, jen k málokterým z nich má člověk bytostný,
bezprostřední, komunikující vztah. — Svět zvířat oproti tomu obsahuje pouze věci,
které mají pro zvíře význam – resp. předmět vstupuje do vědomí zvířete jen do té míry
a v té podobě, v jaké pro něj má nějaký význam. Shrnuto: všichni ţiví tvorové ţijí ve
světě významů, člověk ţije (převáţně) ve světě předmětů/objektů, k významům se
dostává aţ procesem aktivního poznávání.
Existence abstraktních předmětů je tedy následkem lidské nespecializovanosti
resp. univerzálnosti a výdobytkem intelektuality, která tuto nedostatečnost kompenzuje.
I člověk prvotně věci uchopuje interpretujícím, k významu obráceným způsobem, po
nedlouhém čase jim však přiřkne jeden určitý, jednoznačný význam, interpretační
dialektický cyklus ustane a předmět je fixován/zmrtven do určitého trvalého, pevného
významu, který má charakter zvyku/habitu a předmětnosti. (Markoš 2015)
Jak různé významy má tentýţ „předmět― pro různé aktéry/organismy, ukazuje
Uexküll na příkladu květiny: pro mravence je její stonek cestou, pro děvče je její květ
ozdobou do vlasů, pro pěnodějku (hmyz) je zdrojem stavebního materiálu pro ukrytí
vajíček, pro krávu je květina potravou. Jedná a táţ květina (z lidského pohledu) takto
existuje pro různé tvory zcela různými způsoby, představuje pro ně něco zcela jiného.

1.3. Vnímání a působení, funkční okruhy
Kaţdý organismus dokáţe vnímat (merken) – k tomu je vybaven patřičnými
receptivními resp. smyslovými orgány, jak bylo popsáno výše, – a působit (wirken) dle
svého zájmu. Kaţdý organismus se přitom zajímá jen o určitý znak té které věci (tento
znak je pro něj podstatou/substancí a nositelem významu). Ve výše zmíněném příkladu
s květinou zajímá mravence jen povrch stonku, který mu umoţňuje snadný a rychlý
pohyb (a ne třeba chuť stonku), děvče zajímá barva květu (stonek je pro ni jen jeho
„drţákem―, rozhodně ne „cestou― jako pro mravence), pěnodějku zajímá jen lepkavost
šťávy, krávu jen chuť a stravitelnost květiny (povrch stonku či barva květu jsou pro ni
zcela nezajímavé, na vnímání povrchu stonku ani nemá patřičné smyslové orgány atd.).
Kaţdý takový vnímaný znak v sobě nese impulz k určité reakci, k určitému působení –
např. kráva, podnícená chutí květiny, seţvýká ji i její další okolní exempláře.
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Interakce organismu s okolím je vţdy sloţena z tohoto vnímání a působení,
Uexküll mluví o funkčním okruhu (Funktionskreis), oběhu od vnímání k působení, který
spojuje organismus a nositele významu. Zpravidla jde o něco, co organismus buďto
chce (např. potrava), nebo čemu se snaţí vyhnout (predátor). Nejběţnějšími funkčními
okruhy jsou okruhy prostředí, potravy, nepřítele a pohlaví (rozmnoţování).

1.4. Umwelt
Lidský svět je tedy kvantitativně bohatý, přímo přeplněný předměty – k několika málo
má člověk blízký vztah, k některým vzdálenější, s většinou jej nepojí skoro nic.
Dohromady však skládají onen nesmírný prostor, který člověk vnímá i jako potenciál
svobody a moţností.
Zvířecí svět je omezen jen na to, co je pro ţivočicha nositelem významu – je to
tedy ţivotní prostor natolik odlišný od lidského „objektivního― světa, ţe pro něj Uexküll
zavádí jiný pojem – ne „svět – Welt―, ale Umwelt.6 Ten je sloţen čistě z významů.
Klíště nevidí konkrétní zvíře, na kterém se zachytává (zvíře jako celistvý, trvalý objekt)
– vnímá je jako zdroj potravy, teplé krve, identifikující se kyselinou máselnou. Víc
nemůţe rozlišit, všechna teplokrevná zvířata jsou tak pro něj reálně jedním – dá se říci,
ţe pojem „savec― je pro klíště bezprostřední zkušeností a realitou, zatímco pro člověka
je pojem „savec― vţdy jen abstraktní (vidí buď kočku, psa nebo myš, pojem „savec―
můţe pouze myslet).
Kaţdý organismus má tedy svůj umwelt, sloţený z významů, které jsou
definovány jeho ţivotní strategii, tělesným uzpůsobením a smyslovou výbavou. Co
z „předmětů― (lidského) světa do umweltu zvířete vstupuje, je dáno tím, zda to má pro
zvíře nějaký význam (viz Uexküll, Kriszat 1956 – tam je rozpracována řada takovýchto
příkladů). Příklad s květinou a jejím stonkem ukazuje, jak se význam květiny
proměňuje v umweltu jednotlivých ţivočichů a co z ní tyto jednotlivé organismy
vnímají – pro řadu dalších ţivočichů by tato květina v jejich umweltu vůbec
neexistovala. Pro pochopení toho kterého živočicha je tedy třeba vnímat jej v intencích
jeho vlastního „světa“ resp. umweltu a opustit „objektivní“, resp. antropocentrickou
perspektivu.
Dosud zde zpravidla hovoříme o zvířatech, někdy o „organismech―, ale většina
příkladů se stáčí na ţivočišnou říši, od hmyzu po savce. Nejpozději zde je tedy třeba
uvést, ţe vše, co bylo dosud řečeno, povaţuje Uexküll za platné pro všechen ţivot, tedy
6

„Umwelt― je někdy překládán jako „osvětí― či „ţivotní prostředí―, nejčastěji však zůstává
nepřekládán a „počeštěn― jako „umwelt―, tedy psán s malým „u―, čehoţ se drţí i tato práce.
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i pro rostliny a jednobuněčné organismy, a schopnosti, které s tím souvisejí (rozeznávat
významy a reagovat na ně atd.) připisuje uţ i jednotlivým buňkám.
1.4.1. Umwelt jako spolutvůrce organismu
Umwelt zvířete je sestaven z celé sítě významů/vztahů (protoţe význam je vţdy
významem pro někoho/pro něco). Jeho tělesnou stavbu, orgánovou výbavu a ţivotní
strategii nemůţeme dle Uexkülla myslet odděleně od jeho umweltu – nespočívá ve
zvířeti samém, ale odráţí celý jeho umwelt – organismus a jeho umwelt tvoří jednotu.
Organismus vyuţívá kvalit jednotlivých částí svého umweltu a přizpůsobuje jim své
chování i tělesnou stavbu. Motýl potřebuje dosáhnout na šťávu, uloţenou hluboko
v květu – proto má dlouhý sosák. Můra se potřebuje vyhnout přirozeným predátorům –
netopýrům, proto je vybavena sluchovým ústrojím, které zachycuje netopýří „sonarové―
pískání (a slyší jen toto pískání, protoţe nic jiného slyšet nepotřebuje). Tělesná stavba
ryb a jiných vodních ţivočichů odráţí kvality ţivlu, v němţ se pohybují – vody.
Podobně stavba ptáků odpovídá kvalitám vzduchu, stejně jako této kvalitě vzduchu
jiným způsobem odpovídají semínka smetanky lékařské, připravené na to, aby byly
roznášeny větrem (v obou případech je hlavním společným znakem lehkost –
vzdušnost). Organismus se tak „napasovává― na znaky – nositele významu ve svém
umweltu, přičemţ tímto nositelem významu můţe být prakticky cokoliv – elementy
neţivé přírody (kvality minerálů, převaha určitého ţivlu v ekosystému, počasí apod.),
rostliny, zvířata, lidé (resp. jejich určité vlastnosti) nebo výsledky lidské činnosti.7
Organismus je přitom sám nejen „vyhodnocovatelem― významů, ale i jejich nositelem –
v umweltech jiných organismů. Ekosystém má takto charakter sítě, vzájemného
vztahování se, přizpůsobování se – Uexküll uţívá hudební metafory, mluví o tónech
jednotlivých organismů, které dohromady tvoří souzvuk, harmonii a melodii (viz dále).
Organismus podněty ze svého okolí přesně „prosévá―. Zvířata jsou k tomu
vybavena více či méně sloţitým aparátem nervové soustavy, u rostlin jde často jen
o jednoduché reflexy, pro Uexkülla je však důleţité, ţe ani zde se nejedná
o mechanický, bezduchý ţivotní proces, ţe i jednoduchý reflex má charakter funkčního
okruhu (vnímání a působení).8 Jde o zhodnocování významů a v tomto procesu je pro
Uexkülla důleţité nezapomenout na samotný organismus. Ten nemá charakter pouhého
materiálu, do nějţ se otiskují vlivy z jeho okolí, nýbrţ charakter vlastního předobrazu,

7

Vlaštovky, hnízdící pod okraji střech, v blízkosti dobytka (resp. much, které přitahuje dobytek).
Stuttgartští divocí papoušci, přezimující v tunelech a průduších metra.
8
Tj. jde o něco kvalitativně jiného, neţ kdyţ se např. bimetalový prouţek vlivem teplotních
rozdílů svíjí či narovnává.

15

stavebního plánu. „Ţivotní úloha zvířete a rostliny spočívá ve zhodnocování nositelů
významu, resp. významových faktorů, a to podle subjektivního stavebního plánu.―
(Uexküll 2006:25). Jednotlivé znaky organismu tedy nejsou utvářeny přímo vnějšími
podmínkami/vlivy, např. létající semena jako padáček pampelišky nejsou utvářeny
větrem, ale organismem samým tak, aby účelně zhodnotil kvality okolí. Chlorofyl není
vytvořen sluncem a ţlábky listů, přivádějící dešťovou vodu ke stonkům a kořenům,
nejsou vytvořeny deštěm (tedy mechanickou, bezduchou kauzalitou) – rostlina tyto
vnější znaky ve své stavbě zhodnocuje sama. Pro Uexkülla je prvořadá otázka významu;
aţ kdyţ je vyřešena, má pro něj smysl se zabývat kauzálně podmíněnými procesy – ty
uţ jsou totiţ vedeny významem.
Přítomnost stavebního plánu toho kterého organismu je dle Uexkülla nejzřejmější
v raných fázích embryonálního vývoje – dokládá to Spemannovými9 pokusy
s roubováním tkání, které se k tomuto období vztahují. Zárodečné buňky jsou aţ do
určitého vývojového stádia (stadium gastruly) rovnocenné. Pokud je kus tkáně odejmut
a naroubován jinam, roub se vyvíjí ne podle místa svého původu, ale podle místa
nového (např. kdyţ se kus tkáně, z něhoţ by původně byla kůţe, přenese a naimplantuje
do tkáně, z níţ bude mozek, poroste dál jako mozek). Takto lze ve stádiu gastruly
přenášet tkáně i napříč druhy – ale tam se objeví rozdíl. Je-li naroubována tkáň kůţe
pulce do tkáně budoucí tlamy čolka, vyroste tlama – ale tlama pulce. Buňky přijmou
významový příkaz orgánu, do nějţ byly transplantovány, stále si ale v sobě nesou
„základnější― mateřskou melodii svého původního stavebního plánu.
Uexküll uţívá hudební metaforu: jiţ buňka má svoji formu, stavební plán (tón),
vstupuje však dále jako jedna ze sloţek do formy budoucího orgánu (tón buňky
v melodii orgánu), orgán je pak včleněn do symfonie organismu. Jiţ jednotlivé buňky
mají charakter autonomního ţivota, který se harmonicky včleňuje do stále vyšších
celků.
1.4.2. Propojenost umweltů a odmítnutí kauzality
Jak je moţné, ţe je pavoučí síť tak dobře připravená na chytání much? – ptá se Jakob
von Uexküll. Velikost ok odpovídá velikosti mouchy, radiální (nelepkavá) vlákna jsou
napjatá silněji neţ cirkulární (lepkavá), takţe se do nich moucha při nárazu můţe
zamotat, vlákna jsou natolik jemná/slabá, aby je moucha nemohla svým zrakovým
orgánem zachytit, ale právě dost silná na to, aby mouchu vzhledem k její hmotnosti
a síle udrţela. Síť prostě „padne mouše jako ulitá―.
9

Hans Spemann (1869-1941), německý zoolog a embryolog, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a
lékařství za rok 1935.
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V lidské zkušenosti tomu odpovídá šití obleku na míru – ten padne zákazníkovi
jako ulitý díky tomu, ţe si krejčí pečlivě vzal míry. Odkud ale pavouk „zná míry―
mouchy? Síť staví dříve, neţ můţe udělat s nějakou mouchou zkušenost.10
Další podobný příklad s luskokazem hrachovým: Larva luskokaza se zavrtá do
měkkého hrachu, vyţere si komůrku – ale nezakuklí se, začne se vracet zpátky
k povrchu hrachu a cestičku, kterou se do hrachu dostala, rozšiřuje do aktuálně
nepotřebné šířky. Pak se vrátí do komůrky, zakuklí se a vylíhne se jako brouček. Hrách
mezitím ztvrdl, a kdyby larva nevykousala cestu širší, odpovídající velikosti
vylíhnutého broučka, uţ by se z hrachu nedostala. Otázka zní: jak larva „ví―, ţe bude
potřebovat širší chodbičku – a ţe si ji nebude moci vykousat aţ po vylíhnutí? Musí
nějak „znát― svoji budoucí velikost i musí „vědět―, ţe hrách ztvrdne.
Zde je ještě nápadnější, ţe toto chování těţko můţe být výsledkem nějaké
zkušenosti a adaptace – neznalost patřičné strategie by vţdy znamenala smrt jedince,
bez moţnosti tuto zkušenost jakkoliv předat. Uexküll vysvětlení kauzálním působením
vnějších podmínek plošně odmítá jako logicky neudrţitelné, ať jiţ jde o utváření
chování resp. ţivotní strategie, nebo o utváření tělesné formy (např. vysvětlení tvaru
stromu působením vnějších podmínek). Kauzální působení můţe probíhat jen
v přítomnosti, růstové zákonitosti stromu tu ale musely být jiţ před touto přítomností,
jinak by nebylo na co působit. „Proces postupné individualizace od tónu buňky
k melodii orgánu a k symfonii organismu je v přímém protikladu ke všem mechanickým
procesům, jaké představuje působení jednoho objektu na druhý.― (Uexküll 2006:41)
Uexküll předkládá teorii, ţe stavební plány jednotlivých organismů mohou být
sdíleny, a to na mimosmyslové úrovni (tedy: mimo zkušenost ve fyzickém světě,
definovaném hmotou, prostorem a časem): „...postup vytváření tělního tvaru má jistou
partituru, která sice není smyslově poznatelná, určuje však smyslový svět. Tato partitura
ovládá i prostorové a časové rozšíření svého buněčného materiálu, tak jako ovládá jeho
vlastnosti. Existuje proto jak prvotní partitura (Urpartitur) pro mouchu, tak prvotní
partitura pro pavouka.― ... „Za oponou jevů dochází ke spojení různých pravzorů nebo
pramelodií podle souhrnného významového plánu.― (Uexküll 2006:32)

10

Darwinistické vysvětlení (které Uexküll odmítá – viz níţe) je, ţe různí pavouci staví náhodně
různé sítě, ale ti, kteří trefí tu správnou velikost a umístění sítě, nevyhynou resp. získají nejvíce potravy,
nejvíce se rozmnoţí, tím se jejich zkušenost (model sítě) nejvíce rozšíří – zjednodušeně řečeno.
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1.5. Nauka o skladbě přírody – rozvinutí hudební metafory
Uexküll koncipuje svoji biologii jako odkrývání obecných zákonitostí při studiu
konkrétních příkladů. V přírodě jsou vţdy vyhledány dva faktory, které společně tvoří
jednotu. Vychází se z určité subjektu a zkoumá se, k jakým objektům svého umweltu
má vztah jako k nositelům významu. Uexküll míní, ţe abychom pochopili smysl
výskytu jednotlivých tvorů v přírodě, musíme nejprve vyzkoumat jejich vztahy. Tyto
vztahy mají vţdy charakter významu.
Kdyţ rak poustevníček obydlí ulitu nějakého plţe, tak tón bydlení z umweltu plţe
a tón bydlení z umweltu ráčka mohou přejít „z jedné skladby do druhé― díky tomu, ţe
tyto tóny mají stejný význam, který v přírodní partituře hraje roli harmonie. Je mostem,
sjednocujícím dva přírodní faktory. Notové partituře hudby odpovídá u přírody partitura
významová. Na tuto „významovost― jsou naladěny i jednotlivé nástroje orchestru, jsou
uzpůsobeny tak, aby mohly být součástí harmonie – významových vazeb.
1.5.1. Kontrapunkt
Význam má – v rámci hudební metafory – vţdy charakter kontrapunktu. Voda a orgány
pro pohyb ve vodě do sebe kontrapunkticky (harmonicky) „zapadají―, semínka
smetanky kontrapunkticky „zapadají― do vlastností větru, stejně tak „pasují― pohlavní
orgány samce a samičky jednoho druhu, stejně jako klíště ideálně „zapadá― do
vlastností a uzpůsobení savců – klíště je „savcovité―, stejně jako je pavoučí síť
„mouchovitá―. Být mouchovitý znamená pro pavouka přijmout do své konstituce určité
prvky z pravzoru mouchy, resp. přijmout do své melodie určité motivy z melodie
pravzoru mouchy.
Kontrapunkt není dle Uexkülla jen principem utváření přírody, je principem
utváření všeho: Šálek na kávu – lidský výtvor – je vybudován na základě
kontrapunktického vztahu k horké kávě a lidské ruce. Činnost/účel šálku (pojímání
horké kávy) je zároveň motivem pro jeho vytvoření. Šálek představuje přemostění
kontrapunktu mezi horkou kávou a člověkem. Analogicky všechny uţitkové předměty
představují přemostění mezi člověkem a přírodou – aniţ se jí člověk musí přiblíţit.

1.6. Shrnutí
Dle Uexkülla je třeba dívat se na přírodu ne jen lidskýma očima, z perspektivy lidského
umweltu, ale i z umweltů jiných. Kaţdý ţivý organismus má svůj vlastní horizont, daný
jeho tělesnou stavbou a orgánovou výbavou. Jejich prostřednictvím je v kontaktu
s okolním světem, se kterým vytváří smysluplné, význam nesoucí vztahy. To vše tvoří
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umwelt toho kterého organismu. Vlastnosti věcí v jednotlivých umweltech nejsou
objektivní, neboť jsou to vnímané znaky, které věcem vtiskne organismus podle svých
schopností.
Stavba organismu je dána přijímáním cizích motivů. Z tohoto úhlu pohledu ztrácí
spekulace o vývoji jako záleţitosti předků a vlivu generací smysl. Pokud tuto
(darwinistickou) představu vývoje opustíme, „vstoupíme na pevnou půdu přírodní
techniky.― (Uexküll 2006:65) Uexküll odmítá mechanistický přístup k přírodě a vizi
jejího utváření a vývoje jako souboru náhodných mutací a „přirozeného výběru―.
Veškeré toto významové propojování, ovlivňování a vztahování se k sobě má
charakter kontrapunktu, harmonie, melodie, větší celky je moţné přirovnat k hudební
skladbě s mnoha hlasy a nástroji, k symfonii. Kde a jak tvořící melodie vzniká, to nám
zůstává skryto, jako u kaţdého uměleckého díla – vidíme tahy štětce, ale proč umělec
táhl právě tak a ne jinak, to zřejmé není. Buňka je materiál, geny jsou klaviaturou;
odkud pochází melodie? Uexküll zde zůstává stát u otázky, v „Nauce o významu―
nenabízí ţádnou odpověď či teorii.
Všude vystupuje jako rozhodující faktor význam. Kaţdý umwelt je vyplněn jen
nositeli významu, přičemţ kaţdý významový znak nějakého organismu je zároveň
významovým motivem pro utváření jeho těla. Organismus – subjekt na jedné straně
významové symboly tvoří, ty na druhé straně budují jeho tělo.
Příroda je souhrnem různých světů – umweltů, vnitřně i navzájem prosycených
významem. Lidský svět je jeden z nich. Specifikem člověka nicméně je, ţe můţe svým
vědomím navštěvovat další umwelty a nést v sobě jejich celek.
Uexküll buduje svoji biologii jako alternativu ke karteziánskému a darwinistickému mainstreamu. Ve svých východiscích odmítá karteziánské teoretické
východisko, dělící svět na subjekt a objekt, jako nepřiměřeně reduktivní – v jeho pojetí
jsou „subjekt― a „objekt― v trvalém reálném spojení prostřednictvím významu, kaţdý
ţivý tvor má charakter určitého „subjektu― a kaţdý se stává zároveň „objektem― –
nositelem významu v umweltu ostatních ţivých tvorů – subjektů. Z tohoto pohledu je
karteziánský dualismus subjekt/objekt nepřiměřený k uchopení skutečnosti. Podobně
odmítá darwinistický mechanicismus, vývoj jako důsledek náhodných mutací
a přírodního výběru v dlouhých liniích předků, tedy vývoj a ostatně i celý ţivot
interpretované jako výsledek necílené („slepé―) fyzikálně-chemické kauzality – vývoj je
podle něj primárně veden přijímáním motivů z ostatních umweltů, nikoliv
přizpůsobováním se těmto umweltům na základě náhodných mutací, které se náhodou
„trefí― – osvědčí. Tedy – vývoj je veden významově, ţiví tvorové sami sebe cíleně
utvářejí (Uexküll tyto procesy shrnuje pod pojem „přírodní technika―) – jsou tedy pod
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vlivem okolí (ostatních umweltů), ale nikoliv pod jeho výlučným diktátem.11
Mechanické, kauzální fyzikálně-chemické procesy, na jejichţ výhradním zkoumání je
zaloţena mainstreamová biologie, představují pro Uexkülla jen výkonnou rovinu
ţivotních procesů.

11

„Necháme-li za sebou spekulaci o předcích, vstoupíme na pevnou půdu přírodní techniky.―
(Uexküll 2006:65)
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2. „Pokračovatelé“ – sémiotická biologie12
Sémiotika (z řec. σημειον – sémeion = znak, označení) je nauka o znacích a významech.
Za jejího zakladatele bývá povaţován Charles S. Peirce, dalšími známými představiteli
jsou např. Umberto Eco nebo John Deely. Staví na některých dávno známých
myšlenkách, např. na nauce o výkladu biblických textů sv. Augustina (viz níţe).
Sémiotická biologie neboli biosémiotika je relativně nový směr teoretické
biologie13, který aplikuje sémiotiku na biosféru, resp. soustředí se na to, jak obecné
principy sémiotiky působí v ţivé přírodě. Za jejího předchůdce/otce bývá některými
autory povaţován právě Jakob von Uexküll. V této práci budou představeny hlavní
myšlenky sémiotické biologie v pojetí jejího předního českého představitele Antona
Markoše.14 (Výslovně tedy upozorňuji na fakt, ţe veškeré zde uţívané pojmy,
především sám souhrnný pojem biosémiotika, odpovídají Markošovu pojetí.) Sám
Markoš nicméně zrovna Uexkülla za otce biosémiotiky nepovaţuje – sémiotice totiţ
rozumí jako směru, jehoţ základní myšlenky a principy Uexküllův přístup kvalitativně
přesahují (viz kapitola 3.2.). — Biosémiotiku je pak moţné vidět jako další, kvalitativně
vyšší krok, jdoucí stejným směrem.

2.1. Několik základních pojmů
Sémiotika se zrodila ze sémiologie15, která povstala ze studia přirozeného jazyka. Proto
výklad musí začít u některých základních lingvistických pojmů. Ty budou pojednány
jen na takové úrovni a s těmi důrazy, jak s nimi pracuje biosémiotika, a jen do takové
hloubky, kolik je nutné pro další výklad – tedy velmi zjednodušeně.
Mimo těchto lingvistických pojmů jsou v této kapitole stručně pojednány
i základní myšlenky darwinismu, neodarwinismu a kreacinonismu, potřebné pro další
výklad.

12

Celá tato kapitola je postavena především na Markošově knize „Znaky a významy v evoluci―
(Markoš 2015b), pro odlehčení textu na tento hlavní zdroj nebudu (neustále) odkazovat, s výjimkou
přímých citací apod. Na další zdroje (především jiné Markošovy knihy a články, případně články dalších
jemu blízkých biosémiotiků) bude standardně odkazováno.
13
Komunita biosémiotiků se zformovala v 70. letech 20. stol. kolem časopisu Semiotics a jeho
tehdejšího šéfredaktora T. Sebeoka. (Markoš 2010a:213)
14
Za příklad jiného názorového proudu zde budiţ jmenována např. biosémiotika v pojetí Marcella
Barbieriho (tzv. kódová biosémiotika), s níţ Markoš a jemu blízcí autoři polemizují. (Markoš 2010a)
15
Za jejího zakladatele je povaţován Ferdinand de Saussure.
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2.1.1. Syntaxe
Vrstva gramatických pravidel, formální logiky, utvářející jazyk nezávisle na obsahu.
Věta „mníh sklídá krůstky― je z hlediska syntaxe nezávadná, správná.
2.1.2. Sémantika
Vrstva jazyka, kdy k syntaxi přistupují slovníkové významy slov. Nyní se výše uvedená
věta ukáţe jako nesmyslná. Kdyţ má člověk dobrá syntaktická pravidla a jednoznačný
slovník (ten nesmí obsahovat dvojznačná slova, např. slova jako „matka―, které můţe
znamenat maminku nebo matku ke šroubu), je moţné tvořit umělé formální jazyky pro
programování nebo pro popis takových biologických dějů, které probíhají na úrovni
automatismů/mechanismů a které tedy formální logiku nepřekračují (sem Markoš řadí
např. genetický kód). Formální jazyky jsou vţdy mechanické, deterministické, ke
kaţdému znaku/slovu napevno přiřazují jeden konkrétní význam, neznají (a nesmí znát)
různé roviny výkladu či různé interpretace.
2.1.3. Sémiologie
Další, vyšší vrstva jazyka – přistupují dvojznačnosti, kontextové a významové posuny,
metafory, analogie, intonace, hra těla – tedy vše, co upravuje, posunuje, definuje
význam. Např. analogie jako „mnoho psů, zajícova smrt― můţeme v komunikaci uţívat
proto, ţe chápeme jejich význam. Aţ zde jazyk dosahuje kvalit a bohatství přirozeného
jazyka, jak jsme na něj zvyklí. (Tedy – i lidský jazyk/řeč se můţe pohybovat pouze na
rovině formálního jazyka – tendenci k tomu má veškerý projev, který se snaţí být zcela
jednoznačný, jako je řeč úřední, právní nebo vědecká – můţe ale dosáhnout rovin
mnohem bohatších, jak to vidíme u různých mistrů slova, básníků nebo i některých
filosofů.) Sémiologie ovšem překračuje hranice řeči, zabývá se i veškerými
nonverbálními projevy, orientací a komunikací. — Stále se ovšem zabývá jen lidským
světem, proto je pro studium přírody nepostačující.
2.1.4. Sémiotika
Sémiotika má podobná resp. totoţná východiska jako sémiologie, aplikuje je ale na
všechny oblasti ţivota a skutečnosti.
2.1.5. Darwinismus a neodarwinismus
Hlavní myšlenky Darwinovy vývojové teorie (první publikování 1859, dále rozvíjena)
jsou následující: Organismy neustále podléhají náhodným drobným změnám (mutacím),
ty pak své nositele přivedou k „prosperitě― či „skomírání/vymírání― dle toho, nakolik je
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tato mutace v jejich ţivotním prostředí zvýhodní/znevýhodní při získávání potravy (boji
o zdroje) a při reprodukci. Úspěšnější „verze― organismů (úspěšněji adaptované na
prostředí) prosperují a přirozeně se reprodukují, neúspěšné (hůře adaptované, tj. hůře
odpovídající kvalitám prostředí) se reprodukují méně resp. vymírají – tak dochází
k evoluci mechanismem tzv. přirozeného výběru. Jeho jediným principem je tedy
zdatnost (fitness – od „to fit― – pasovat, padnout), vhodnost/kompatibilita organismu ve
vztahu k jeho prostředí. Organismy se vyvíjejí, aniţ se o něco snaţí – vývoj nemá ţádný
cíl, prostě se děje, organismy jsou přitom pasivní. Změny mohou být jen pozvolné –
radikální změny jsou zpravidla neslučitelné se ţivotem. Kdyţ se dvě linie rozejdou,
jejich mutace se postupně hromadí, aţ jsou z nich dva různé druhy. (To je samozřejmě
takový „darwinismus v kostce―, zjednodušený na dřeň.)
Neodarwinismus vznikl v 70. letech 20. stol. a jeho podstatou je přenesení výše
nastíněných principů z těl na geny. Teď jsou to v první řadě geny (pořadí tzv. bází A, C,
G, T v DNA), o něţ jde – to ony podléhají mutacím (různé variace téhoţ genu, tzv.
alely), ony se na principu přirozeného výběru adaptují a nevyhnutelně se pak prosazují:
těla jsou jen tím, co si geny staví, aby se v přírodě prosadily, uskutečnily a rozmnoţily.
2.1.6. Kreacionismus a inteligentní design
Kreacionismus (opět maximálně zjednodušeně popsaný) předpokládá centrální
plánovitost přírody, kde vše má předem své místo, vše je vyladěno tak, aby jednotlivosti
zapadaly do velkolepého celku – má charakter celkového neměnného plánu přírody,
sestávajícího z jednotlivých „podplánů―. Celkový plán má charakter záměru, cíle,
pevného rozvrhu. Tento záměr pochází od nějakého „velkého tvůrce―, Boha,
svrchované inteligence, která vše koncipuje a ovládá. Jednotlivé organismy jsou tak
opět pasivní, „vývoj se jim děje― – jen je teď neopracovávají mechanické zákonitosti
„pasování― k jejich prostředí, ale jiná vnější moc.
Koncept inteligentního designu je určitou variací tohoto přístupu – zatímco
kreacionismus spočívá na tradičních náboţenských a teologických konceptech
a pojmech, inteligentní design (jen) upozorňuje na neslučitelnost mnoha jevů v přírodě
s náhodným vznikem, aniţ by výslovně určoval jejich původ (resp. původce). Nicméně
je moţné říci, ţe teorie inteligentního designu je určitým uměřeným, věcnějším
a vědečtějším podáním kreacionismu.
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2.2. Sémiotika – výklad
2.2.1. Věc a znak
Základy sémiotiky můţeme nalézt jiţ v myšlenkách Aurelia Augustina (známější jako
sv. Augustin, 354-430) o umění výkladu biblických textů, obsaţených v jeho knize
Křesťanská vzdělanost. Augustin učí, ţe veškerá nauka se týká buď věcí, nebo znaků,
přičemţ i o věcech se dozvídáme pomocí znaků. Věci jsou buď „pravé―, označují samy
sebe (oheň, kámen, dřevo), nebo jsou uţívány jako znaky pro označení něčeho jiného
(např. „dřevo― můţe v bibli znamenat něco jiného, neţ hmatatelné dřevo stromu). —
Znak je tedy také věc, ale uţitá k označení něčeho jiného. Znaky mohou být přirozené,
nebo smluvené. Přirozené znaky jsou věci, za nimiţ zcela přirozeně vnímáme ještě něco
jiného – např. „kouř―, za kterým „vidíme― vţdycky hned i „oheň―. Smluvené znaky
„jsou ty, které si navzájem dávají všechny ţivé bytosti, aby si v mezích svých moţností
podávaly informace o svých duševních hnutích, pocitech nebo poznatcích.― (Augustinus
2004:77)
2.2.2. Triadické schéma Charlese S. Peirce
Toto Augustinovo členění rozpracoval na přelomu 19. a 20. století Charles S. Peirce do
tzv. triadického schématu vyvstávání znaku (viz schéma). Ten zde bude vyloţen jen
redukovaně, jak jej upravil a interpretoval Anton Markoš pro biologickou aplikaci
sémiotiky. (Markoš 2015b)
Z okolního prostředí můţeme rozpoznávat

interpretans

různé věci, které mají nesčetně vlastností.
Tyto vlastnosti však nikdy nevidíme
všechny, jen některé, ostatní pro nás

utvá ený znak
representamen

bezprost ední
p edm t

zůstanou skryté. Např. o věci „kůň― má
dynamický
p edm t

Peircovo triadické schéma vyvstávání znaku. Trojúhelník
interpretans, representamen a bezprostřední předmět
tvoří oblast zkušenosti, dynamický předmět stojí mimo
zkušenost.

ten, kdo s ním nepřichází do styku, jen
velmi obecnou představu, jiný soubor
vlastností o něm zná ţokej, jiný řezník,
jiný hladový vlk, jiný bakterie v koňském

střevě atd. O věci „Karel IV.― víme jen tolik, kolik jsme se dočetli/dozvěděli – relativně
více ví historik, relativně méně běţný občan – ale celek jeho osobnosti nám zůstává
vţdy skrytý. Tyto věci ve své nám neznámé celistvosti nazývá Peirce dynamické
předměty. To, co jsme my schopni z věci vnímat, nazývá Peirce bezprostřední předmět
– tedy „jak se nám předmět teď a tady dává― – odhaluje vţdy jen některé facety svých
vlastností. K tomu, abychom si vyvolali bezprostřední předmět, stačí právě jen některý
pro něj charakteristický znak – representamen. Ty nejsou objektivní, jsou zde vţdy jen
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pro někoho – pro smečku hladových vlků je kobylinec významným znakem, fotografie
koně je pro ně nezajímavá, nic pro ně nereprezentuje. Onoho někoho, kdo znak čte
a interpretuje, nazývá Peirce interpretans. Markoš předpokládá, ţe interpretans nemusí
být jen člověk, ale jakákoliv ţivá bytost (a upozorňuje, ţe Peirce to chápal ještě
radikálněji – jeho pojem „interpretans― je neutrum, pro Peirce byl celý vesmír souborem
interpretantů).
Nyní to nejdůleţitější: Všechny tyto sloţky tvoří dynamickou jednotu, neustále
probíhající cyklický proces. Bezprostřední předmět se nám nejen vnucuje, je námi také
vytvářen. Interpretans vnáší do procesu své zkušenosti a na jejich základě
mění/interpretuje ostatní činitele triadického procesu, včetně vnímání sebe sama. Nové
zkušenosti doplňují a proměňují náš obraz/mínění o věcech (např. obraz Karla IV., otce
vlasti, kdyţ se dozvíme, ţe byl i náruţivým zápasníkem a velkým záletníkem). Tento
proces neustále moduluje znak, který je jeho výstupem.
Znak zprostředkuje někomu (něčemu) celou představu o dynamickém objektu:
Kůň můţe být zpřítomněn slovem „kůň―, jeho pachem nebo sochou na Václavském
náměstí. Znak je nositelem významu – např. vůně vajíček má pro dítě význam blízkosti
snídaně. „Historie i evoluce jsou plné interpretačního krouţení a významy přikládané
dynamickým předmětům mohou být v různých prostředích a dobách značně
protichůdné – protoţe se posunulo porozumění.― (Markoš 2015b:49)
Pokud triadický proces interpretace ustane, „kolabuje― do zvyku (habitu), kdy má
bezprostřední předmět zcela jednoznačný a jediný význam pro všechny interpretans,
a dynamický předmět se mění v objekt.
2.2.3. Rozlišení mezi znakem a signálem
Znak je nejednoznačný, můţe vést k paradoxům, vtipům, je principiálně otevřený
novým významům – patří k výše popsané „jazykové― vrstvě sémiologie/sémiotiky.
Signál je oproti tomu produktem zvyku, je jednoznačný a vede nutně k zakódované
reakci – patří k vrstvě sémantiky. Stroje se vţdy řídí signály – a pokud do nich signál
není „zakonstruován― (třeba definován v programu), neexistuje pro ně – např.
automaticky řízené (autonomní) auto musí mít pro zvládnutí semaforu v ulicích nejen
definovánu podmínku pro rozeznání signálu „zelená― (následované příkazem „jeď―), ale
i řadu podmínek-signálů pro rozeznání přítomnosti předmětů (nebo lidí) na přechodu
resp. na vozovce. Pokud se mu stane něco, co „nezná―, co do něj není předem vloţeno,
těţko si s tím poradí – Markoš zmiňuje situaci z testování autonomních vozítek firmy
Google, kdy se stroj začal chovat nevypočitatelně, kdyţ před ním plachtila igelitová
taška. (Markoš 2015b:50).
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Sebepropracovanější systém signálů nemůţe nahradit interpretaci znaků – proto
počítače nemohou být ţivé. Stroje se vţdy řídí signály, ţiví tvorové znaky – ale i oni
leccos řídí podle navyklých signálů, aniţ by rozjíţděli cyklický proces interpretace, mají
v sobě „signální vrstvu― – proto je také moţná biologie, která se pohybuje pouze na této
rovině, na rovině chemie, mechaniky a kódem řízených procesů, na rovině zvyku
a automatismů. Jde o „niţší―, odvozenou vrstvu ţivota – původním principem ţivota je
semióza, která tyto úrovně klasické biologie principiálně přesahuje.
Markoš tedy uznává veškerou soudobou biologii, všechny v ní popisované kódové
a „mechanické― systémy16, celý darwinismus – ale povaţuje toto všechno jen za část
ţivota, za jeho výsek resp. určitou „sluţebnou― vrstvu.

2.3. Život z pohledu sémiotické biologie
Výše vyloţené myšlenky a pojmy představují minimální základnu pro výklad hlavních
tezí biosémiotiky. Její hlavní tezí je definování semiózy jako podstatného,
fundamentálního znaku ţivota, resp. jiný výklad evoluce, neţ jaký nabízí nejrozšířenější
Darwinova teorie. Tedy: organismy jsou vystaveny různým danostem a tlakům (jsou
zaloţeny na určité dědičnosti, vystaveny podstatným vlivům prostředí a jiných
organismů), nejsou však trpně „opracovávány― zvenčí náhodnými mutacemi
a následným přirozeným výběrem, ale samy sebe přizpůsobují, samy sebe adaptují,
interpretují svoji situaci ve svém umweltu atd. Tuto schopnost přiznává Markoš
kaţdému

organismu,

včetně

organismů

jednobuněčných,

a u mnohobuněčných

organismů všem jednotlivým buňkám. Kaţdá jednotlivá buňka je podle Markoše
schopna „triadického procesu― utváření znaku a jeho zhodnocování. Zatímco se stroje
a umělé systémy pohybují na rovině syntaxe a sémantiky, ţivot je bytostně sémiotický.
2.3.1. Svébytnost živého
Karteziánská a darwinistická (mainstreamová) biologie povaţuje ţivé tvory za jakési
mechanismy/roboty,

řízené

(genetickým)

programem.17

Schopnost

interakce

s prostředím vidí jako předem danou, „programově― podmíněnou, nesvobodnou a zcela
jistě netvůrčí. Základním „obrazem― (metaforou) ţivého tvora je pro tuto biologii
„programem řízený mechanismus―.
16

„Jde o systémy odzkoušené v evoluci a delegované ţivou bytostí na automatismy.― (Markoš
2010a:218)
17
„V karteziánsky orientovaném pojetí je ţivé tvory moţno studovat výhradně jen jako mrtvé
objekty, a to z hlediska nezávislého pozorovatele, jímţ je myslící lidský subjekt.― (Koubová 2010)
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Biosémiotika oproti tomu tvrdí, ţe kaţdý organismus a kaţdá jednotlivá buňka
disponují „svébytností― a sebeřízením – zapojují se (sebe sama) do okolního prostředí
resp. do jednoty orgánů, organismu a ekosystému. Mají schopnost číst znaky
a interpretovat jejich významy a přizpůsobovat svůj ţivot/způsob ţivota okolnímu
prostředí (svému umweltu).18 Schopnost interpretace – ta v Markošově pojetí splývá se
semiózou – „není nějaká dodatečná procedura poznání, nýbrţ původní struktura ‚bytí ve
světě‘.― (H.-G. Gadamer, in Markoš 2010a:221). Přitom je ovšem třeba zdůraznit, ţe
tato „svébytnost― a schopnost semiózy/interpretace a sebeřízení nemá – přestoţe
přisuzuje buňkám „kognitivní― funkce – charakter mysli (mind). (Markoš 2010a:217)
Mainstreamová biologie např. vysvětluje symbiózy tak, ţe na počátku byly různé
naivní, neznalé organismy, které se jaksi mechanicky metodou pokus/omyl na sebe ladí.
Markoš říká, ţe tyto mechanismy obrušování a selekce jistě také existují a hrají roli,
základem je ale komunikace a její společný bytostný základ. Umwelty jednotlivých
organismů se mohou prolínat na základě sdílení stejných znaků.
2.3.2. Jazyková metafora života
Pro

tuto

schopnost

semiózy/interpretace

povaţuje

biosémiotika

novověkou

mechanickou metaforu ţivota a evoluce za nevhodnou („obrat ‚mechanismus evoluce‘
je oxymóron― – Markoš 2010a:225) a přichází s metaforou „jazykovou―, spočívající na
výše vyloţené sémiotice.19 Ţivý tvor/organismus rozpoznává znaky a významy na
stejných principech, jako jsou ty, které vládnou přirozenému jazyku. Také rozrůzňování
biosféry do nesmírného mnoţství tvorů různých říší, kmenů, tříd atd. se děje – po
odloučení jednotlivých skupin organismů/vývojových linií – dle stejných principů, jako
se štěpí, rozrůzňují/modifikují a na společných základech dále vyvíjejí lidské jazyky
a kultury, kdyţ se jejich cesty rozejdou. Čím déle toto odloučení trvá, tím různějšími se
stávají, přesto mají stále určitý hluboký společný základ. Ten je dohledatelný jak
v lidských jazycích, tak na rovině kulturní, přičemţ jeho pevným základem jsou určité
univerzální ţivotní zkušenosti (všichni lidé si musí opatřovat potravu, resp. mají hlad,
něco je bolí, je jim zima, vypořádávají se se smrtí atp.).

18

„... výchozí zkušenost ‚myslím, tedy jsem‘ není výlučným výkonem lidského ducha, zcela
cizího přírodě, jak nás o tom po staletí ujišťuje descartovské východisko novověké vědy, nýbrţ základním
tělesným výkonem ţivé hmoty jako takové.― (Neubauer 2011:31)
19
„Tvrdíme, ţe chceme-li proniknout do tajemství ţivota, bude lépe vycházet z předpokladu, ţe
jazyková analogie (tj. i schopnost interpretace) je přítomna vždy a na všech úrovních živého. Ţivot je
entita, jejíţ esenci lze uchopit jazykovou analogií; jisté funkce mohou být ovšem delegované na
mechanismy―. (Markoš 2010a:225)
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2.3.3. Společné základy živého
Tato podobnost a určité hluboké společné základy se v očích biosémiotiky ovšem
neomezují jen na jeden ţivočišný druh (např. člověk), jistá hluboká bazální blízkost
prostupuje vše ţivé. Díky tomu mohou ţivé organismy vůbec vnímat a nějak rozumět
znakům ze svého okolí, z umweltů jiných organismů. Ona univerzálnost určitých
základních zkušeností „s bytím na světě― (viz výše) zahrnuje celou říši ţivého, resp. –
při ještě větším zobecnění – celou biosféru (stejně jako lidský ţivot, i ţivot rostlin, hub
či baktérií je zásadně utvářen vhodností prostředí ve vztahu k organismu, dostatkem
ţivin atd.). To se neomezuje jen na – přeci jen poněkud abstraktní – „ţivotní
zkušenosti―. Společný bytostný základ nachází biosémiotika i na úrovni tělesné,
v rovině embryogeneze a výsledné tělesné stavby a především na rovině genetiky
a epigenetiky,20 kde tato podobnost také reálně prochází celou ţivočišnou říší a je jí
moţné sledovat aţ do říše rostlinné. Všechny tyto roviny/rozměry, na nichţ je moţné
zkoumat utváření organismů, vykazují jednotnou základní strukturu a modulární
charakter, kde dochází „pouze― k různým variacím a kombinacím základních modulů.
Např. ploutev velryby, lidská ruka, křídlo netopýra a ptáka jsou různými variacemi
jednoho a téhoţ „modulu― tělesné stavby. Takovouto modulovou strukturu má i řada
genů a podle těchto genů utvářených proteinů. (Markoš 2015a)
Tak např. při srovnání embryogenze různých představitelů kmene strunatců
vidíme na počátku stejný základ – zygotu, která se dále diferencuje a minimálně do
stádia gastruly můţeme napříč celým kmenem mluvit o evidentním jediném typu
(gastrula uţ je více či méně diferencovaná, společný ideální „prototyp gastruly― je však
stále zřetelný). Další diferenciací vznikají pak různé třídy, řády, čeledě atd. aţ
k jednotlivým druhům, společný základ je však zřejmý. (Markoš 2015a)
Modularita se netýká jen tělesných tvarů, ale i času vývoje: Všichni ţivočichové
procházejí ve vývoji posloupností stádií vajíčko – embryo – larva – dospělec. Někdy je
vývoj ukončen dříve (nedojde se aţ k dospělci, např. mlok axolotl), někdy se přeskočí
stádium larvy, někdy se objeví bizarní mezistádia, jinde neznámá, hrubý základní
rozvrh časového vývoje a jednotlivých stádií je ale vţdy zřetelný.
Na rovině genetické je společný tělesný základ ţivých organismů ještě zřetelnější.
Poté, co byly přečteny genomy řady ţivočichů, jiţ biologie nevidí genom jako stavební
20

Genetika vycházela z předpokladu, ţe geny jsou přímo odpovědné za veškeré kroky vývoje
a diferenciace ţivých organismů. Další výzkum ukázal, ţe tomu tak není, ţe se jedná spíše o určité
nástroje, které mohou být univerzální pro všechno ţivé. Řada druhů a mezidruhových odchylek vzniká
nikoliv přítomností či nepřítomností určitého genu, ale např. jen jeho pozdnější aktivací či jeho
neaktivováním. Epigenetika se zabývá tím, jak k tomuto „různému zacházení s nástroji― dochází, čím je
to řízeno atd.
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program organismu a zdroj variability ţivota, ale naopak jako zdroj „toho společného―,
jako „sadu univerzálních nástrojů―, jako doklad propojenosti ţivých organismů napříč
druhy, kmeny i říšemi biologické systematiky. Na úrovni genomu jsou rozdíly mezi
jednotlivými savci zcela zanedbatelné, mezi všemi obratlovci minimální, čím
vzdálenější organismy (v biologické systematice) budeme srovnávat, tím budou rozdíly
větší, nicméně ve výsledku mají – na úrovni genomu – člověk, olše a střevní bakterie
stále mnohem více společného, neţ čím se liší. (Markoš 2015a)
Geny jsou do značné míry univerzální, to je odzkoušeno i experimentálně –
homologické geny (tj. ty, které se v různých organismech starají o totéţ) je moţné
přenést mezi jednotlivými liniemi vývoje, a to i velmi vzdálenými. Úspěšné byly např.
experimenty s implantací homologických lidských genů do kvasinek – jejich „zápis― byl
pro kvasinku „na hranici čitelnosti/kompatibility―, výsledné proteiny postavené podle
těchto genů se však dokázaly v ekosystému kvasinkových proteinů orientovat a zapojit
se do něj. Tento příklad je extrémní, moţný jen v ideálních (umělých, laboratorních)
podmínkách, ukazuje nicméně hloubku této principiální spřízněnosti mezi organismy –
naše lidská linie a linie kvasinek (hub) se oddělily jistě před miliardou let, řada
základních proteinových nástrojů z oné doby nicméně stále funguje a je kompatibilní.
(Markoš 2015a)
2.3.4. Mechanická (programová) metafora a semióza
Vývoj jednoduchých organismů (do 1000 buněk) je ještě moţné vnímat jako běh
určitého programu, procesy semiózy tam nemusí být patrné – od zygoty se
„standardním― dělením buněk dojde aţ k hotovému jedinci. Bliţší pohled nicméně
ukáţe, ţe ani zde to neběţí takto jednoduše „podle programu―: sama vaječná buňka má
mozaikovou strukturu, která předurčuje virtuální plán budoucího těla, a jednotlivé
„podprogramy― jsou spouštěny podle výřezu té části cytoplasmy, který zdědila dceřiná
buňka při předchozím dělení – jsou tedy řízeny strukturou, kterou vajíčku vtiskla matka
resp. její tělo. U větších organismů je tato určující role těla stále zřetelnější – buňky
nelze „dopředu naplánovat― bez zpětné vazby z prostředí a od svých sousedů. Někdy
má tato zpětná vazba charakter jednoduché podmínky (je-li soused bílý, já musím být
černý – dá se tedy říci, ţe jde stále o vrstvu sémantiky resp. programu/automatismu),
jindy však uţ jde o sloţitá prostorová určení, vyplývající z kontextu. (Markoš 2015a:
62)
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2.3.5. Obraz živého tvora v biosémiotice – závěr
Biosémiotika vidí ţivé bytosti jako interpretátory své zkušenosti a historie. To, jak se
vztahují ke světu „teď a tady―, se děje vyhodnocováním přítomnosti na pozadí dávných
zkušeností. Charakter těchto procesů je stejný jako charakter procesů kulturního
utváření – zkušenosti jsou oblastí, kde dochází ke komolení, zkratkám, redukcím,
indoktrinacím atp.
Ţivé bytosti a jejich výtvory (druhy, kultury, jazyky, společenství, náboţenství
atd.) se rodí z entit jim podobných, s nimiţ však nejsou totoţné.21 Všechny mají historii,
procházejí evolucí. Jedinci jsou formováni celkem (světa a společenství) a jeho historií,
ale zároveň vnášejí do celku individuální impulzy a mají moţnost celek měnit.
Biosémiotika chápe veškeré automatismy jako sféru zvyku, fixaci dlouhodobě
osvědčených výsledků předchozí semiózy, které ţivá bytost na automatismy delegovala.
Prapůvodní podstatou ţivota je však semióza, která je i původem všeho, co dnes na
ţivých bytostech vidíme jako mechanické/automatické.22
Biosémiotika v sobě určitým způsobem integruje tresť darwinismu i teorie
inteligentního designu. Uznává princip přirozeného výběru, nepovaţuje ho ale za jediný
princip vývoje, ale jen za princip vedlejší, nepříliš podstatný. Biosféru vidí jako místo
plné významu, smyslu, rozumnosti, ale nedeleguje tuto rozumnost na hypotetického
„inteligentního designera― (Boha), kosmickou inteligenci atp., ale na organismy
samotné.
Biosémiotika překlenuje odstup mezi přírodními a humanitními vědami, pro
výklad všech projevů ţivota, od těch nejprostších tělesných aţ po sloţitosti lidské
kultury, nachází stejný princip – semiózu, interpretaci. V tomto smyslu představuje
mnohem více, neţ jen alternativu k darwinismu či kreacionismu.
21

Tedy ne „z ničeho― jako tzv. disipativní struktury (např. tornádo), ani nejsou sestaveny z částí
jako stroje. — Disipativní struktury a stroje bývají uváděny jako fenomény, které se ţivému podobají.
(Markoš 2015b)
22
„Zastáváme názor, ţe evoluce začala biosférou řečově způsobilých bytostí (autonomních
agentů) od prvopočátku sjednávajících podmínky své existence s prostředím (vnitřním i vnějším – ve
druhém případě od počátku byli součástí prostředí i druzí). Úspěšná řešení mohla být postupně
proměněna na deterministické mechanismy pracující na zavedených kódech. To se mohlo dít proto, ţe řeč
je médiem umoţňujícím promluvy (později také psaní a čtení) a sama není vytvořena ze zápisu – řeč je
před zápisem.― (Markoš 2010a:225)
„...jeden aspekt ţivé skutečnosti: tam, kde se ţivot spolehnout můţe, deleguje provádění ţivotních
úkonů na automatismy. Automatismy často přímo strojově seřízené a spolehlivě fungující díky
mnohonásobnému jištění. Ostatně jen díky nim můţe existovat biologie, medicína a šlechtitelství. Tento
spoleh na to, ţe svět se chová předvídatelně, je stejně důleţitý jako výboje do neznáma a nové rozvrhy
budoucnosti; jde tedy o to, skloubit je tak, aby naše představy o ţivotě byly plnější. Darwinův
a Uexküllův model se tak překvapivým způsobem stávají komplementárními, avšak naprosto
neslučitelnými.― (Markoš 2006:105)
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Markoš se kloní k tomu, nepokoušet se „předělávat biologii―, aby biosémiotiku
zahrnula – to pokládá za nepraktické, nerealistické. Za přiměřenější zřejmě povaţuje,
aby se biosémiotika ustavila jako samostatná věda (podobně, jako jiţ dříve vedle
biologie postupně vznikly etologie či ekologie).23

23

„Jako biologové [Markoš a kolegové] ctíme, ţe biologie je standardní a dobře etablovaná věda a
takovou ať i zůstane. Tvrdíme jen, ţe jisté stránky ţivého nemohou být předmětem biologie, nic víc.―
(Markoš 2010a:219)
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3. Srovnání „Nauky o významu“ a biosémiotiky
3.1. Korelace
Z předchozích dvou kapitol je zřejmé, ţe myšlenky Uexküllovy „Nauky o významu―
a biosémiotiky spolu úzce souvisejí a vzájemně se doplňují. Oba směry staví
na základních společných pojmech: „umwelt― (který biosémiotika od Uexkülla
převzala), „znak―, a především na pojmu „význam―, přičemţ umwelty všech ţivých
organismů vidí jako plné významu resp. z něj sloţené. Dále staví na pojmech, kde se za
různými slovy skrývají stejné nebo velmi podobné obsahy: Uexküll mluví o čtení
a zhodnocování znaku, který je nositelem významu, biosémiotika mluví o interpretaci
a semióze. Uexküll mluví o „čteném znaku― (Merkmal) a o čtoucím subjektu –
organismu, biosémiotika o representamen a interpretans. Nauka o významu hovoří
o sféře partitur, kam člověk „nedohlédne―, nebo o nepoznatelném okolí (Umgebung),
které obklopuje umwelt, biosémiotika mluví o nepoznatelných dynamických
předmětech.
Pro obě koncepce je význam resp. proces jeho čtení/interpretace (semióza) prvotní
hybnou sílu ţivota a vývoje – shodně tvrdí, ţe utváření tělesnosti, ţivotní strategie
a vývoj organismů jsou řízeny sémioticky, významově, a nikoliv mechanistickou
fyzikálně-chemickou kauzalitou. Shodují se i na přístupu k této koncepci kauzality – jde
o sluţebnou, výkonnou vrstvou ţivota – semiózy.
Uexküll se ve své „Nauce o významu― zaměřuje především na hromadění
konkrétních příkladů a popisů, jak jsou jednotlivé organismy a přírodní jevy účelně
významově spojeny. Princip významové propojenosti, který všude nachází, pak
pojmově rozpracovává, těţiště jeho práce nicméně můţeme vidět právě v onom popisu
fenoménů, ve zviditelnění významu/smyslu pro vědu a obecně pro lidskou kulturu.
Prvotní je ukázat, ţe příroda takto „funguje―. Jak toho dosahuje, je sice téma důleţité,
nicméně v kontextu „Nauky o významu― druhotné. 24
Biosémiotika se soustředí na detailní teoretické rozpracování procesu čtení znaků,
na zkoumání toho, jak vůbec mohou být znaky vnímány, čteny a interpretovány – má
charakter univerzální „teorie poznání―, platné pro celou biosféru. Podobně blíţe
rozpracovává, jakým způsobem a na jakém základě spolu jednotlivé organismy mohou
sdílet

své

umwelty,

jak

se

významově

propojují,

coţ

jim

umoţňuji

koexistenci/symbiózu všeho druhu, lov kořisti atp.
Kdyţ uvedeme biosémiotiku do souvislosti s „Naukou o významu―, je zřejmé, ţe
sémiotika nám umoţňuje přesněji uchopit, jak je znak čten, vytvářen a zhodnocován
24

Řečeno jinak (s Alicí Klikovou), Uexküll se „nesnaţí ověřit, zda je ţivý tvor subjektem, ale
ukázat jeho subjektivní specifičnost.― (Kliková 2006:73)
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(Peircovo triadické schéma), a ţe téma čtení a zhodnocování významu celkově
teoreticky pevněji ukotvuje. Uexküllova práce více ukazuje, co se děje (popis
fenoménů, popis reality významové propojenosti jednotlivých prvků/organismů
přírody), sémiotika se více soustředí na otázku – resp. rozpracovává – jak se toto
významuplné propojení děje. V tomto smyslu se velmi dobře doplňují.

3.2. Markošova (biosémiotická) kritika Uexkülla
Jak bylo popsáno, Markošem zastoupená biosémiotika se s „Naukou o významu― do
značné míry kryje a tedy spolu souhlasí. Markoš s Uexküllem nicméně i polemizuje.
Jeho nejzávaţnější výtkou je údajný skrytý/latentní kreacionismus resp. mechanicismus
Uexküllovy koncepce – tato kritika zde bude souhrnně představena, neboť se právě na
ní dobře ukazuje, v čem biosémiotika na Uexkülla navazuje a jakým směrem se můţe
ubírat další biosémiotické bádání.
3.2.1. Inteligentní design vs. evoluce
Markošova kritika25 se nejprve soustředí na Uexküllovy hudební metafory: umwelt jako
zvonkohra (zaloţená na kontrapunktickém/harmonickém zhodnocování znaků), ţivot
podle partitury, symfonie do sebe zaklesnutých/prolnutých umweltů. V zásadě mu vadí
příliš deterministické vyznění těchto metafor.
Především obraz „zvonkohry― evokuje stroj s přesně stanoveným průběhem podle
jednou kdysi v prapočátku stanoveného programu, bez moţnosti změn či průběţného
„dolaďování―. Markoš upozorňuje, ţe zvonkohry právě často hrají falešně, protoţe
ladění zvonů se vlivem průběţných klimatických změn různě posouvá, aniţ by
zvonkohra (jako mechanismus) měla moţnost tóny nějak korigovat – coţ je přímým
opakem toho, jak ţijí organismy, které se stále „dolaďují―, aktivně reagují na změny ve
svém okolí (stejně jako to dělá ţivý hudebník, třeba houslista, který můţe korigovat
výšku tónu jemným posunem prstu na hmatníku, můţe se přizpůsobit ostatním hráčům
jemným doladěním tempa atd.).
Podobně pojem „partitura― evokuje něco jednou zapsaného a dále neměnného, co
uţ je jen přehráváno – interpretováno. Umoţňuje sice značnou kreativitu co do
způsobu/stylu interpretace, hranice volnosti je nicméně obsahem partitury pevně dána.
„Partitura― je tedy méně deterministický obraz neţ „zvonkohra―, v Markošových očích
ale stále popisuje ţivot a ţivé tvory jako nepatřičně pasivní.
25

Tato kapitola je zaloţena především na Markošově textu Mezi zvonkohrou a improvizací,
inteligentním designem a evolucí (Markoš 2006).

33

Markoš pak srovnává dva „druhy― hudby – interpretaci a improvizaci. Povaţuje je
za dva různé druhy umění – mohou existovat vynikající interpreti, kteří se nicméně
nedokáţí zapojovat do spontánního improvizování v rámci nějakého hudebního
uskupení, a naopak mohou existovat vynikající improvizátoři, kteří třeba ani neumí noty
a ţádnou partituru by tedy přehrát nedokázali. Hudební metafora ţivota je podle
Markoše odpovídající, ale především ve smyslu hudby improvizované, kdy jsou hráči
schopni

vzájemného

dialektického

„dolaďování―,

vzájemného

přizpůsobování,

spontánního přebírání iniciativy některým hráčem (hlasem, nástrojem) atd.
Markoš se pak domnívá, ţe ačkoliv Uexküll na jednom místě výslovně říká, ţe
ţiví tvorové nejsou „určeni― zvenčí, ale jsou svými vlastními tvůrci, ţe celek jeho textů
vyznívá jinak, opačně, a ţivé organismy z nich vycházejí jako automaty, naplňující
plán/partituru, která přichází zvenčí – a ţe jde tedy vlastně o kreacionismus. Tomu
odpovídá třeba způsob popisu ţivota klíštěte, citovaný v 1. kapitole této práce,
a podobné pasáţe, stejně jako jiná místa v Uexküllově textu, které dosahují v tomto
směru jisté explicitnosti – jako je třeba ten o tajemné „neviditelné ruce, která klouţe po
klaviatuře přírody― (Uexküll 2006:69).26
Stejně jako metaforu zvonkohry a partitury kritizuje Markoš i metaforu
„stavebního plánu― – i ten evokuje přítomnost nějakého vnějšího činitele (plánovače,
architekta), protoţe je těţko myslitelné, aby se „dům stavěl podle svého vlastního
plánu― – jak by to odpovídalo sféře ţivého.
Dá se tedy říci, ţe z hlediska přítomnosti významu/smyslu v přírodě sice
Uexküllova teorie vyznívá jako protiklad karteziánské a darwinistické biologie, avšak
z hlediska role a povahy samotných organismů v životních procesech je s ní totoţná –
Uexküll také tenduje k tomu (říká Markoš), chápat ţivé organismy jako mechanické
vykonavatele programu, a oba přístupy se od sebe liší jen v tom, zda jsou trpné
organismy ovládány vnější silou bezduchou (bez významu, kauzalitou mechanického
charakteru), nebo vnější silou významu-plnou. V Uexküllově výkladu se vazba jedince
k celku ukazuje jako funkcionální, nikoliv tvůrčí. Tedy – Markoš jako biosémiotik
u Uexkülla postrádá jasné vyjádření, ţe organismus je sám tvůrcem vlastního ţivota, ne
„uskutečňovatelem― ţivota, který mu byl někým/něčím předepsán. Z toho Markoš dále
usuzuje, ţe i pojem „význam― chápe Uexküll jen jako „zakódovanou odpověď―, signál,
26

„Nám je v našem ţivotě přisouzen úkol tvořit spolu s naším umweltem jednu klávesu
v obrovské klaviatuře, po níţ hravě klouţe neviditelná ruka.― (Uexküll 2006:69)
Pocit, ţe za Uexküllovým myšlením stojí kreacionismus, sílí především při četbě některých pasáţí
z jeho starších prací: „A přesto všechny tyto rozdílné umwelty řídí a nese Jednota, která zůstane všem
umweltům navţdy nedostupná. Za všemi světy se skrývá to, co tyto světy stvořilo a co zůstane navěky
nepoznáno, totiţ Subjekt-Příroda.― (Uexküll/Kriszat 1956:101)
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odehrávající se na rovině sémantiky, nikoliv jako kreativně utvářený význam, jak jej
chápe sémiotika. (Markoš 2015b:53, Kliková 2006:77)
3.2.2. Několik poznámek k Markošově kritice
Markošovy postřehy jsou nepochybně platné – z celkového oblouku Uexküllova
výkladu skutečně vše nasvědčuje tomu, ţe odvíjení ţivota bytosti není uskutečňováno
z ní samé, ačkoliv to Uexküll ve svých teoretických východiscích tvrdí. Jde tedy
o zjevný rozpor. Jak by Uexküll na takovou kritiku reagoval, se jiţ nedozvíme, a tam
nám nezbývá, neţ o příčině tohoto rozporu spekulovat – snadno se nám pak vybaví
některá ze známých moţných odpovědí, jako je koncept kreacionismu resp. teorie
inteligentního designu. Přítomnost latentní kreacionismu, neslučitelného s myšlenkou
autonomie (subjektivity) ţivých organismů, je nicméně jen jedním z moţných
vysvětlení tohoto rozporu. Celou věc je moţné vidět i méně vyhraněně, zato bohatěji,
diferencovaněji.
Zde je jeden moţný jiný náhled: Můţe se jednat o projev nedostatečného
myšlenkového rozlišení duality semiózy a automatismu v ţivotních procesech,
teoretické podcenění duality těchto dvou vrstev ţivota. Přítomnost obou těchto rovin
(automatismu i semiózy) potvrzuje Uexküll i biosémiotika (Markoš), vysvětlují jejich
kvalitativní rozdíly, ani jeden z nich však nerozpracovává, jak si tyto dvě oblasti
v mnohosti ţivota vůči sobě stojí kvantitativně – tj. v jaké četnosti jsou v ţivotních
procesech zastoupeny a v jakém poměru stojí k sobě navzájem. Kvalitativní pohled je
vlastní teoretickému (nadčasovému/nečasovému) přístupu k ţivému, kvantitativní
pohled je realitou při pozorování ţivota teď a tady, tj. v oblasti přímé zkušenosti. Je-li to
tak, ţe organismy ţijí převážně z automatismů a semióza se odehrává jen jaksi na
rozhraní ţivota, tam, kde se organismus setkává s novostí a změnou, je moţné
Uexküllovy příměry chápat tak, ţe organismy automaticky/mechanicky naplňují
partituru, kterou si (dříve, kdysi) samy předepsaly – pouhá interpretace partitury se
přitom nevylučuje s moţností v případě potřeby do partitury opět vstoupit, upravit ji,
přeladit či posunout podle nově vyvstalé potřeby. Tomuto vysvětlení dobře odpovídá
třeba začátek 9. kapitoly „Nauky o významu― (Uexküll 2006), kde je jako zvonkohra
konkrétně interpretována CNS ţivočichů a kde takto Uexküll mluví o jednotlivých
buňkách organismu (ty tvoří „zvonkohru―). — Pokud organismus jedná v „módu―
automatismu, je skutečně trpným vykonavatelem programu – byť si ten program kdysi
sám vytvořil a předepsal. Na tuto vrstvu ţivota se pak příměr zvonkohry či partitury
bezproblémově hodí.
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Druhý alternativní náhled vyplývá ze samé povahy obrazného (metaforického)
popisu: Metafory zpravidla nesnesou příliš detailní „pitvání―. Autor chce příměrem /
metaforou zviditelnit či učinit uchopitelnější určitou vlastnost nějakého těţko
uchopitelného fenoménu, proto volí příměr z oblasti zřejmější, hmatatelnější, snáze
uchopitelnější. Zvolená metafora zpravidla dobře odpovídá oné jedné vlastnosti,
o kterou autorovi jde, má ovšem i další vlastnosti, které popisovanému fenoménu příliš
neodpovídají. Řekneme-li o někom, ţe „běţel jako střela―, máme na mysli jeho rychlost
či určitou nezadrţitelnost, ne nutně to, ţe běţel úplně rovně, ţe byl kovový atp. –
a ostatně si ani nemyslíme, ţe by jeho rychlost dosáhla úsťové rychlosti skutečného
projektilu. Uţití metafory takto vţdy vyţaduje určitou bazální spolupráci čtenáře /
posluchače, který z kontextu chápe, o kterou stránku příměru autorovi šlo, a na jiné
stránky metafory nehledí – začít zkoumat tyto jiné stránky znamená metaforu „přetíţit―.
— Takto je jistě moţné chápat i Uexküllovy hudební metafory. U „zvonkohry― by šlo
o to, ţe tóny – gesta ţivota – nenásledují po sobě náhodně, ale dávají dohromady určitý
smysluplný, uspořádaný, harmonický „tvar―, celek melodie – a autorovi nemuselo jít
o nic víc. Podobně příměr „partitury―: onu logickou, významuplnou souslednost gest
ţivota lze z hlediska pozorovatele (tedy zpětně) vidět jako partituru, jako smysluplnou
kompozici27 – a metafora nemusí říkat nic víc. Příměr partitury můţe být takto
konstatován, aniţ by nutně odkazoval na determinismus. Obdobně i „stavební plán― aj.
A ještě třetí pohled resp. poznámka: Moţná – a pravděpodobně tomu tak je – jde
v tomto případě skutečně o přítomnost neslučitelných koncepcí v Uexküllově myšlení,
i pak je ale lépe jen konstatovat, ţe jeho myšlení obsahuje různorodé a těţko slučitelné
prvky, tedy ţe mimo ideje vůdčí role významu a semiózy je zde přítomný i určitý
kreacionismus,28 determinismus nebo mechanicismus. Je to věcnější, neţ jeho teorii
jako celek označit za „kreacionistickou―. Domnívám se ostatně, ţe takováto rozpornost
je běţným přirozeným východiskem myšlení, ţe nové svěţí myšlenky často sdílejí
prostor se starými východisky, aniţ by jejich neslučitelnost byla jejich nositelům zřejmá
– vyjeví se to většinou aţ jejich následovníkům. Zvláštním případem je pak sklon
k „mechanicismu― – ten přeci představuje konstantní hrozbu pro kaţdé myšlení –
v podobě

sklonu

vnímat

zákonitosti

jako

něco

mechanického,

samospádem

probíhajícího, jako sklon uzavírat fenomény do pevných „škatulek― a myšlenkových
27

Podobně, jako kdyţ Kierkegaard upozorňuje, ţe ţít musíme dopředu, ale pochopit svůj ţivot
můţeme aţ zpětně.
28
Který rozhodně není ţádným kreacionismem fundamentalistickým, bigotním a
antiintelektuálním, ale určitým „kreacionismem ušlechtilým―, zaloţeným na poctivém pozorování a
myšlení – oba tyto lidské projevy jsou si tak vzdálené, ţe jen obtíţně snesou být pojmenovány jedním
jménem.
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systémů, vyjetých kolejí a hotových pravd a tím je nechat i zmechaničtět, ztuhnout,
zmrtvit.
Nakonec je moţné ještě poloţit otázku, nakolik jsou semióza (která je chápána
jako oblast tvorby, tedy svobody) a determinismus (nebo řekněme zákonitost a její
automatické/mechanické následování) skutečně protikladné. Spíše jde o kvalitativní
póly, které se vzájemně podmiňují a v konkrétních ţivotních projevech prostupují.
Tvořící malíř je zcela svobodný, pohybuje se ale v mantinelech plátna, je omezen
chemicko-fyzikálními vlastnostmi a zákonitostmi barev, jeho tvorba je omezena jeho
předchozími uměleckými i lidskými zkušenostmi atp. Stejně tak má semióza (a kaţdé
poctivé myšlení) jistě charakter svobodné tvorby, přesto vyrůstá z nějaké zcela
konkrétní zkušenosti, která má charakter danosti, proces semiózy respektuje daná fakta
a určité zákonitosti, logické souvislosti, kterým se dobrovolně podřizuje, je tedy jimi
vedený a v tomto smyslu determinovaný. Tak ostatně popisuje semiózu i Markoš. — Ve
vztahu k Markošově kritice Uexkülla můţe být tato otázka po semióze a poměru v ní
zastoupené volnosti a danosti podstatná, nemůţe být ale tématem této práce.29
Tato kapitola není míněna jako obhajoba Uexkülla, jen chce vyjádřit náhled, ţe
soud „Uexküll byl kreacionista― není moţné jednoznačně pronést resp. dokázat a ţe
takové soudy ostatně ani ničemu nepřispívají. Markošovy kritické postřehy jsou
nicméně cenné jako poukazy na místa, která v Uexküllově konceptu (a ostatně, jak se
ukáţe dále, ani v tom biosémiotickém) nejsou dostatečně uchopena, dostatečně
promyšlena, jsou poukazem na myšlenkovou práci, která byla nastíněna, započata, ale
její výsledky dosud nejsou dostatečně uspokojivé.

3.3. Otázky spojené s „Naukou o významu“ a pokus o jejich řešení v biosémiotice
Nauka o významu před čtenářem rozvíjí konzistentní obraz přírody a jejích procesů,
vedených a naplněných významem (smyslem, účelem), po jejím přečtení však čtenáři
zůstanou i leckteré otázky. Nejdůleţitější jsou asi tyto:
Uexküll hovoří o propojování umweltů, o sdílení umweltů „za oponou jevů―

30

(např. kdyţ hovoří o propojenosti umweltů pavouka a mouchy, kde pavouk „zná―
mouchu a svoji síť staví mouše „na míru―, nebo u luskokaza hrachového, jednajícího
v přítomnosti ze znalosti budoucího vývoje hrachového lusku). Jaký charakter má tato
opona, tento předěl? (Oddělení „světa jevů― a „světa za oponou― – jde tedy o nějaký
29
30

Blíţe ke vztahu svobody a determinismu např. Sokol 2002, 2010.
Uexküll 2006:32
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předěl.) A především: Jaký charakter má onen „svět za oponou“? Uexküll jej blíţe
popisuje další metaforou – je to „svět partitur―, resp. jedné velké partitury, v níţ jsou
jednotlivé umwelty obsaţeny jako jednotlivé hlasy – tím sice nabízí nějakou další
charakteristiku, povaha tohoto „světa partitury― tím ale není vysvětlena. K tomu se pak
druţí (jiţ výše nastíněná) otázka: Kdo je autorem těchto partitur? „Komu― patří ona
„neviditelná ruka―?
Je zřejmé, ţe tyto otázky spolu úzce souvisejí, dalo by se říci, ţe tvoří otázku
jedinou. Uexküll se přitom nijak nerozpakuje nazvat tuto rovinu věci jako metafyzickou
(Uexküll 2006:31) – to, ţe realita má stránku fyzickou a metafyzickou, zjevně povaţuje
za natolik základní východisko, ţe se jej není moţné vzdát ani jej nějak zastírat. Oblast
významu/semiózy prostě není fyzická, odvoditelná z fyzikálně-chemické kauzality, je
tedy v pravém slova smyslu metafyzická. Jak ale tato sféra „metafyzického― vypadá?
Uexküll ukazuje svět a ţivot jako významu-plný, sémioticky rozumný, avšak jaké
povahy a původu tato síla semiózy je, resp. „co/kdo je původcem této schopnosti číst
a definovat významy―, to příliš nerozebírá.
Co se otázky „prolínání umweltů za oponou jevů― týče, zde biosémiotika věnuje
mnoho energie tomu, aby toto prolínání vrátila (i) „před oponu―, tj. do světa jevů,
a poukazuje na roviny ţivota, kde je prolínání umweltů zaznamenatelné i na rovině
fyzikální a chemické – věnuje se studiu univerzality embryonálního vývoje (stejně jako
Uexküll) a především poukazuje na do značné míry univerzální genetický kód, tj. na
poznatky nejnovější genetiky a epigenetiky. Tělesnost je pro biosémiotiku důleţitá,
semióza probíhá vţdy nutně na rovině tělesnosti a prostřednictvím tělesnosti. Kdyţ
oponuje prvotní genetické představě o genomu jako programu, který „si― staví tělo, tak
říká: genom je právě jenom program, informace – kdo čte tuto informaci? A odpovídá –
jiţ existují tělesné struktury, ne nějaká neorganizovaná hmota. (Markoš 2015a)
„Autorství partitury― je předmětem výše shrnuté biosémiotické kritiky.
Markošovo biosémiotické stanovisko je jasné: „po klaviatuře klouţe ruka― ţivých
organismů samotných – vše ţivé má určitou schopnost semiózy, tedy má svoji určitou
subjektivitu. To se týká jiţ jednotlivých buněk, aniţ by to tedy dle Markoše znamenalo,
ţe disponují „myslí― (mind) v antropomorfním smyslu.
Přiřknout schopnost semiózy – tedy určitou formu kognitivních schopností – uţ
jednotlivým buňkám je svým způsobem radikální krok. (Učinil jej ovšem uţ i Uexküll,
tato stránka jeho teorie je ovšem – v duchu Markošovy kritiky – pojednána příliš
stručně, spíš jen naznačena, a celkově „utopena― v jiných náhledech a metaforách, které
jí spíše zakrývají.) Kdyţ věc zjednodušíme a zpřehledníme aţ na dřeň, zní Markošova
argumentace takto (pokud jsem jej dobře pochopil): Evoluci je moţné uspokojivě
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vysvětlit jen semiózou, a buď jsme kreacionisté, nebo semiózu přisoudíme samotnému
organismu. Ten se vţdy vyvíjí z jedné buňky – semiózou tedy musí být obdařeny
i jednotlivé buňky.

3.4. Otázky spojené s biosémiotikou
Ani biosémiotika nemůţe uniknout otázce po „světě za oponou jevů― – při četbě
biosémiotických textů se vynořuje jako otázka po povaze semiózy.
Semiózu Markoš nevyhnutelně ztotoţňuje se schopností interpretace, tedy
s určitými kognitivními schopnostmi – o nichţ říká, ţe „nemají charakter mysli―.
(Markoš 2010a:217) Ale – jaký charakter tedy mají? Kdyţ „buňka oplývá
‚kognitivními‘ aktivitami― (slovo „kognitivní― dává Markoš do uvozovek), jakého
charakteru je tato „kognitivita“? Liší se od sebe nějak „kognitivita―, přítomná jiţ
v jednotlivých buňkách organismů i jednobuněčných organismech, od té v rostlinách,
v jednoduchých ţivočiších, v obratlovcích, velkých savcích, v lidech? Pokud ano, jak?
Je postačující popsat rozdíly jejich schopnosti semiózy jen na úrovni vybavenosti
smyslovými orgány resp. schopnosti přijímat informace ze svého okolí? (Jak to činí uţ
Uexküll.) V textech, které jsem měl k dispozici, toto nebylo blíţe tematizováno. Z jejich
kontextu se spíše domnívám, ţe tyto otázky ještě zodpovězeny nejsou. Jasné je jen
jedno – odpověď Markoš neočekává na rovině biologie, tu povaţuje za nezpůsobilou,
aby tyto stránky ţivota popisovala.31

31

Markoš 2010a
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4. Závěr: Úvaha o významu Nauky o významu a biosémiotiky pro
současnou kulturu
4.1. Věda a její vliv na společnost
Pro koho a co můţe mít určitá věda význam, jakým různým způsobem můţe být věda
významná?
Prvotně má kaţdá věda význam „pro sebe samu―, resp. přítomné bádání má
význam pro vědu jako nadčasový fenomén – biolog, který promýšlí svoji teorii
a výzkumy ji ověřuje, má na mysli v první řadě rozvoj vlastního oboru, lepší, přesnější
a pravdivější poznání přírody.
Pak můţe vědění vykročit dále a stát se prostředkem ke vzniku inovací,
zlepšujících postavení člověka ve světě – nových léků, nových materiálů,
technologických postupů atd. Takovéto zlepšování postavení člověka ve světě,
zvětšování jeho moci, je pro lidstvo bezprostředně uţitečné, přitaţlivé, svým
protagonistům nese prestiţ a vliv.
Za představitele nejproduktivnějších odvětví lze označit fyziku (která byla od
vzniku novověké vědy v 17. stol. její vlajkovou lodí) a chemii. Oba tyto obory mají
mnohé technické, průmyslové, medicínské apod. aplikace.) Jejich určitým protipólem
jsou humanitní vědy – ty nevykazují ţádnou podobnou produktivitu, proto se o nich
také občas někteří politici a zástupci přírodních věd vyjadřují přezíravě a navrhují jejich
omezování ve prospěch „uţitečnějších― oborů. Tento pohled je ovšem omyl – humanitní
vědy jsou velmi produktivní, jen jiným způsobem – produkují celý kulturní a politický
vývoj. Jakýsi myslitel pár let sedí ve své komůrce a píše – a za několik desítek let jsou
z toho revoluce a proměna celého světového řádu. Někdy to probíhá spektakulárně,
jindy velmi nenápadně; platí nicméně, ţe existence právních společností a jakţ takţ
mírových civilizací, garantujících bezpečí a ochranu vlastnictví, umoţňujících rozvoj
průmyslu, obchodu a kultury včetně celé vědy (včetně oněch produktivních odvětví), to
vše je dílem humanitních věd resp. humanitního myšlení – ono tento rámec tvoří
a udrţuje. Ve srovnání s touto produktivitou a jejím nesmírným vlivem na lidskou
společnost lesk úspěchů farmaceutického nebo technologického výzkumu pohasíná.
Tento dlouhodobý vliv humanitních věd na člověka a společnost uniká pozornosti
nemalé části společnosti. A jak uţ to bývá, pro leccos se člověk (a lidská společnost)
probudí aţ tehdy, kdyţ to začne být problém. Pro nesmírnou moc humanitních věd se
intelektuálové probudili aţ ve 20. století, díky jejich negativním dopadům – pokusy
o realizace sociálních koncepcí jako národní socialismus, komunismus atp. byly
důkazem jejich obrovské, tentokrát negativní produktivity.
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Ještě více však pozornosti uniká, jak lidské myšlení a společenské uspořádání
ovlivňují přírodní vědy – ne svými poznatky a aplikacemi, ale svým způsobem myšlení.
V 19. století vedly spektakulární úspěchy fyziky, především klasické mechaniky,
k exportu mechanického myšlení do všech vědních odvětví a celkově do lidského
nahlíţení na svět. (Lhotský 2010)32 Materialismus, mechanicismus a determinismus
pronikly do všech věd a postupně získaly silný vliv i ve vědách humanitních – rasové
teorie, eugenika, marxismus a podobné koncepce jsou jejich humanitní aplikací. Těmito
principy vedené antropologické a biologické teorie (na sociální oblast aplikovaný
darwinismus, jiţ zmíněná rasová teorie a eugenika) se staly podstatnými spoluhybateli
druhé světové války a právě díky nim toto dějinné období získalo svoji mimořádně
hrůznou pachuť.
V jedné knize o holocaustu autor (psychiatr Peter Selg) zmiňuje myšlenku Elieho
Wiesela, ţe v Osvětimi nebyli zavraţděni jen Ţidé, ale byla tam zavraţděna sama idea
člověka, a dále ji rozvádí: ano, ale idea člověka byla zavraţděna vlastně uţ na konci
19. století v myšlenkách materialismu. V koncepci, ţe člověk je jen tělo, jeho duševní
ţivot je pouhý epifenomén, není skutečný a tedy na něm příliš nezáleţí – tento způsob
uvažování pak otevřel cestu k myšlenkám eutanazie, eugenice, konceptům jako „ţivot
nehodný ţivota―, k holocaustu. (Selg 2010)33 Něco podobného říká i český biolog
a filosof Zdeněk Neubauer, tentokrát se zřetelem na totalitarismus socialistického
zřízení: totalitní reţim chápe jako produkt důsledné aplikace materialismu (marxismu,
darwinismu apod.) do ţivota. Materialistické nauky vnímají celý svět, tedy i svět
sociální a politický, jako mechanismus, kde se vše odehrává podle neosobních
zákonitostí s naprostou nutností – tak, jako ve fyzice či chemii. Jako se nevede
demokratická debata např. o Newtonově zákonu gravitace, nevede se ani o třídním boji
či čistotě rasy – pravda je jiţ známa, teď je třeba ji jen prosadit. (Neubauer 2017:84)
Věda tedy není významná (a s tím se pojí i odpovědnost) jen pro sebe samu a pro
své aplikace umoţňující ulehčení lidského ţivota, je významná i pro to, jak myslíme
o sobě samých, o druhých lidech a celé společnosti – a pokud myslíme nepřiměřeně, je
odpovědná i za obtíţe a katastrofy, které z toho vznikají. Materialismus a mechanicismus jistě přinesly lidstvu mnohý uţitek,34 mimo něj ale i velké katastrofy. Je
32

„Závratné úspěchy klasické mechaniky v devatenáctém století pak nikoho nenechaly na
pochybách, ţe mechanický model světa je adekvátním popisem skutečnosti a jeho primární
metodologické pojetí začalo být nenápadně vytlačováno pojetím ontologickým.― (Lhotský 2010:22)
33
podobně i Vácha 2008, Bauman 2010
34
„Novověký evropský projekt lidského ovládnutí světa se podařil víc, neţ si jeho původci
dokázali představit. Na světě ţije šestkrát víc lidí neţ před dvěma staletími a jejich ţivot se téměř třikrát
prodlouţil.― (Sokol 2003)
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zřejmé, ţe tento způsob myšlení je omezený, vhodný jen pro některé oblasti skutečnosti
a minimálně potřebuje určité vyrovnání.

4.2. Význam a jeho místo ve vědě
Fyzika a chemie povstaly ze zkoumání neţivé přírody. V té se vše děje podle pevně
daných principů a zákonitostí, vlastností hmoty – tyto zákonitosti nic nechtějí, nikam
nesměřují, „mrtvě jsou―, probíhají mechanicky a nevyhnutelně. Výsledkem je
materialismus, který je deterministický a mechanistický – pojem „význam― (stejně jako
cíl nebo smysl) nemá v materialistické vědě místo, není v ní nijak definován – exaktní a
empirické vědy ho dosud k ničemu nepotřebovaly.35 I v případě zkoumání ţivočišné
říše, kterou filosofická antropologie jednoznačně spojuje se „starostí o sebe sama―,36
tedy s určitou cíleností a smysluplností konání ţivočichů, se darwinistická biologie
dokázala bez pojmu „význam― (nebo účel, smysl) obejít. I tak komplexní procesy jako
evoluci dokázala redukcionisticky vysvětlit jako „mechanický― střet náhody
s prostředím. Kategorie významu se do ní nepřímo dostala aţ v první polovině
20. století prostřednictvím kybernetikou inspirované teorie systémů. Zjevné analogie
mezi kybernetikou resp. teorií informace a ţivými organismy byly v 50. a 60. letech
20. stol. potvrzeny výzkumy molekulární biologie a pojem informace vstoupil do
biologických věd. Pojem „význam―, který je k pojmu „informace― komplementární
(informace se stává informací aţ tím, ţe ji někdo jako takovou rozpozná, tudíţ musí mít
pro příjemce nějaký význam), byl však při tom podceněn. Přišel totiţ do prostředí
biologie, formované reduktivním mechanicismem, který si s „významem― nemohl nic
počít – význam byl tedy marginalizován a odstrčen do pozadí, a informační rozměr
redukován na matematický kód, transformaci informace v kódovacím jazyku a na její
přenos. To vedlo ke vzniku genocentrického pohledu na ţivé organismy, nové variantě
biologického mechanicismu. (Lhotský 2010)
Jak jiţ bylo popsáno dříve (kapitola 2 a 3), tato redukce je v biologii moţná
a neukáţe se jako nefunkční, protoţe oblast ţivého v sobě integruje i všudypřítomné
vrstvy mechanistické, kódové – tedy ty, které byly v semiotickém procesu dostatečně
ozkoušeny a delegovány na mechanismy – ty pak dokáţe mechanistická biologie
zachycovat a popisovat. Jiné rozměry jí však nutně unikají. (Markoš 2006, 2010a)

35
36

Lhotský 2010
Sokol 2002
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Tato moţnost provozovat reduktivní vědu se nám ukáţe v širších souvislostech,
kdyţ ji postavíme na základ aristotelské teorie o čtyřech „vrstvách― přírody. 37 Ta
rozlišuje sféru nerostů, rostlin, zvířat a lidí. Kaţdá vyšší sféra v sobě integruje všechny
sféry niţší: Rostliny jsou sloţeny ze stejných prvků jako neţivá příroda (minerály),
nicméně je v nich něco navíc – ţivot, který způsobuje, ţe na rozdíl od minerálů rostou,
vyvíjejí se, rozmnoţují se atd. Podobně u zvířat přistupuje něco dalšího – emocionalita,
vysoká reaktivita a pohyblivost atd. Dále u člověka přistupuje schopnost tvorby, vědomí
sebe sama, schopnost paměti a představivosti (zahrnutí času a prostoru do stálé vnitřní
přítomnosti, konstruování modelů moţného) atd. Z toho vychází, ţe všechny tyto
oblasti ţivého je moţné zkoumat mechanisticky a materialisticky, ale jakmile opustíme
sféru neţivé, minerální přírody, bude nám unikat stále větší část skutečnosti – jiţ
u zkoumání rostlin, ještě větší část nám bude unikat u zkoumání ţivočichů a nejvíce
u člověka.38

4.3. Význam a člověk
Kategorie významu je s člověkem nerozlučně spjata, jak to dokumentuje např. celá
humanistická psychologie. (V dějinách psychologie je to právě první směr, který
překonal redukcionismy dřívějších koncepcí.) Jedním z jejích hlavních představitelů je
Abraham Maslow39, který je znám zejména svojí teorií motivace a s ní související
kategorizací lidských potřeb. Uspořádal je dle důleţitosti pro ţivot resp. přeţití do
hierarchické pyramidy – co je pro přeţití nejdůleţitější, je dole, výše jsou potřeby, které
jsou z hlediska přeţití méně důleţité. Základnu tvoří fyziologické potřeby (dýchat, jíst,
pít, spát, ...), následují potřeby bezpečí a jistoty, potřeby přijetí a sounáleţitosti, potřeba
uznání a úcty a nejvyšší patro pyramidy tvoří potřeby seberealizace, individuálního
naplnění. (Plháková 2004, Atkinson 2003) Toto nejvyšší patro je pevně spojeno
s kategorií významu resp. smyslu – seberealizace jakéhokoliv druhu je moţná právě jen
tehdy, kdyţ má pro mě význam, kdyţ mi dává smysl. Pojmy „význam― a „smysl― zde
můţeme povaţovat za synonyma.

37

Základy formulovány v Aristotelově spisu O duši. (Benyovszky 2001:270)
S touto úvahou o redukcionismu vědy v souvislosti s aristotelovou koncepcí přírody zřejmě jako
první přišel Nicolai Hartmann ve svém spisu Stavba reálného světa. (Störig 2000)
39
Abraham Harold Maslow (1908–1970), americký psycholog
38
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Dalším významným, obdobně smýšlejícím autorem je Viktor Frankl,40 autor tzv.
logoterapie (terapie smyslem), pro nějţ byl pojem „smysl― (význam – logos) klíčový.
Frankl těţil ze své biografické zkušenosti vězně koncentračního tábora a ve svých
knihách popsal význam kategorie smyslu pro přeţití a pro kvalitu celku lidského ţivota.
Právě jeho popis důleţitosti „smyslu― pro přeţití významně relativizuje hierarchičnost
Maslowova konceptu, jak se všimla i řada dalších autorů41 – Frankl objevuje smysl ne
jako „třešničku na dortu―, ale jako ţivotní sílu, která můţe nahradit i nedostatky ve
všech „niţších― patrech pyramidy, ve všech jiných oblastech lidských potřeb.
(Maslowova pyramida spíše odráţí alokaci potřeb na pomyslné škále mezi přírodním
a duševně-duchovním pólem člověka, hodnocení podle „důleţitosti― je zde zavádějící.)
Frankl vidí kategorii smyslu jako podstatu toho, co je na člověku bytostně lidské. Tedy
– ve smyslu výše nastíněného aristotelského konceptu – právě jako projev toho, co
v člověku nejsou ani potřeby vegetativní, vlastní i světu rostlin, ani potřeby emocionální
atd., vlastní i světu ţivočichů. Člověka definuje trvale přítomné hledání smyslu – člověk
je bytost hledající význam/smysl.42
Pokud člověk neproţívá ţivot jako smysluplný (prostoupený významem, účelem,
smyslem), dlouhodobě strádá (Frankl mluví o existenční frustraci43). Nejde v pravém
slova smyslu o neurózu, ale naopak o projev zdravého konfliktu mezi realitou, která je
proţívána jako nesmyslná, a bytostnou potřebou smyslu.44 Pokud je tento druh strádání
příliš silný, případně kdyţ se sejde a „sečte― s deprivací jeho jiných psychických potřeb,
můţe to vést k destruktivitě nebo sebedestruktivitě (aţ k sebevraţdě). Pozitivnější
reakcí na nedostatek smyslu je snaha opatřit si smysl za každou cenu, i za cenu určité
nezdravosti aţ bizarnosti. Odtud fenomén podivných pseudo-náboţenských uskupení,
aktuálního primitivního a násilného náboţenského fundamentalismu,45 ale i xenofobních hnutí nebo epidemicky se šířících konspiračních teorií, které jsou spojené se
„vzdorem proti systému―, s odmítáním stávajících společenských (demokratických)

40

Viktor Emil Frankl (1905–1997), rakouský neurolog a psychiatr, autor existenciální analýzy a
logoterapie. V letech 1942–1945 prošel nacistickými koncentračními tábory v Terezíně, Osvětimi a
Türkheimu.
41
srovnej Plháková 2004:270 | Jiný slavný humanistický psycholog, Carl Rogers, naopak počítal
biologické motivace za podřízené motivaci k seberealizaci/sebeaktualizaci. (Atkinson 2003:468)
42
„Hledání smyslu je v ţivotě člověka primární silou, nikoli ‚sekundární racionalizací‘ pudových
hnacích sil. Tento smysl je jedinečný a zvláštní tím, ţe kaţdý člověk jej musí a můţe naplnit sám. Jen
tehdy nabývá významu, který uspokojí vůli ke smyslu.― (Frankl 1994)
43
Frankl 1994
44
„Ne kaţdý konflikt je nutně neurotický. Jistá míra konfliktu je normální a zdravá. Podobně není
vţdy patologickým jevem utrpení. Spíše neţ příznakem neurózy můţe být vlastně dosaţením hodnoty,
zvláště je-li to utrpení z existenční frustrace.― (Frankl 1994:68)
45
Černý 2009

44

struktur, s obdivem k „alternativám― (autoritářské reţimy) atp. To vše jsou projevy lidí
(tj. bytostí, principiálně hledajících smysl), ţijících v kultuře, která je smyslu (významu,
hodnot) zbavená resp. je na smysl chudá, jak to popisují teoretici postmoderny (pozdní
modernity).46
Tedy – není-li potřeba smyslu naplněna takovým významem/smyslem, který je
zakořeněn v realitě a je v tomto smyslu zdravý, můţe (a v jistém smyslu musí) být
naplněna nezdravě – smyšlenkami, různými uměle vyrobenými „boji za svatou věc―,
které jsou vţdy zaloţeny na „výrobě nepřítele― a na destruktivitě, nikoliv na pozitivní
tvořivosti.47 Tento destruktivní potenciál je trvale přítomný a historická zkušenost, jak
ve 20. století po nějakou dobu řídil chod dějin, by neměla být zapomenuta. Zároveň je
třeba spolu se Zygmuntem Baumanem říci, ţe příčiny těchto dějinných výbuchů
destruktivity nebyly nijak odstraněny,48 ţe stále trvají a jsou dále součástí základů
soudobé kultury – politické události v USA a Evropě z posledních let to výmluvně
dokládají.

4.4. Význam Nauky o významu a biosémiotiky pro kulturu
Pro evropskou civilizaci je typickou pozitivní podobou naplnění potřeby smyslu
poznání, vědění – vzdělanost. Vzdělanost však plní tuto roli aţ tehdy, není-li pouhým
hromaděním dat/faktů, ale kdyţ se tato fakta propojují do významy nesených souvislostí
– teprve pak začnou dávat smysl.
Poznání chápané jako hromadění „vědomostí― (údajů, dat) bez jejich propojení do
smyslu

je

právě

důsledkem

bezvýznamové

a

bezhodnotové

materialisticko-

mechanistické. Obavy z jednostranných a tedy nesprávných interpretací vedly
k rezignaci na interpretaci jako takovou, někdy s poukazem, ţe „fakta si kaţdý musí
spojit sám― – to se však vesměs neděje nebo se to právě děje způsobem
nekultivovaným, nekritickým a ve výsledku nezdravým. Kdyţ není práce s významy
dostatečně pěstována a rozvíjena, pak tato schopnost (jako kaţdá jiná dovednost/umění)
nutně upadá. Jakob von Uexküll to v předmluvě „Nauky o významu― pojmenoval takto:
„...experimentování bylo stále sloţitější, myšlení ale stále jednodušší a lacinější.―
(Uexküll 2006:14) Jinak řečeno – máme rozvinutou kulturu získávání faktů, ale
podvyţivenou kulturu zacházení s nimi – schopnosti jejich interpretace.
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Evropská civilizace je zaloţena na vědění, na racionalitě, na rozpoznání hodnoty
poznání a na úctě k němu – „věda― (poznání) ve smyslu pravdivosti a reality má být tím,
co vede lidské ţivoty i utváří společenské formy. Pokud bychom tento princip jako
společnost ztratili, můţeme oprávněně mluvit o zániku evropské kultury – materiálně
jako lidé přeţijeme, ale to, co vedlo evropskou kulturu, bude pryč. Materialistická věda
dokáţe velmi úspěšně saturovat materiální potřeby člověka, ale deprivuje jeho bytostně
lidskou potřebu smyslu. To se děje bezděčně a nereflektovaně, protoţe tato věda oblast
smyslu vůbec nezahrnuje a nevnímá. Tím ovšem ohroţuje duševní zdraví jednotlivců
a stabilitu celé společnosti. Materialistickou vědu nutně potřebujeme, resp. je těţké si
představit ţivot bez ní. Potřebujeme ale také nutně nějaké její vyrovnání, nějaký
komplement – a pokud moţno takový, který nebude „protestním výbuchem
iracionálna―, ale bude se drţet racionální roviny, bude součástí kultury poznání – vědy.
Zde vidím význam Uexküllovy biologie, který dalece přesahuje samotnou oblast
poznání přírody. Je příkladem toho, jak lze i přírodní vědu pojímat z roviny
smyslu/významu, aniţ by přestala být vědou. Příkladem toho, jak lze oblast faktů
doplnit vědou o významu a spojit je do jednoho celku. Jde tedy o metodologickou
hodnotu Uexküllova myšlení, o jeho úhel pohledu, který je moţný obrátit na různé
fenomény či oblasti skutečnosti, na různé vědy. Biosémiotika tento způsob přístupu ke
skutečnosti dále kultivuje a rozvíjí. V tom lze spatřovat jejich význam pro kulturu, který
není záleţitostí minulosti (Nauka o významu) či přítomnosti (biosémiotika), ale
především záleţitostí budoucnosti.
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