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ABSTRACT 

Richard Rorty's main thesis in his work Philosphy and the Mirror of Nature centers on a 

critique of representationalism in a fundamentally relativistic way. The aim of this disseration 

is to grasp Rorty's ideas in broader sense as a critique of inadequate interpretation of knowing-

that and shift the attention to knowing-how as a key to new understanding the success of 

natural sciences. The fact that something is reproducibly possible for us to make in the 

surrounding world is not relative, and it is precisely in this way that technology (knowing-

how) spreads so successfully even at multi-cultural level. In contrast, the explanatory function 

(knowing-that) of the natural sciences is relative, making sense only in the context of what is 

already known and accepted. Natural sciences are so successful because their experiments and 

only then take agreement of hypothesis with experimental practice (knowing-how) as the 

criterion of its acceptability. This dissertation offers, as a way out of Rortian relativism, the 

concept of “open authority” and proposes a new development in philosophic pragmatism 

based on it.  

 

ABSTRAKT 

Hlavní teze Richarda Rortyho v jeho díle Filozofie a zrcadlo přírody se soustředí na kritiku 

reprezentacionalizmu a to fundamentálně relativistickým způsobem. Cílem této dizertace je 

uchopit Rortyho myšlenky v širším smyslu jako kritiku nesprávné interpretace vědění-že a 

přenést pozornost na vědění-jak jako klíč k porozumění úspěchu přírodních věd. Skutečnost, 

že něco můžeme v našem okolí reprodukovatelně udělat, není relativní, a je to přesně tento 

způsob, kterým se šíří technika (vědění-jak) dokonce mezi různými kulturami. Na druhou 

stranu funkce přírodních věd vysvětlovat (knowing-that) je relativní a dává smysl pouze 

v kontextu toho, co je už známo a akceptováno. Přírodní vědy jsou tak úspěšné díky svým 

experimentům a právě takto se souhlas hypotézy s experimentální praxí (vědění-jak) stal 

kritériem její přijatelnosti. V této dizertaci je jako cesta ven z rortyánského relativizmu 

nabídnut koncept „otevřené autority“ a na něm založený návrh na nový rozvoj filozofického 

pragmatizmu. 
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PŘEDMLUVA  

Když jsem v roce 1994 opouštěl krnovské gymnázium, abych studoval chemii na olomoucké 

univerzitě, byl jsem pod vlivem četby klasické západní filozofie a zejména Husserlovy Krize 

evropských věd a transcendentální fenomenologie přesvědčen, že moderní přírodní vědy 

potřebují hlubokou reformu, aby se staly intuitivní a apodiktické. Tuto mou víru navždy rozbil 

Popper svou Logikou vědeckého zkoumání a postupně, zejména pod vlivem četby Rozpravy 

proti metodě od Feyerabenda, jsem dopěl dokonce k názoru, že víra v objektivní univerzální 

poznání přírodních věd může být, z hlediska popperiánství dost paradoxně, poslední baštou 

tradiční metafyziky. Právě té metafyziky, k níž jsem cítil pod vlivem četby (post)analytických 

filozofů, ale i Nietzsche nebo Heideggera, vzrůstající despekt.  

V čem je vlastně objektivita přírodních věd, jejich úspěch a nadčasovost? Četbu úmorné 

akademické debaty o logice věd pro mne rozsekl Hacking svou knihou Representing and 

intervening: Introductory topics in the philosophy of natural science, v níž položil důraz na 

experimentální činnost přírodních věd místo správného zobrazování světa. Postupně mi bylo 

jasné i z mé vlastní vědecké praxe, z četby Feynmanových přednášek z fyziky a Moorovy 

Fyzikální chemie (kterou považuji za nejlepší učebnici nikoli jen fyzikální chemie, ale vůbec 

přírodních věd, jaká byla kdy napsána), že to, co mi na gymnáziu na moderních přírodních 

vědách tak vadilo, totiž to, že jdou proti našim každodenním intuicím, je podstatou jejich 

experimentálního a technologického triumfu. Tyto úvahy později dozrály v mém článku, který 

publikoval Filozofický časopis v roce 2011 pod názvem „Relativizmus ve světle nejnovější 

filozofie přírodních věd“.  

Když jsem začal v roce 2007, rok po obdržení doktorátu z anorganické chemie, své doktorské 

studium filozofie přírodních věd u profesora Peregrina, ten zaměřil mou pozornost na studium 

Rortyho díla, v němž jsem objevil téměř dokonalé vyjádření svých myšlenek o selhání 

klasické evropské filozofie. U Rortyho mi ale vadil jeho malý důraz na přírodní vědy a jakási 

předstva, že přírodní vědy jsou de facto jen teorie bez pevného zakořenění v experimentální 

praxi. Vůbec mi chybělo, že Rorty, který se ostentativně prohlašuje za deweyána, naprosto 

rezignoval na Deweyův instrumentalizmus a udělal z něj postmoderního relativistu. Klíč ke 

kritickému zkoumání Rortyho myšlenek a k pokusu o návrat k instrumentalizmu mi dala pak 

diskuze Rorty-Allen v knihe Rorty and his critics. Allen mi totiž umožnil uchopit onu divnou 

dvojakost přírodních věd, jejich metafyzičnost a naopak jejich objektivitu, v pojmech vědění-

že a vědění-jak. První takový můj program kritiky Rortyho vyšel ve Filozofickém časopise 
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v roce 2012 pod názvem „Filozofie přírodních věd a filozofie člověka u Richarda Rortyho: 

nová potřeba pojmu 'transcendence'?“ a jeho plné provedení je obsahem této dizertační práce. 

Zároveň jsem dospěl k názoru ve shodě s motivy z Nietzsche, Marxe, Foucaulta a jiných, že 

náš obraz světa vypovídá mnohem více o nás samých, o naší kultuře, naší historii než o světě, 

jak „je sám o sobě“ (nebo „jak ho vidí Bůh“). Minulé obrazy světa nejsou proto intelektuální 

chyby, jak je můžeme chápat dnes např. z hlediska Rortyho díla, nýbrž spíše svědectvím o 

životě minulých společností. Tuto myšlenku se snažím v závěru své dizertace zpracovat uvnitř 

kontextu nějakého nového pragmatizmu, ovlivněného mj. také myšlením filozofky Nussbaum 

o inteligenci emocí a emocionální povaze lidské kultury. 

Za všechny nedostatky své dizertace nesu odpovědnost výlučně já sám, což se ovšem zdaleka 

nedá říci o všech jejích přednostech. Především bych chtěl poděkovat profesoru Peregrinovi 

za četné, podrobné diskuze, které mi umožnily formulovat a rozvíjet své myšlenky, dále pak 

kolegům z Katedry filozofie a dějin přírodních věd za zpětnou vazbu na mých seminářích a 

konečně bratrům Flossovým, kteří mne pravidelně zvou přednášet na svou Letní filozofickou 

školu, kde v tvůrčím myšlenkovém prostředí mohlo dozrát mnoho z této práce. 

 

Na Ježníku u Krnova dne 6. září 2014 
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ÚVOD 

V této dizertační práci se budu zabývat rozlišením našeho poznání na vědění-že a vědění-jak a 

jeho důsledky pro filozofii přírodních věd a filozofii vůbec. Nepůjde mi o detailní diskuzi 

konkrétních témat, ale o změnu perspektivy pohledu na vývoj filozofie i přírodních věd a na 

současnou situaci ve filozofii. Budu kritizovat koncepci univerzálního poznání a hlásit se 

k tradici filozofického pragmatizmu, již rozvinu proti současným návratům k pragmatizmu u 

Richarda Rortyho a Roberta Brandoma směrem k prohloubení instrumentalizmu.  

Hlavní inspirací a východiskem a také příležitostí k vymezení se pro mne bude právě Rorty, 

který ovšem ze svého návratu k Johnu Deweyovi vyloučil důraz na experimentální charakter 

významné části lidského poznání a anti-relativistické tíhnutí pragmatizmu vůbec. Rortyho 

filozofie, jak vyplynulo z jeho diskuze s filozofem Barrym Allenem (zmíním se o ní na 

příslušném místě), je filozofií vědění-že a pokusem o to, zbavit toto vědění-že veškeré 

nadlidské autority. Je to pokus veskrze společenský, politický, jak Rorty často upozorňuje, 

totiž pokus o obhajobu a filozofické rozvíjení liberální demokracie. Již v tom se ukazuje, že 

tento typ vědění má důležitější funkci než funkci zušlechťující („edifying“) konverzace: má 

funkci společenskou, politickou. Rortyho „zušlechťující“ ostatně nemůže mít mimo sociální 

kontext žádný konkrétní smysl. Jak ovšem Allen upozorňuje, kromě vědění-že je tu také 

vědění-jak, které se uplatňuje zejména v technice a přírodovědě. Rorty sám uznává, že jeho 

filozofie se týká vědění-že. 

Reflexi rozdílu mezi věděním-jak a věděním-že lze v oblasti moderní filozofie datovat do roku 

1949, kdy na něj upozornil Gilbert Ryle v knize The Concept of Mind. Dnes existuje dokonce 

ve Stanford Encyclopedia of Philosophy heslo „knowing that“, v němž se pojednávají různé 

možnosti filozofických postojů k rozdílu mezi vědění-jak a vědění-že. V antice se tomuto 

rozdílu blížil rozdíl mezi epistémé a techné, další podobné dichotomie lze nalézt mezi 

praktickým a teoretickým věděním nebo mezi procedurálním a deklarativním věděním. 

V současné době považuji za vrchol západní filozofické tradice Rortyho syntézu analytické a 

kontinentální filozofické linky a jeho rozsáhlou kritiku reprezentacionalizmu, epistemologie a 

klasické filozofie vůbec. Moje dizertační práce je pokusem na Rortyho kriticky navázat a 

rozvinout či korigovat jeho úvahy ve světle nové analýzy lidského vědění jako vědění-že a 

vědění-jak. Rorty se paradoxně ukáže jako málo pragmatistický a deweyánský, přičemž moje 

snaha bude směřovat k obnově filozofie Johna Deweye navázáním na Rortyho i kritikou 

Rortyho, zejména jeho filozofie přírodních věd a jejích důsledků. Rorty zcela přehlíží Deweye 
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jako zastánce filozofie instrumentalizmu (experimentalizmu) a ponechává mu roli filozofa 

osvětového činitele v zájmu americké liberální demokracie jako určité civilizační mise 

(Rortyho etnocentrizmus budu kritizovat také). 

 Ve své práci bych chtěl prozkoumat rozdíl mezi vědění-že a vědění-jak ve třech nových 

perspektivách:  

1. v perspektivě cesty za Rortyho stěžejní knihu Filozofie a zrcadlo přírody ukázat, že jeho 

pojetí vědění se vztahuje na vědění-že, a tedy na společenskou funkci vědění, přičemž celý 

projekt západní filozofie, ústící ve 20. století do Heideggera a Wittgensteina, naznačuje, že 

vědění-že má právě tuto funkci a že popis světa (vědění-že) slouží lidem mnohem více k tomu, 

aby nějak rozuměli sobě samým v dané historické situaci a dokázali žít ve svém 

společenském okolí, než aby porozuměli světu o sobě v nějakém univerzálním poznání (první 

část mé dizertace je proto nazvaná Západní filozofie jako slepá cesta za univerzálním 

poznáním) 

2. do toho zapadá úspěch přírodních věd, které se vydaly jinou cestou než tradiční západní 

filozofie a jejichž přístup ke světu tak, jak se vyvíjel od dob středověku až po dnešek, beru 

jako exemplární příklad vědění-jak, pozoruhodně nezávislého na právě panující platné teorii 

či obrazu světa (druhá část mé dizertace je proto nazvaná Přírodní vědy jako vědění za 

teoriemi) 

3. pojetí vědění-že jako společenského nástroje a přírodních věd jako vědění-jak, tedy poznání 

za či nad teoriemi, poznání, které je reprodukovatelné a přežívá změnu paradigmat, by mělo 

mít velký význam pro znovuoživení pragmatizmu a jeho rozvinutí v modernější, současné 

verzi, která půjde právě opačným směrem než Rorty, směrem k instrumentalistické tradici 

v klasickém pragmatizmu, a tím bych se chtěl zabývat v závěrečné části své práce (třetí část 

mé dizertace je proto nazvaná Pokus o reformulaci pragmatizmu) 

Univerzální poznání, veliký cíl západní filozofie přinejmenším od dob Platóna, se ukáže jako 

iluze, jako pouhé lokálně nabyté a lokálně platné vědění-že, jehož nárok na univerzalitu je 

mocenskou pozicí (nic nového z hlediska Nietzsche nebo Foucaulta), na druhou stranu 

vědění-jak se ukáže jako poměrně nadčasová a nadkulturní autorita (nikoli však univerzální), 

plynoucí z otevřené autority praxe. Právě toto pojetí vědění-jak je opravdové novum, které 

přináší moje dizertační práce do filozofické diskuze. 
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Je-li otevřená autorita příroda nebo dějiny, do nichž při svém jednání narážíme jako do mezí, 

jež musíme respektovat a poznávat, pokud chceme žít, tak i vědění-že je nějak jejich součástí, 

odněkud se vzalo a má svou funkci v reálných společnostech jako určitý nástroj jejich 

fungování a nikoli jako zrcadlo světa (víra v to, že takové společenské vědění je zrcadlem 

světa, může a nemusí být jeho součástí). V části, věnované reformulaci pragmatizmu, ukážu 

kořen vědění-že v komplexitě emocí a v emocionálním vázání se na okolí (inteligence emocí 

ve smyslu díla filozofky Marthy C. Nussbaum Upheavals of Thought: The Intelligence of 

Emotions), zejména to společenské. V souladu s tradicí pragmatistické filozofie mi půjde o to, 

ukázat u vědění-jak a také u vědění-že kontinuitu poznání lidí s poznáním zvířat, což je dnes 

mnohem zřejmější, než bylo v dobách klasického pragmatizmu. Jak vyplyne z následujících 

dvou prolegomen, podobnost mezi způsobem poznávání světa v experimentálních vědách a 

způsobem poznávání světa u zvířat byla pro mne klíčovým způsobem, jak nově uchopit 

filozofii přírodních věd a spojit ji s novou formulací pragmatizmu. 

 

1. PROLEGOMENA: vědění-jak a přírodovědné poznání 

Pro objasnění, co vlastně míním věděním-jak, bude vhodné nejprve aspoň stručně a předběžně 

vysvětlit, jak chápu jeho spojení s přírodními vědami. Spojení vědění-jak a přírodovědného 

poznání není příliš běžné, neboť u věd se tradičně předpokládá popisná a vysvětlující funkce. 

Věda má nějaký obraz světa, který může být vnímán v tradičním smyslu jako takový obraz 

světa, podle něhož je třeba žít (vědění o stavu světa a vědění o správných hodnotách od sebe 

byla často těžko rozlišitelna, zejména tam, kde se první z nich připouštělo v silném smyslu, 

tedy v klasické metafyzice).  

Odtud velké konflikty minulosti mezi vědou a představami o světě (obrazy světa např. 

náboženskými), které sloužily mnohem více k zakotvení společenských či morálních hodnot 

než k nějakému „čistému“ popisu světa. Dnes, zejména díky Rortymu, ostatně víme, že 

reprezentace světa v našich pojmech jako něco vážně míněného nemá žádný smysl. Mohlo to 

být tak vnímáno také u vzdělaných kněží minulosti, kteří svůj náboženský příběh nemuseli 

chápat jako doslovnou reprezentaci skutečnosti, nýbrž jako společenský tmel, který dává 

životu i normám smysl. Střet mezi vědeckým obrazem světa a náboženským obrazem světa 

v době Galileiho by pak z hlediska rortyánského byl bigotní spíše ze strany vědců, kteří brali 

své objevy až příliš vážně, metafyzicky, bez ohledu na jejich společenskou destruktivnost (tak 
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chápe Galileiho případ Feyerabend v Rozpravě proti metodě a já se k tomu budu vracet 

později).  

K lepšímu pochopení toho, jak společnost reaguje na vědecký obraz světa, je nutno vzít 

v potaz, že proměna vědění-že bývá pomalá, nicméně může být tak dokonalá, že např. pro 

mnohé křesťanské církve dnes není hodnotový problém ani darwinizmus, ani sexuální 

výchova. Pro společnost v rámci komplexního vztahu různých představ a hodnot může 

vědecké tvrzení, že se člověk vyvinul z opice, znamenat v různých historických etapách různé 

věci (třeba už jen opice je dnes vnímána jinak než v dobách, kdy lidé neevropských národů 

byli dehumanizovaní jako tvorové mezi člověkem a opicí, naopak dnes zvířata, a opice 

zvláště, spíše humanizujeme, ukazujeme jejich vyspělou inteligenci a komplexní emoce). 

Nicméně vědecký obraz světa je specifický v tom, že se jednak mění velmi rychle a čím je 

věda pokročilejší, tím se zdá více předbíhat vývoj společnosti samotné, a jednak v tom, že 

jeho vývoj dělá, zdá se, náš svět méně srozumitelným.  

Příkladem může být z pohledu 19. století velmi progresivní fyzik Albert Einstein, který 

přispěl k položení základů oboru, kvantové mechaniky (Nobelovu cenu v oboru fyziky dostal 

Einstein v roce 1921 především „for his services to Theoretical Physics, and especially for his 

discovery of the law of the photoelectric effect“1), jehož obraz světa však nedokázal nikdy 

přijmout. Kvantová teorie měla dobré výsledky, to uznával, ale byla podle něj teoreticky 

neuspokojivá, byla pouze provizorní. Svět nemohl podle Einsteina vypadat tak, jak ho líčila 

kvantová teorie. Podobně by zřejmě reagoval Newton na postulát absolutní rychlosti světla a 

z něj plynoucí „abnormality“ Einsteinovy teorie relativity, s nimiž se běžná lidská zkušenost 

nemůže potkat (dilatace času a kontrakce délek u rychlostí, blížících se rychlosti světla). Ve 

fyzice je toto upnutí se na obrazy světa zvláště citelné, neboť novověká fyzika vychází 

z ambice popsat svět jako nějaký mechanizmus (hodinový stroj) pomocí invence „přírodních 

zákonů“. Mnohem větší míru flexibility a upřednostnění úspěšného postupu před obrazem 

světa bychom našli v alchymii a v z ní se rodící chemii či vůbec v inženýrství. To vše budu 

podrobněji diskutovat později. 

Současné přírodní vědy během dvou set let svého vývoje výrazně změnily svět, tedy po 

stránce technické – máme nové stroje a materiály a díky nim nové vymoženosti. Zároveň se 

ale staly velmi málo srozumitelné, jejich obraz světa se mění díky novým a novým objevům a 

je velmi abstraktní a neintuitivní nebo dokonce protiintuitivní. Samozřejmě i v rámci 

                                                           
1 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/ 
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přírodovědných komunit hraje obraz světa, tedy vědění-že, právě společenskou funkci: vědci 

se s ním identifikují a rozumí svému místu na světě nějak právě díky němu (typický příklad 

byl právě Einstein a jeho téměř náboženská identifikace s deterministickým univerzem). I 

v rámci přírodních věd je prosazení se nějaké teorie společenská událost (zde má Rorty 

pravdu s pojetím vědění jako diskurzu, jako argumentace a přesvědčování posluchačů) a čím 

více jsou vědci se svými obrazy světa emocionálně spojeni, tím spíše prosazení se nového 

obrazu světa bude spojeno až s generační výměnou (to pozoroval už Kuhn a také se o tom 

podrobněji zmíním později). V měnících se teoriích a obrazech světa ale zůstává hromadící se 

a do technologií se transformující experimentální poznání. To je to, co odlišuje přírodní vědy 

od ostatních diskurzů, třeba od klasické filozofie. 

Nechci v žádném případě tvrdit, že dichotomie mezi vědění-že a vědění-jak, kterou nabízím, 

je nějak absolutní a metafyzická. Nemyslím, že vědění-že a vědění-jak je třeba oddělit tak, aby 

v jednom ani v druhém případě nebyly příměsi toho opačného. Proto když chci tvrdit, že 

experiment je v zásadě reprodukovatelný za stejných podmínek bez ohledu na naše vědění-že, 

ignoruji záměrně námitku, že k nastavení experimentu je zapotřebí nějaké vědění-že o tom, co 

jsou to stejné podmínky atd. Nevytvářím novou metafyziku, snažím se pouze uchopit nový, 

naprosto pragmatistický, způsob pohledu na lidské poznání. V každém případě přírodní věda 

nezměnila svět díky svým obrazům světa – a tam, kde je měla uspořádány nejpřehledněji, 

jako v nebeské mechanice, tam pro změnu našeho pozemského světa znamenaly nejméně a 

sloužily spíše astrologii – nýbrž díky experimentům, které dělala a jejichž výsledky a aplikace 

zůstávají platné a reprodukovatelné (použitelné) bez ohledu na proměnu obrazů světa.  

 

2. PROLEGOMENA: rozdíl mezi vědění-že a věděním-jak u zvířat 

K tomu se vrátím později, až se budu zabývat podrobněji povahou objevu v přírodních 

vědách. Nyní mi však půjde o vypracování rozdílu mezi vědění-že a vědění-jak na příkladu 

vývoje klasické západní filozofie a při těchto úvahách bych jako extrapolaci vědění-jak, jakési 

vědění-jak co nejvíce oproštěné od vědění-že, chtěl použít poznání zvířat, raději těch 

nejprimitivnějších (přihlásil bych se tu k Rortyho naturalizmu a jeho zmínce o nutnosti hledat 

kořeny lidského poznání až někde u améb). Či lépe řečeno: naši představu, kterou o poznání 

zvířat máme. Primitivní zvířata zkusmo interagují se svým okolím, aby nalezla vhodné řešení 

pro svůj život. Jejich představa o jejich okolí, jejich vědění-že, je zřejmě minimální, je skoro 

tak minimální, jako by byla představa nějakého člověka, jenž provádí nějaký experiment zcela 
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bez vědění-že, zcela vytržen ze všech kultur a pojmů. Podle Carrutherse v jeho knize The 

Architecture of the Mind ovšem už primitivní živočichové mají podobnou strukturu mysli, 

jako je ta naše (str. 66): 

«V této části budu argumentovat pro to, že architektura vnímání, věření, přání, plánování či 

kontroly pohybu pochází skutečně z dávných časů a ukazuje se už u hmyzu či pavouků.»2 

Spojení mezi „čistým“ vědění-jak a poznáním u zvířat jako našich evolučních předků získá 

mnohem hlubší význam, až se budu zabývat otázkou, odkud se vůbec vzalo v přírodních 

vědách experimentování a proč bylo tak úspěšné při měnění světa. V poslední době se 

srovnáním poznání u zvířat a u lidí zabýval také Tyler Burge v knize Origins of Objectivity, 

v níž dospěl k závěrům, které podporují pojetí vědění-jak jako něčeho rudimentárního, co 

máme společného se zvířaty. Vědění-jak – na rozdíl od vědění-že – je totiž právě způsob, 

kterým jsme už před pojmovým chápáním zapleteni ve svém okolí, čímž se v nás vytvářejí 

stejné kořeny pro smysl „objektivního“, jako je tomu u zvířat (zvířata i lidé mají v zásadě 

tentýž smysl pro objektivitu, je to objektivita plynoucí ze situace, tedy co v dané situaci 

fyzicky je možné dělat a co naopak dělat možné není). Tak jako je u přírodních věd vědění-že 

něco, co časem mizí a proměňuje se (teorie jsou vyvráceny a nahrazeny novými), kdežto 

výsledky experimentů zůstávají v platnosti napříč dějinami (vědění-jak), tak se i Burgovi 

v evoluční perspektivě jeví reprezentace jako určitý „vedlejší produkt“. V následující citaci 

z jeho knihy (str. 548) je zřejmě zapotřebí chápat to „ne-reprezentující“ a „pre-reprezentující“ 

jako něco spojeného s vědění-jak (s polanyiovským „tacit knowledge“ experimentátora nebo 

naprosto nepojmovým orientováním se zvířete v jeho okolí): 

«Kritizoval jsem filozofické tradice, které líčí, jak objektivita začíná s lidskými bytostmi. Ne-

lidská zvířata také nepřinášejí objektivitu. I když primitivní schopnost jednat předchází 

smyslovou reprezentaci a objektivitu, přece objektivitu nevytváří. Spíše je tomu tak, že zvířecí 

schopnost jednat získává určitý primitivní typ objektivity tehdy, když ne-reprezentující vztahy 

k okolnímu prostředí a pre-reprezentující psychologické struktury vedou ke vnímání. (Stále 

však je možné, že v doslovném smyslu je objektivita u primitivního vnímání nejjednodušších 

vnímajících, např. včel, slepá. Není známo žádné spojení mezi objektivitou vnímání a 

vědomím. (…)) Počátky empirické objektivity leží v organizaci vnímání, která je slepě 

utvořena pomocí pre-reprezentujících, subindividuálních sil.  

                                                           
2 In the present section I shall argue that perception/belief/desire/planning/motor-control architectures are of very 
ancient ancestry indeed, being presented even in insects and spiders. 
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Tím také příroda překonala samu sebe. Samozřejmě se příroda nestala nadpřirozenou. Spíše 

se opravdová reprezentace, zřetelná díky objektifikaci, vynořuje jako vedlejší produkt, nebo 

subkomponenta, evoluce v operacích smyslových orgánů relativně jednoduchých zvířat.»3 

Zdá se mi, že u lidí se z tohoto vedlejší produktu stalo vědění-že, které mohlo získat právě zde 

zvláštní, svébytnou funkci díky svému společenskému zakotvení, neboť rozsáhlé systémy, 

které nějak vyobrazují náš svět, systémy reprezentací, mají důležité společenské funkce. 

Rorty chápe reprezentacionalizmus jako určitý filozofický postoj, který sklouzává k bigotnosti 

a přesvědčení, že naše obrazy světa mohou mít nějaký ahistorický, nadlidský (vydobytý 

spekulacemi na epistemologické půdě typu Kantova syntetického a priori) základ. Na druhou 

stranu Rorty ignoruje evoluci lidské kultury jako objektivní děj, jako proces, v němž vědění-že 

má své společenské role, včetně důležité role představy o výlučnosti a univerzálnosti lidského 

poznání v dějinách antické a evropské civilizace. Reaguji tedy na Rortyho jak tím, že proti 

jeho vědění jako konverzaci stavím vědění-jak (a představu otevřené autority), tak tím, že 

odmítám jeho pojetí vědění-že jako něčeho, co má být správně pouze věcí bezpředsudečné, 

osvícené konverzace. Ostatně Rortyho etnocentrizmus a celý jeho obraz světa, světa, který je 

a má být v zásadě pouze tvůrčí, kultivující konverzací, je nástroj, který Rorty otevřeně 

používá k politickým cílům, jako je obhajoba liberální demokracie. To všechno bude náplní 

první části mé práce.  

 

DALŠÍ VYMEZENÍ SE VŮČI RORTYMU 

Proč se ale zabývat něčím tak odtažitým, jako je vztah mezi vědění-že a věděním-jak? Protože, 

domnívám se, jsme dospěli ve vývoji filozofie (a kultury) právě do toho bodu, kdy to 

potřebujeme k porozumění sobě samotným. Čili samozřejmě všechno, co píši, je vědění-že, je 

přepřádání sítí pojmů, kdy ty pojmy a obrazy světa z minulosti jsou už neuspokojivé a 

neumožňují nám rozumět sobě samým dnes a dnešnímu světu, v němž žijeme. Tato činnost, 

toto přepřádání, je ostatně podle mého názoru činnost, která je i právě vlastní klasické západní 
                                                           
3 I have criticized traditions in philosophy that portray human individuals as originating objectivity. Non-human 
animals are not the makers of objectivity either. Although primitive agency pre-dates perceptual representation 
and objectivity, agency does not produce objectivity. Rather, animal agency gains a primitive type of objectivity 
when non-representational relations to the environment and pre-representational psychological structures yield 
perception. (There may still be a literal sense in which the objectivity involved in primitive perception in the 
simplest perceivers – for example, bees – is nevertheless blind. There is no known connection between 
perceptual objectivity and consciousness. (…)) The origins of empirical objectivity lie in perceptual organization 
blindly fashioned by pre-representational, subindividual forces. Therein, nature outdid itself. Of course, nature 
did not go supernatural. Rather, genuine representation as marked by objectification emerges as a by-product, or 
subcomponent, of evolution, in the operation of sense organs of relatively simple animals. 
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filozofii jako takové, neboť její konstrukce a systémy jsou reakcí na společenské změny, 

hodnotovou nejistotu, na potřebu podívat se na to, jak to tedy vlastně je s tím, co jsme dosud 

žili spíše „jen tak“ intuitivně. Proto také tato filozofie zcela právem vychází z intuice, z toho, 

co je v dané době jednak srozumitelné a co se ale zároveň nějak vymknulo a co je třeba udělat 

znovu srozumitelným. Přírodní vědy v tomto smyslu v 18. a 19. století teprve prodělávaly 

svůj obtížný postup k naprosto obrácené cestě, jež měla svět učinit spíše nesrozumitelným. A 

to proto, že se postupně vzdaly intuice ve prospěch experimentálního poznání. 

Nyní, když máme určitou extrapolovanou představu o rozdílu mezi vědění-že a vědění-jak, 

bude mým úkolem ukázat vývoj klasické filozofie v poněkud jiném světle, než nabízí Rorty 

ve svém díle Filosofie a zrcadlo přírody. Ten rozdíl mezi námi spočívá v tom, že zatímco 

Rorty bere filozofické konstrukce starších filozofů poměrně vážně a postupně je zevnitř 

rozkládá a ukazuje nesmyslnost reprezentacionalizmu (já k tomu přidám ještě Popperovu 

kritiku „metodologického esencializmu“ a budu kritizovat „univerzální poznání“ vůbec) jako 

takového a obhajuje proti klasické filozofii jiný typ filozofie, totiž jakousi výchovnou 

konverzaci, já budu vycházet z toho, že klasická filozofie nikdy neměla funkci něco 

reprezentovat, ale měla funkci společenskou, politickou, funkci „porozumění sobě samé“ v 

dané společnosti a v daném historickém a kulturním kontextu, jak už jsem se o tom zmínil.  

Rorty ve Filosofii a zrcadlu přírody často naráží na konflikt mezi epistomologickým pojetím 

filozofie a jejím pojetím konverzačním, např. str. 163: 

«Na Sellarsovu a Quinovu obranu se pokusím ukázat, že holismus obou autorů vychází 

z jejich věrnosti tezi, podle níž zdůvodnění není otázkou specifického vztahu mezi idejemi (či 

slovy) a předměty, nýbrž věcí konverzace, společenské praxe. Konverzační zdůvodnění je 

přirozeně holistické, zatímco zdůvodnění, jež pevně vězí v epistemologické tradici, je 

reduktivní a atomistické.» 

Domnívám se, že filozofický spor mezi epistemologickým zdůvodněním a zdůvodněním 

konverzačním je spor, který vzniká ve 20. století jako produkt širší kulturní situace, a že tedy i 

představa nějaké korespondence mezi naším poznáním a světem, jak je o sobě, byla 

produktem nějaké společenské situace a měla svou sociální funkci. I ty představy, které tvrdí, 

že naše poznání sahá dále za pouhou konverzaci, jsou prosazovány pouze na základě 

konverzace a dobových intuicí. Rorty poněkud vyvazuje konverzaci jak z dějin, tak ze 

sociálního a kulturního kontextu a dělá z ní něco jako „říši svobody“, uskutečnění liberálních 
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nadhledů nad předsudky, nad historickou a kulturní vržeností. Ale takto právě společenská 

praxe nefunguje.  

Jestliže Rorty chápe reprezentacionalizmus jako něco, co není možné zastávat a co způsobilo 

filozofii mnoho problémů, je to způsob, jakým rozumíme dnes my v naší historické a kulturní 

situaci sami sobě (a to zdaleka nikoli všichni). Můj úkol nyní bude velmi stručně ukázat, jak 

západní filozofie dospěla až k Rortymu právě s ohledem na společenskou funkci vědění-že, 

které je v západní filozofii obsažené. To vyžaduje soustředit se na velká témata a nikoli na 

detailní bitvy o filozofické kategorie, v nichž se ukazuje zapomnění (řečeno s Heideggerem) 

na sociální funkci filozofie a ztracení se v záhybech jednotlivých obrazů světa, jež nám 

předkládá. Proto budu vycházet z interpretací, které jsou činěny dostatečně konsenzuálně a 

z určitého nadhledu, jaký třeba vykazují nejnovější čtyřdílné dějiny západní filozofie 

Anthonyho Kennyho (A New History of Western Philosophy).  
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ZÁPADNÍ FILOZOFIE JAKO SLEPÁ CESTA ZA UNIVERZÁLNÍM POZNÁNÍM 

 

UNIVERZÁLNÍ POZNÁNÍ NA ZAČÁTKU ZÁPADNÍ FILOZOFIE 

Společenská funkce vědění-že je zřejmě nejpatrnější ve východním myšlení, např. čínském, 

kde nebyl učiněn řecký vynález univerzálního poznání (v tradici judaistické je sice Bůh 

univerzální, nikoli však lidské poznání), o němž se zmíním za chvíli. Dalo by se říci, že třeba 

pro čínskou filozofii je typický v zásadě ten typ myšlení, který později objevili američtí 

pragmatisté. Cituji z hesla „Comparative Philosophy: Chinese and Western“ na Stanford 

Encyclopedy of Philosophy (autor David Wong): 

«Rozdíly ve způsobu, jak je filozofie pojímána, mohou odrážet rozdíly v zájmech, které má 

naplňovat. Chad Hansen ukazuje na jiný možný rozdíl v zájmech, tentokrát v zájmech, které 

má naplňovat jazyk, přičemž argumentuje tím, že klasičtí čínští myslitelé nepojímali jako 

prvotní funkci jazyka, aby byl deskriptivní a pokoušel se srovnávat propozice se stavem věcí, 

ale spíše jako pragmatický nástroj pro to, jak se chovat. Hansen totiž vidí čínskou tradici jako 

zásadně zaujatou konfliktem různých tao, což definuje jako sady postupů, jak se chovat, 

včetně diskurzů. Západní interpreti to nebyli schopni vidět, argumentuje Hansen, protože 

čínské tradici vnutili svá zaujetí korespondenční pravdou a metafyzikou. (…) David Hall a 

Roger Ames podávají související výklad Konfucia, zčásti jako reakci proti vlivné interpretaci 

Herberta Fingaretta, který chápe Konfuciovo Tao jako ideální normativní řád, který přesahuje 

nahodilosti času, místa, historie a kultury. Hall a Ames argumentují, že Konfuciovo Tao 

nebylo míněno jako tradice a na jazyku nezávislá realita, proti které jazykově formulované 

víry měly být stanoveny jako spolehlivé nebo nespolehlivé, nýbrž ve skutečnosti mělo jít o 

kumulativní výtvor jednotlivců, kteří pracovali zevnitř kontextu, který jim poskytla tradice 

společnosti, sestávající ze zvyků, konvencí, představ o náležitém chování a dobrých mravech, 

představ o správném jednání a o tom, co má nejvyšší hodnotu a proč je život vůbec hoden 

žití.»4 

                                                           
4 Differences in the way philosophy is conceived may reflect differences in the interests philosophy is meant to 
satisfy. Chad Hansen points to another possible difference in interests —this time in interests that language is 
meant to satisfy, arguing that the classical Chinese thinkers did not conceive of the primary function of language 
to be descriptive and as attempting to match propositions with states of affairs, but rather as a pragmatic 
instrument for guiding behavior. In fact, Hansen sees the Chinese tradition as centrally concerned with the 
conflict of daos, which he defines as sets of behavior-guiding practices, including discourses. Western 
interpreters have been unable to see this, argues Hansen, because they have imposed their own concerns with 
correspondence truth and metaphysics on the Chinese tradition. (…) David Hall and Roger Ames give a related 
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Odkud se v antice vzala vlastně tak zvláštní představa, jako je „univerzálního poznání“? Zdá 

se, že už s některými presókratiky, kteří hledali racionální princip skutečnosti, utajený za 

smyslovou rozmanitostí. „Racionalita“ zde přitom neslouží k nějakému poučenému zacházení 

s věcmi našeho okolí, nýbrž k vystižení reality samotné, která přesahuje všechny relativní 

zkušenosti, odvozené ze zacházení s okolím. Cituji Davida C. Lindberga v knize The 

Beginnings of Western Science, str. 34: 

«Pronikání do těchto diskuzí o základní realitě a o problému změny a stability bylo třetí 

hlavní věcí, kterou se raní řečtí filozofové také zabývali – zejména problémem poznání (v 

podstatě jde o problém epistemologie). V hledání fundamentální reality, která podkládá 

rozmanitost substancí, zjevovaných nám smysly, je implicitně obsaženo následující: jestliže 

smysly nezjevují to, co dosvědčuje intelekt – např. fundamentální stabilitu – pak musíme 

zavrhnout smysly jako vodítko k pravdě. Parmenidův radikální postoj k otázce změny měl 

jednoznačné epistemologické důsledky: jestliže smysly ukazují změnu, je tím demonstrována 

jejich nespolehlivost; z toho pak plyne, že pravda může být získána pouze používáním 

rozumu. Atomisté měli také důvod znevažovat smyslovou zkušenost.»5 

A podobné uvažování pokračuje u Platóna. Hned když vstoupíme do Platóna, vidíme tu 

spojitost mezi krizí hodnot, praktickými problémy společnosti, politikou a filozofií jako 

intuitivním ověřováním zpochybněného (odvolávám se tady na Popperovu knihu Otevřená 

společnost a její nepřátelé I). Z tohoto úhlu pohledu je platónský koncept ideje (formy) 

jakýmsi garantem intuitivního poznání v jeho údajné univerzalitě. Tato univerzalita je zásadní 

krok k reprezentacionalizmu. Už to není poznání místní, relativní, dočasné a pragmatické, jak 

ho ještě líčí Hérodotos, nebo jak je známo ve východním myšlení, už je to ambice k uchopení 

skutečnosti jako takové přes náhled, už je to moc znát univerzální pravdu (a diktovat ji). Cituji 

                                                                                                                                                                                     

interpretation of Confucius, in part reacting against Herbert Fingarette's influential interpretation of Confucius' 
Dao as an ideal normative order transcending the contingencies of time, place, history, and culture. Hall and 
Ames argue Confucius's Dao was not conceived as a tradition and language-independent reality against which 
linguistically formulated beliefs were to be measured as reliable or unreliable, but in fact a cumulative creation 
of individuals working from within a context provided by a society's tradition, consisting of customs, 
conventions, conceptions of proper behavior and good manners, conceptions of right conduct and of what is of 
ultimate value and of what lives are worth living. 
5 Poking through these discussions of the underlying reality and the problem of change and stability has been a 
third basic issue, which early Greek philosophers also addressed – namely, the problem of knowledge (more 
technically known as epistemology). It is implicit in the quest for the fundamental reality underlying the variety 
of substances revealed by the senses: if the senses do not reveal what the intellect attests – fundamental stability, 
for example – then we must abandon the senses as a guide to the truth. Parmenidesʼ radical stance on the 
question of change had clear-cut epistemological implications: if the senses reveal change, their unreliability 
would seem to be demonstrated; it follows that truth is to be gained only by the exercise of reason. The atomists, 
too, had reason to denigrate sense experience. 
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Stanford Encyclopedia of Philosophy, heslo „Plato's Middle Period Metaphysics and 

Epistemology“ (autor Allan Silverman): 

«Platón nikdy neuvažuje výzvu úplné skepse. Předpokládá, že poznání existuje, nebo aspoň že 

je možné, a zabývá se podmínkami, které ho činí možným. Tyto podmínky, široce myšleno, 

se týkají jednak rozumových schopností lidí, nebo správněji řečeno duší, a na druhé straně 

objektů poznání. Pokud jde o objekty, pak jsou to jistě ideje, co je objektem poznání. (…) 

Jestliže ideje jsou (základní) objekty poznání a zároveň nejsou ve fyzikálním světě, pak jsme 

museli toto poznání získat někdy před příchodem na tento svět. (…) Jestliže jsou ideje 

jednoduché, pak zřejmě poznání je intuitivní neboli podobné přímému seznámení: mimo 

propozice nějak vidíme ideu, ji samu prostřednictvím jí samé.»6 

Zde se mi zdá vhodné upozornit na kontrast mezi pojetím vědění jako moci u lorda Bacona a 

věděním jako moci u Platóna. Vědění-že tradičně nemělo sloužit k tomu, aby vynalézalo nové 

cesty, nýbrž spíše ke konzervování stávajících intuicí a stávajícího uspořádání společnosti a 

k jeho přehlednosti, a v tomto pojetí spočívá moc nikoli ve zkrocení a zapřažení přírody, jak 

vědění jako moc chápal Bacon, nýbrž v zajištění starých struktur, intuicí, emocí proti 

rozkladnému zpochybňování a odumírání, jak se o to snažil Platón. Cituji Popperovu 

Otevřenou společnost a její nepřátelé I, str. 37: 

«Podle naší analýzy má teorie Forem či Idejí v Platónově filosofii přinejmenším tři odlišné 

funkce: 1) Je krajně důležitým metodologickým prostředkem, neboť umožňuje nejen čisté 

vědecké poznání (BC: použitím slov „čisté poznání“ sahá Popper podél tradice od Platóna až 

ke Kantovi), ale také poznání, které by mohlo být aplikováno (BC: v bodu 3 se ukáže v jakém 

smyslu) na svět měnících se věcí, o nichž nemůžeme bezprostředně získat žádné vědění, 

nýbrž jenom mínění. Tak je umožněno zkoumat problémy měnící se společnosti a vybudovat 

politologii. 2) Poskytuje klíč k naléhavě potřebné teorii změny a teorii rozkladu, k teorii 

vytváření a degenerace, a zvláště klíč k historii. 3) Ve sféře společenské otevírá cestu 

k jistému druhu sociálního inženýrství a umožňuje vytvoření nástrojů k zastavení společenské 

změny, neboť navrhuje vytvoření „nejlepšího státu“, který se tak podobá Formě či Ideji státu, 

že se nemůže rozložit.» 

                                                           
6 Plato never considers the global skeptical challenge. He assumes that there is knowledge, or at least that it is 
possible, and he inquires into the conditions that make it possible. These conditions, broadly conceived, concern, 
on the one hand, the rational capacities of humans, or more accurately souls, and, on the other hand, the objects 
of knowledge. With respect to objects, Forms certainly are objects of knowledge. (…) If Forms are the (basic) 
objects of knowledge, and Forms are not in the physical world, then we must have acquired that knowledge at 
some point prior to our commerce with that world. (…) If Forms are simple, then it seems that knowledge is 
intuitive or acquaintance-like: in a non-propositional manner one somehow sees a Form, itself by itself. 
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Nemohu se zde zabývat tím, zda a proč Řecko presókratiků, Sókrata a Platóna zažívalo vývoj 

k univerzálnímu poznání jako konzervující moci, garantující intuitivní výklad světa, vývoj, 

který je dost možná unikátní historický úkaz. Zdá se však, že zde přestaly platit, jak známe už 

z Hérodota, neproblematicky normy jednotlivých kultur a z jejich stýkání vznikla krize 

hodnot, reprezentovaná myšlením sofistů. Tuto myšlenku mám z Popperovy Otevřené 

společnosti a její nepřátelé I, pro ilustraci cituji následující slova (str. 27-28): 

«Platón žil v období válek a politických svárů, které bylo, pokud víme, dokonce ještě 

neklidnější než to, které sužovalo Hérakleita. V době, kdy vyrůstal, vyústil rozpad kmenového 

života Řeků v jeho rodných Athénách ve vládu tyranů a později v zavedení demokracie. (…) 

Za jeho mládí bojovaly demokratické Athény na život a na smrt se Spartou. (…) Platón se 

během této války narodil, a bylo mu asi dvacet čtyři let, když skončila. Přinesla hrozné 

epidemie, ve svém posledním roce hladomor, pád athénské obce, občanskou válku a 

hrůzovládu, obvykle označovanou jako „vláda třiceti tyranů“; ti byli vedeni dvěma 

Platónovými strýci, kteří oba přišli o život při neúspěšném pokusu udržet svůj režim proti 

demokratům. Obnova demokracie a míru nepřinesla Platónovi žádnou úlevu. Jeho milovaný 

učitel Sókratés, z nějž později učinil hlavního řečníka ve většině svých dialogů, byl souzen a 

popraven. Sám Platón byl zřejmě v nebezpečí a spolu s jinými Sókratovými společníky 

z Athén odešel. Později, při své první návštěvě Sicílie, se Platón zapletl do politických intrik 

osnovaných na dvoře Dionysia II., syrakuského tyrana, a dokonce i po návratu do Athén a 

založení Akademie se spolu s některými svými žáky dále aktivně a vposled osudově účastnil 

konspirační a revoluční činnosti, která zakládala politický život v Syrakúsách. Tento stručný 

náčrt politických událostí snad přispěje k vysvětlení, proč v Platónově díle, podobně jako 

v díle Hérakleitově, nalézáme náznaky hrozného utrpení z politické nestability a nejistoty té 

doby. (…) Postulováním zákona historického vývoje shrnul Platón své sociální zkušenosti... 

Podle tohoto zákona… je veškerá společenská změna zkázou, rozkladem či degenerací. Tento 

základní historický zákon je podle Platónova názoru součástí kosmického zákona, který platí 

pro všechny stvořené či zrozené věci (BC: univerzální poznání).»  

 Myšlenka univerzálního poznání je zřejmě dobovou odpovědí na tuto rozsáhlou krizi řeckého 

světa a stala se posléze důležitým motivem v dějinách západního myšlení jako takového. Zde 

vzniká metafyzika jako to, co Heidegger kritizuje ve své přednášce Co je metafyzika?: 

metafyzika myslí jsoucí jakožto jsoucí. Už to není jsoucí ve světle našeho historického, 

náhodného, vrženého „pobytu“, dodal bych já, ale je to autoritativní výklad světa a princip 

konzervativní moci. K Heideggerovi se vrátím později. 
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Univerzální poznání u Aristotela není ukotveno tak naivně a přímočaře jako u Platóna, ba 

platonizmus je předmětem Aristotelovy intenzivní kritiky. Nicméně Aristotelés věřil v to, že 

poznávání odkrývá „esence věcí“ (heslo „Aristotle“ v Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

autor Christopher Shields): 

«Aristotelés věří, že v širokém rozmezí případů mají druhy esence, které je možné objevit 

svědomitým zkoumáním. Ve skutečnosti nevěnuje mnoho energie, aby vyargumentoval toto 

přesvědčení. Nicméně je ještě méně nakloněn plýtvat energií, aby bojoval s antirealistickými 

výzvami vůči esencializmu, snad proto, že je ohromen hlubokými pravidelnostmi, které 

nachází – nebo si myslí, že nachází – jako záruku výsledků svých biologických zkoumání.»7 

„Svědomité zkoumání“ u Aristotela neznamená experimentování ve smyslu zacházení s 

věcmi, nýbrž pozorování okolí prizmatem intuicí a vytváření pojmových konstrukcí, 

postavených na těchto intuicích. Smyslem je získat právě univerzální poznání, jež u Aristotela 

splývá s poznáním esence, tedy s možností definice dané věci (co daná věc je). Cituji The 

Beginnings of Western Science, str. 48: 

«Aristotelova epistemologie je komplexní a sofistikovaná. Na tomto místě musí stačit 

poukázat na to, že proces získávání poznání začíná smyslovou zkušeností. Z opakované 

smyslové zkušenosti následuje paměť a z paměti pomocí průběhu „intuice“ nebo „vhledu“ je 

zkušený badatel schopen rozlišit univerzální rysy věcí. Pomocí opakovaného pozorování psů, 

například, zkušený šlechtitel psů poznává, co je to pes ve skutečnosti, tedy poznává formu 

neboli definici psa, klíčové znaky, bez nichž žádné zvíře nemůže být psem. Povšimněme si, 

že Aristotelés, nikoli méně než Platón, byl odhodlaný uchopit univerzální rysy nebo vlastnosti 

věcí, na rozdíl od svého učitele ale Aristotelés argumentoval, že je zapotřebí začít u dané 

individuální materiální věci (BC: a nikoli u rozpomínání na ideje). Jakmile uchopíme 

univerzální vlastnosti neboli definici, můžeme je použít jako premisu v deduktivním 

důkazu.»8 

                                                           
7 Aristotle believes for a broad range of cases that kinds have essences discoverable by diligent research. He in 
fact does not devote much energy to arguing for this contention; still less is he inclined to expend energy 
combating anti-realist challenges to essentialism, perhaps in part because he is impressed by the deep regularities 
he finds, or thinks he finds, underwriting his results in biological investigation. 
8 Aristotle̓ s epistemology is complex and sophisticated. It must suffice here to indicate that the process of 
acquiring knowledge begins with sense experience. From repeated sense experience follows memory; and from 
memory, by a process of “intuition” or “insight”, the experienced investigator is able to discern the universal 
features of things. By the repeated observation of dogs, for example, an experienced dog breeder comes to know 
what a dog really is; that is, he comes to understand the form or definition of a dog, the crucial traits without 
which an animal cannot be a dog. Note that Aristotle, no less than Plato, was determined to grasp the universal 
traits or properties of things; but, unlike his teacher, Aristotle argued that one must start with the individual 
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Správné aristotelské vědění je tedy správná klasifikace věcí: jak vypadá správný pes nebo 

přímo správný svět, kam co patří, co k čemu je. Zde vyniká společenská (ba přímo politická, 

mocenská) funkce vědění-že velmi výrazně. Tento aristotelský diskurz bude přitom převládat 

v Evropě až do dob Descartových. Diskuze o esencích a potřeba najít tu správnou klasifikaci 

skutečnosti, ten správný základ, jistotu, se bude v evropské filozofii opakovat stále dokola i 

v karteziánské a pokarteziánské filozofii až do 19. a 20. století. Stále jde o nárok na 

univerzální poznání. Např. také zakladatel empirizmu Locke bere esence vážně a uvažuje o 

nich takto (Stanford Encyclopedia of Philosophy, heslo „Locke on Real Essence“, autor Jan-

Erik Jones): 

«Velmi jednoduše řečeno, reálná esence je pro Locka to, co dělá něco tím, čím to je, a 

v případě fyzických věcí se jedná o fyzickou příčinu, která je podkladem pozorovatelných 

kvalit daného objektu. Nominální esence je na druhé straně abstraktní idea, kterou vytváříme, 

když určíme podobné kvality, sdílené objekty. Nominální esence je idea oněch sdílených 

podobností. (…) K vědeckému poznání dochází, když naše ideje o nominálních esencích 

odpovídají reálným esencím. Podle Locka v případě matematiky a morálky nominální a reálné 

esence splývají.»9 

Výmluvné je to, že zrovna morálka a matematika jsou jakýmsi vědeckým poznáním v tom 

nejsilnějším smyslu, u nich vlastně nelze už při dosažení nominální esence nemít tu esenci 

reálnou, tedy mít poznání, které by nebylo vědecké (u matematiky to lze snad intuitivně i 

nějak pochopit, u morálky je to však naprosté popření subjektivnosti morálky). 

Záměrně nechci diskutovat o případných rozdílech mezi reprezentacionalizmem, který je 

moderní a karteziánský a jehož kritikou se zabývá Rorty (Rortyho myšlenkám se budu 

věnovat podrobně později), a metodologickým esencializmem, který je k nalezení už v antice 

a scholastice a který Popper připisuje kromě Platóna a Aristotela i Hegelovi a jiným 

„věšteckým filozofiím“. V následujícím citátu z Poppera (Otevřená společnost a její nepřátelé 

I, str. 38) bude, myslím, dostatečně zřejmé, co Popper myslí metodologickým esencializmem: 

                                                                                                                                                                                     

material thing. Once we grasp the universal properties or definition, we can put it to use as the premise of 
deductive demonstrations. 
9 Very simply stated, a real essence, for Locke, is what makes something what it is, and in the case of physical 
substances, it is the underlying physical cause of the object's observable qualities. (…) A nominal essence, on the 
other hand, is an abstract idea that we make when we identify similar qualities shared by objects; the nominal 
essence is the idea of those shared similarities. (…) Scientific knowledge occurs when our nominal essence ideas 
match the real essences. According to Locke, in mathematics and morality the nominal and real essences are the 
same. 
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«Termínem metodologický esencialismus chci charakterizovat názor Platóna a mnoha jeho 

následovníků, že úkolem čistého poznání či „v ědy“ je odhalit skutečnou povahu věcí, tj. jejich 

skrytou skutečnost neboli esenci. Zvláště Platón byl přesvědčen, že esenci smyslových věcí 

lze najít v jiných a reálnějších věcech – v jejich praotcích čili Formách. Mnozí z pozdějších 

metodologických esencialistů, například Aristotelés, jej v tom vůbec nenásledovali, avšak 

všichni se s ním shodovali v tom, že úkol čistého poznání spatřovali v objevování skryté 

povahy či formy či esence věcí. Všichni tito metodologičtí esencialisté se také s Platónem 

shodli v tvrzení, že tyto esence lze objevit a odlišit pomocí racionální intuice, že každá esence 

má své vlastní jméno, kterým se nazývají smyslové věci, a že tyto esence lze popsat pomocí 

slov. Popis esence nějaké věci všichni nazývali definicí. (…) Metodologický esencialismus, tj. 

teorii, že cílem vědy je odhalovat esence a popisovat je pomocí definicí, lépe pochopíme, 

dáme-li jej do kontrastu s jeho opakem, metodologickým nominalismem. Místo snahy zjistit, 

čím věc skutečně je, a definování její pravé povahy, chce metodologický nominalismus 

popsat, jak se věc za různých okolností chová, a zvláště zda se v jejím chování projevují 

nějaké pravidelnosti. Jinými slovy metodologický nominalismus spatřuje cíl vědy v popisu a 

„vysvětlení“ věcí a událostí naší zkušenosti, tj. v jejich popisu pomocí univerzálních zákonů.» 

Nejrůznější verze reprezentacionalizmu i esencializmu chápu jako součást jedné a téže 

tendence, která věří v možnost univerzálního poznání (u Poppera díky jeho falsifikacionizmu 

jsou „univerzální zákony“ spíše logickou formou než karteziánskou metafyzikou). Jak ukážu 

později, stejnou chybou nároku na univerzální poznání trpí i systém Kantův, byť jej lze stěží 

chápat jako systém esencialistický či reprezentacionalistický. Jedním z cílů této práce je 

rozšířit rortyánskou kritiku representacionalizmu a popperiánskou kritiku esencializmu na 

samotnou představu univerzálního poznání jakožto specifického typu vědění že, které 

předstírá, že má to, co nemá, totiž onu univerzálnost. Vědění že totiž nemůže být univerzální, 

určitou univerzálnost – totiž reprodukovatelnost opřenou o „otevřenou autoritu“ – lze najít 

teprve u vědění jak. To bude mnohem zřetelnější v druhé části této práce, kde se budu zabývat 

vývojem západní experimentální vědy. Na druhou stranu představa o tom, že nějaké 

společenské vrstvy (církev zejména) mají univerzální poznání a že to poznání je takové a 

takové, hrála a dosud hraje důležitou roli v kulturních a politických dějinách Evropy.  

Hlásím se k Rortyho (Filosofie a zrcadlo přírody, str. 47) shrnutí západního pojetí duše, které 

plyne z Platónovy a Aristotelovy filozofie (Rorty odmítá možnost univerzálního poznání, 

včetně toho vědeckého, jak ukážu níže, nicméně dělá to právě proto, aby zrušil jakoukoli 

možnost nadlidské autority, každé poznání je pro něj pouze historickým diskursem, kdežto 



22 

 

mně jde o to, usvědčit to vědění-že, které se vydává za univerzální poznání z omylu či přímo 

manipulace, a to proto, abych na možnost nadlidské autority – otevřené autority vědění jak – 

poukázal a odkryl ji): 

«Jakmile se objevila metafora poznávání obecných pravd, podle níž do sebe pojímáme 

univerzálie stejně, jako tělesné oko poznává jednotliviny internalizováním jejich 

individuálních barev a tvarů, byla dost silná na to, aby se stala intelektuální náhražkou lidové 

víry v život mezi stíny. V různých formách, od novoplatónské koncepce poznání jako 

přímého spojení s božstvím (emanace božství, jeho reflexe) až ke střízlivému 

novoaristotelskému hylemorfickému výkladu abstrakce, zůstala po dvě tisíciletí odpovědí 

západních filosofů na otázku „Proč je člověk jedinečný?“ duše, která je „imateriální, protože 

je schopna rozjímat o univerzáliích“.» 

Platonizmus a aristotelizmus umožnil středověké společnosti chápat sebe samu jako součást 

univerzálního, smysluplného, v zásadě racionálně poznatelného (nicméně na zcela jiných 

principech, než je racionalita mechanistická) kosmu, v němž pravé poznání je to poznání, 

kterého dosáhly minulé autority. Zejména v aristotelizmu bylo však obsaženo mnoho náhledů, 

které nebyly v souladu s učením Bible, a proto důležitý úkol pro středověkou filozofii bylo 

aristotelský obraz světa (vědění-že) „ohnout“ do nových náboženských i společenských 

poměrů. To se podařilo, pokud jde o historický vliv, zřejmě nejlépe sv. Tomáši Akvinskému. 

Cituji Beginnings of Modern Science, str. 243: 

«To je potom Tomášovo řešení problému víry a rozumu. Vytvořil prostor pro obojí, když 

citlivě spojil křesťanskou teologii a aristotelskou filozofii do něčeho, co dnes můžeme 

nazývat „křesťanský aristotelizmus.“ V tomto procesu bylo zapotřebí pro Tomáše, aby 

pokřesťanštil Aristotela tím, že se postaví a utká s aristotelovskými doktrínami, které se zdály 

odporovat učení, vycházejícímu ze zjevení, a také opravoval Aristotela tam, kde ten upadl 

v omyl. Ale stejně tak „poaristotelovštil“ křesťanství tím, že do křesťanské teologie vpravil 

velkou část aristotelské metafyziky a přírodní filozofie. Z hlediska delší perspektivy (až do 

devatenáctého století) se tomizmus stal oficiálním učením katolické církve, z hlediska svých 

současníků… byl Tomáš považován teology konzervativnějšího přesvědčení za nebezpečného 

radikála.»10  

                                                           
10 This, then, is Thomasʼs solution to the problem of faith and reason. He has made room for both, subtly 
merging Christian theology and Aristotelian philosophy into what we may call “Christian Aristotelianism.” In 
the process it was necessary for Thomas to Christianize Aristotle by confronting and wrestling the Aristotelian 
doctrines that appeared to conflict with the teachings of revelation, and correcting Aristotle where he had fallen 
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Příklad sv. Tomáše uvádím proto, aby ještě více vynikla společenská funkce vědění-že, kdy 

velké dílo filozofické syntézy spočívá právě v usmíření dvou koncepcí člověka a jeho místa 

v kosmu a tedy i dvou obrazů kosmu, aristotelského a křesťanského, přičemž právě ze 

společenských důvodů měla církevní dogmata přednost před aristotelským racionalizmem.  

  

UNIVERZÁLNÍ POZNÁNÍ V MODERNÍ ZÁPADNÍ FILOZOFII 

Veliký zlom a vynález toho, co Rorty nazývá mysl jako zrcadlo přírody, měly přijít 

s emancipací moderního člověka od minulých autorit, zejména od Aristotela. V době, kdy 

vzniklo karteziánské myšlení, všeobecně považované za základ moderní filozofie, byly však 

středověké jistoty už v troskách. Descartes navazoval na Montaigneův skepticizmus, který byl 

individualistický a který se snažil sám vlastním rozumem pragmaticky zorientovat v chaosu 

světa. Individualizmus spočíval především v tom, že sebevědomý myslitel nechtěl jen tak 

vycházet z minulého poznání, z autorit, jak to bylo běžné ve středověku (cituji Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, heslo „Michel de Montaigne“, autor Marc Foglia): 

«Descartes byl dalek toho, aby Montaignem nahradil své jezuitské učitele ze školy, místo toho 

se rozhodl učit sám sebe od začátku, čímž následoval cestu k nezávislosti a pevnosti úsudku 

určenou Montaignem. Nastavení mysli, které Descartes zdědil od Esejů, se ukazuje jako něco 

zvláště zřejmého ve dvou prvních částech Rozpravy o metodě. Jakmile mladý Descartes 

opustil Collège de La Flèche, rozhodl se cestovat a vyzkoušet sám sebe svými činy.»11 

Podle Rortyho bylo cílem filozofování Descarta a Hobbese učinit místo rozvíjejícím se 

vědám, porazit teologii, ale nikoli vytvořit novou metafyziku. Tato moderní filozofie se měla 

stát sama sebou teprve v podobě epistemologie a plně reflektovat sama sebe jakožto 

epistemologii až u Kanta. Metafyzika byla podle Rortyho nahrazena fyzikou. Později ukážu, 

že fyzika byla tehdy „mechanistickou metafyzikou“ (Galileův a Descartův i Newtonův 

mechanistický svět je metafyzickým obrazem světa) a že šlo vlastně o nahrazení staré 

                                                                                                                                                                                     

into error. At the same time he “Aristotelianized” Christianity, importing major portions of Aristotelian 
metaphysics and natural philosophy into Christian theology. In the long run (by the nineteenth century), 
Thomism came to represent the official position of the Catholic church; in the short run… Thomas was viewed 
by theologians of more conservative persuasion as a dangerous radical. 
11 Far from substituting Montaigne for his Jesuit schoolteachers, Descartes decided to teach himself from scratch, 
following the path indicated by Montaigne to achieve independence and firmness of judgment. The mindset that 
Descartes inherited from the Essays appears as something particularly obvious, in the two first parts of the 
Discours de la méthode. As the young Descartes left the Collège de La Flèche, he decided to travel, and to test 
his own value in action.  
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metafyziky metafyzikou novou. Nicméně tato nová metafyzika měla právě tu společenskou 

funkci, kterou jí připisuje Rorty (Filosofie a zrcadlo přírody, str. 129-130): 

«Představa, že existuje autonomní obor zvaný „filosofie“, který se liší od náboženství a vědy 

a dokáže je kriticky posuzovat, je poměrně nedávná. Když Descartes a Hobbes pranýřovali 

„školskou filosofii“, nemysleli si, že nabízejí nový a lepší druh filosofie: lepší teorii poznání, 

lepší metafyziku či lepší etiku. Taková rozlišení mezi „filosofickými obory“ dosud 

neexistovala. Představa „filosofie“ samé v tom smyslu, jak jí rozumíme od devatenáctého 

století, kdy se stala standardizovaným akademickým oborem, ještě nebyla ve hře. Pokud se 

ohlédneme zpátky, spatříme Descarta a Hobbese jako „zakladatele moderní filosofie“, 

zmínění myslitelé však vnímali svou vlastní kulturní roli ve smyslu toho, co Lecky označil za 

„střet mezi vědou a teologií“. Bojovali (ovšem taktně) za to, aby se Koperník a Galileo cítili 

v intelektuálním světě bezpečně. Nemysleli si, že nabízejí „filosofický systém“, nýbrž že 

přispívají k rozkvětu bádání v matematice a mechanice a že osvobozují intelektuální život od 

církevních institucí. (…) Naše moderní rozlišení mezi vědou a filosofií až do Kanta 

neexistovalo. Dokud se nepodařilo zlomit moc církve nad vědou a bádáním, soustředila se 

energie lidí, které dnes považujeme za „filosofy“, na vymezení vlastních aktivit vůči 

náboženství. Otázka odlišení filosofie od věd mohla vyvstat až po vítězství v tomto boji. 

Vymezení filosofie vůči vědě umožnila představa, že jádrem filosofie je „teorie poznání“, 

teorie, která se liší od věd, protože je jejich základem. Toto pojetí dnes sledujeme 

přinejmenším k Descartovým Meditacím a Spinozovu Pojednání o nápravě rozumu, 

k sebevědomí však dospělo až u Kanta. Do struktury akademických institucí byla tato 

představa zapracována až v pozdním devatenáctém století a nepatřila předtím ani k běžnému, 

nereflektovanému způsobu, jak sebe sama chápali profesoři filosofie.» 

Rortyho kritika reprezentacionalizmu se týká právě myšlenky, že naše poznání může mít 

nějaké hlubší, nadlidské epistemologické základy. V tomto ohledu je Descartes ještě naprosto 

aristotelsky naivní (garantem karteziánského poznání je poznání Boha na základě jeho verze 

ontologického důkazu, srv. Principy filosofie I,XIII-XIV). Univerzální poznání mělo být u 

Descarta stále intuitivní, dosažitelné pouhou úvahou (metafyzika pokračuje), nicméně mělo 

být nové, mělo být objevené moderními mysliteli. A protože je to poznání univerzální, staří 

filozofové se prostě museli mýlit (tato úvaha padá až s Kuhnem, i když asi dodnes není úplně 

intuitivní právě vlivem karteziánské a osvícenské ideologie pokroku). Cituji Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, heslo „René Descartes“ (autor Gary Hatfield): 



25 

 

«Descartes neměl žádné pochybnosti o tom, že lidské bytosti některé věci znají a mají 

schopnost objevovat jiné včetně (přinejmenším od doby jeho metafyzického náhledu v roce 

1629) fundamentálních pravd o základní struktuře reality. Na druhou stranu také věřil, že 

filozofické metody vyučované ve školách jeho doby a používané většinou jeho současníků 

jsou zásadně chybné. Věřil, že učení scholastické aristotelské filozofie obsahuje základní 

omyl ve způsobu, jakým se získávají fundamentální pravdy, jakou jsou pravdy metafyziky. 

(…) Když posoudíme Descartovu odpověď na to, jak vůbec něco víme, můžeme rozlišit různé 

třídy poznání. Metafyzické první principy jsou známy pomocí intelektu samotného. Takové 

poznání by mělo dosáhnout absolutní jistoty. Praktické poznání, které se týká bezprostředních 

výhod a škod, je věcí smyslů. Toto pozná je obvykle dostatečně dobré. Objekty přírodních 

věd jsou poznávány kombinací čistého intelektu a smyslového pozorování: čistý intelekt nám 

říká, jaké vlastnosti mohou tělesa mít, a smysly používáme k tomu, abychom určili, které 

konkrétní případy oněch vlastností tělesa vskutku mají.»12 

 To, co je v Dertescartově pohledu vskutku nové, je dáno také rozvíjející se galileovskou 

vědou, která experimentálně popírá staré aristotelské intuice o pohybu. Nicméně Descartův a 

Leibnizův projekt zůstává ve srovnání s potřebou Galilea a Newtona „jen“ matematicky 

popsat jevy stále zanořen v aristotelské tradici (odkazuji na příspěvek Daniela Garbera 

„Leibniz, Newton and force“ in Interpreting Newton, str. 47): 

«Descartes pracuje v široce aristotelské tradici přírodní filozofie. Jeho cílem je nakonec 

poskytnout pohled na svět, který zahrnuje popis chování těles jako takových, nicméně který je 

zároveň založený na porozumění skutečným prvotním příčinám: přirozenosti těles, příčině 

jejich pohybu, způsobu, kterým se zákony, jež platí pro jejich chování, zakládají v prvotní 

příčině, tedy v Bohu. Jiným vláknem byl galileovský projekt. Galileův projekt byl uvnitř 

oblasti smíšené matematiky, jak to bylo nazýváno, kvantitativní popis světa, který dával 

přednost matematické deskripci před popisem konečných prvních příčin. Řekl bych, že 

                                                           
12 Descartes had no doubt that human beings know some things and are capable of discovering others, including 
(at least since his metaphysical insights of 1629) fundamental truths about the basic structure of reality. Yet he 
also believed that the philosophical methods taught in the schools of his time and used by most of his 
contemporaries were deeply flawed. He believed that the doctrines of scholastic Aristotelian philosophy 
contained a basic error about the manner in which fundamental truths, such as the truths of metaphysics, are to 
be gained. (…) In considering Descartes' answer to how we know, we can distinguish classes of knowledge. 
Metaphysical first principles are known by the intellect acting alone. Such knowledge should attain absolute 
certainty. Practical knowledge concerning immediate benefits and harms is known by the senses. Such 
knowledge is usually good enough. Objects of natural science are known by a combination of pure intellect and 
sensory observation: the pure intellect tells us what properties bodies can have, and we use the senses to 
determine which particular instances of those properties bodies do have. 
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Leibniz je dědic přírodně filozofické tradice Descartovy a Newton je dědicem matematické 

tradice, kterou sledoval Galilei.»13 

Aristotelés se podle Descarta mýlil, jeho predikce selhávají, a proto je třeba udělat novou 

metafyziku, která nám umožní porozumět sobě samým v novém (společenském) světě: díky 

rex cogitans zůstává zachráněno náboženství a duchovní život, díky rex extensa může 

probíhat výzkumný program, postavený na mechanistické metafyzice. Pozůstatkem této nové 

metafyziky až do dnešních dob je pro karteziánskou filozofii a moderní osvícenské, 

přírodovědné myšlení typický důraz na jistotu, na metodu, na exaktní důkaz. To je filozofie 

jako věda, filozofie očištěná od předsudků minulosti, univerzální poznání dobývané 

metodicky a postavené na jistých základech (podobný ideál najdeme později živý ještě např. u 

Husserla). Právě ty jisté základy (to, co se v angličtině nazývá foundationalism) se ovšem 

stanou tím hlavním problémem pro budoucnost filozofií, které se snažily pochopit člověka 

jako bytost, jež dokáže dosáhnout univerzálního poznání. Descartův význam na mapě dějin 

idejí shrnuje výmluvně Anthony Kenny v The Rise of Modern Philosophy (str. 40) těmito 

slovy: 

«Zákony také, Descartes pokračuje, jsou lepší, pokud jsou vymyšleny jedním zákonodárcem 

v jednom zákoníku. Podobně, domníval se, pravdivý systém filozofie by měl být výtvorem 

jedné mysli, a sám si o sobě myslel, že je jedinečně uzpůsoben, aby byl jeho tvůrcem. 

Je pravda, že Descartes zahájil nový, individualistický styl filozofování. Středověcí filozofové 

viděli sami sebe zásadně jako součást procesu přenosu korpusu poznání, přičemž během 

takového přenosu sice mohli nabídnout vylepšení, ta ale musela zůstat v hranicích, které byly 

vymezené tradicí. Renesanční filozofové viděli sebe sami jako ty, kdo znovu vynalézali a 

znovu publikovali ztracenou moudrost starých časů. Byl to Descartes, kdo jako první filozof 

od antiky nabídl sám sebe jako naprostého inovátora, jako osobu, která má vůbec poprvé 

výsadu vydat se za pravdou o člověku a jeho vesmíru. A kudy šel Descartes, tudy následovali 

                                                           
13 Descartes is working in a broadly Aristotelian tradition of natural philosophy. His aim is ultimately to give a 
view of the world that includes an account of the behavior of bodies as such, but grounded in an understanding 
of the true first causes: the nature of bodies, the cause of their motion, the way in which the laws that govern 
their behavior arte grounded in the first cause, i.e. God. A different strand was the Galilean project. Galileo̓s 
project was within the domain of mixed mathematics, as it was called, a quantitative account of the world that 
favored mathematical description over an account of the ultimate first causes. I would claim that Leibniz is a 
heritor of the natural philosophical tradition of Descartes, and Newton is a heritor of the mathematical tradition 
that Galileo followed. 
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ostatní: Locke, Hume a Kant, tito všichni nabízeli své filozofie jako nové výtvory, které jsou 

vůbec poprvé konstruovány na opravdových vědeckých principech.» 14 

Aristotelizmus měl podobně jako kartezianizmus také svět rozdělený na dvě odlišné sféry, na 

sublunární (podměsíčnou) sféru a supralunární (nadměsíčnou) sféru: v supralunární sféře 

platily dokonalé zákony, nicméně v naší sféře, sublunární, byl v zásadě ne úplný pořádek. 

S tím v souladu byla aristotelská fyzika tedy v zásadě kvalitativní, neostrá a intuitivní (srv. 

Beginnings of Western Science). Karteziánská rozpolcenost však procházela přímo člověkem, 

jenž byl zároveň res cogitans i res extensa. Cílem bylo kvantitativně, exaktně, metodicky najít 

pravdu, pravdu jinou než předsudky starých filozofů. Moderní individuum ale mohlo nakonec 

zpochybňovat i náboženskou víru předků a autoritu církve (protestantizmus byl v Descartově 

době dávno realitou), a tak Spinoza došel „more geometrico“ k panteizmu či přímo ateizmu 

(The Rise of Modern Philosophy, str. 68): 

«Spinozův jedinečný systém může být nahlížen historicky několika různými způsoby. Jestli 

chceme, můžeme umístit jeho teorie substance do vztahu s tou Lockovou. Locke i Spinoza 

eliminovali aristotelský pojem substance: pro Locka individuální substance mizí naprosto, pro 

Spinozu substance expanduje tak daleko, až jedna substance zahrnuje celý vesmír. Když si ale 

vezmeme pro srovnání Descarta, můžeme říci, že Spinoza předčil Malebranche v tom, jak 

daleko vedl důsledky karteziánských předpokladů. Malebranche došel k závěru, že Bůh je 

jediný hybatel ve vesmíru, ale Spinoza šel dále a tvrdil, že je jedinou substancí ve vesmíru. 

Ale když Spinoza říká, že tato jediná substance je „Bůh neboli Příroda“, znamená to, že je 

panteista nebo ateista? Byl chápán se stejným oprávněním jako ten, kdo tvrdí, že „Bůh“ je 

pouze krycí název pro řád přirozeného vesmíru, a jako ten, kdo tvrdí, že když vědci mluví o 

„Přírodě“, mluví po celou dobu také o Bohu. Ve filozofii sedmnáctého století je věk revolty 

proti Aristotelovi. Tato revolta byla dovedena nejdále Spinozou.»15 

                                                           
14 Laws too, Descartes goes on, are better if devised by a single legislator in a single code. Similarly, he thought, 
a true system of philosophy would be the creation of a single mind; and he believed himself to be uniquely 
qualified to be its creator. 
15 Spinoza̓s unique system can be looked at historically in several different ways. We can, if we wish, situate his 
theory of substance in relation to Lockeʼs. Both Locke and Spinoza eliminate the Aristotelian notion of 
substance: for Locke, individual substances vanish to virtual zero, for Spinoza substance expands so far that a 
single substance encompasses the universe. But if we take Descartes as our point of comparison, we can say that 
in drawing out the implications of Cartesian assumptions Spinoza overtook Malebranche. Malebranche drew the 
conclusion that God was the only agent in the universe; Spinoza went further and claimed that he was the only 
substance. But when Spinoza says that this single substance is ʻGod or Nature̓, does this mean that he is a 
pantheist or an atheist? He has been taken with equal justification to be alleging that ʻGod̓  is just a code word 
for the order of the natural universe, and to be claiming that when scientists speak ʻNature̓ they are all the time 
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Spinozův intuitivní panteizmus velmi dobře ukazuje, jak se mohou intuice lišit mezi lidmi 

různých skupin ve společnosti a jak se také mohou vyvíjet (Spinoza jako radikalizace 

karteziánství a jako karteziánství jiné společenské vrstvy, jiného osobního osudu). Jiným 

příkladem může být naopak míšení starších scholastických motivů a karteziánství u Leibnize. 

Descartes a jeho následovníci nicméně svorně věřili v rozum jako zdroj univerzální pravdy, a 

to i v přírodovědném smyslu: svět je mechanizmus a lze ho tak i, přísně matematicky, popsat. 

Pozorování a experimenty slouží k tomuto úkolu. Domnívám se, že takový obraz světa je 

mnohem více věcí osobní integrity nebo společenského programu než nějaký nestranný popis 

světa a že má jasně společenskou funkci v době emancipace společnosti od středověku a 

emancipace jednotlivce s jeho autentickým zdrojem poznání od tradiční pravdy. 

Galileo, jak ukážu podrobněji níže, čelil námitkám, že jeho matematický popis světa je platný 

pouze v říši idealizací, což, pokud by bylo uznáno, by v té době neznamenalo nějaký nástup 

pragmatizmu nebo postmodernizmu, nýbrž posílení pozice aristotelizmu a církevního učení. 

Proč přece měnit starou filozofii a staré pravdy, když ty nové neplatí pro reálný svět, v němž 

žijeme? Matematizace byla proto společenskou zbraní, s níž bylo nutno umět zacházet. 

Nemohlo se připustit, že má pouze instrumentální charakter, neměla-li být společenská bitva 

s církví prohrána. To si uvědomoval zejména Robert Boyle (Peter J. Blower & Ivan R. Morus: 

Making Modern Science, str. 42-44): 

„Nicméně to, jaký status mají matematické popisy přirozeného světa, zůstávalo předmětem 

sporů. Například pozornosti kritiků neuniklo, že Galileův zákon padajících těles není pravdivý 

v reálném světě, nýbrž pouze ve světě matematicky idealizovaném. Aby to překonal, Galileo 

musel argumentovat tím, že ve skutečnosti jeho idealizovaný, tření nezahrnující, matematický 

model spíše než neuspořádaná realita nějak správně vystihuje esenci jevů. Přírodní filozofové 

si dělali starosti ohledně toho, jaký epistemologický status – tedy jaký stupeň jistoty – by měl 

být dán výsledkům matematických argumentů, které se týkají fungování přirozeného světa. 

Jaká byla vlastně podstata toho, že mechanický svět, vytvořený z částic v pohybu, a jeho 

matematický popis sobě odpovídají? Jak by mohla být garantována integrita takového 

shodování se? Dokonce mechanický filozof jako Robert Boyle, který byl v principu šťastný, 

když mohl říci, že kniha přírody je „psaná matematickými písmeny“, byl prakticky mnohem 

obezřetnější ohledně toho, aby psal svou vlastní filozofii v matematickém jazyce. Boyle měl 

s matematikou stejný problém jako mnoho jeho současníků, totiž byl přesvědčený, že pro 

                                                                                                                                                                                     

talking of God. In the philosophy the seventeenth century is the age of the revolt against Aristotle. This revolt is 
carried to its ultimate length by Spinoza. 
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udržení své autority, tedy pro co největší možné zapůsobení na obecně přijímanou zkušenost 

lidí se světem, musí být přírodní filozofie přístupná. Problém s matematikou byl ten, že ta 

přístupná nebyla. (…) 

Boyle používal své experimenty, aby stanovil několik tvrzení o konstituci a přirozenosti 

vzduchu. Byl si nicméně dobře vědom, že na jeho proceduře není nic přímočarého. Například 

vše, co se dělo uvnitř vzduchové pumpy, bylo umělé. Nebylo samozřejmé, že způsob, jímž se 

vzduch choval v takových podmínkách, správně vystihuje jeho přirozené chování. Dokonce i 

při obecném přijetí homologie mezi tím, co se děje uvnitř pumpy, a tím, co se děje v přírodě, 

Boyle musel stále pilně pracovat, aby přesvědčil své skeptické posluchače o hodnotě svých 

tvrzení. Vypracoval zevrubně detailní zprávy o tom, co viděl během experimentů. Prováděl 

experimenty na veřejnosti, před svědky. Všechno to bylo zásadní, pokud chtěl přesvědčit 

ostatní, že jeho svědectví o jeho experimentech se vzduchovou pumpou by mělo být přijato 

jako relevantní.»16 

Postupem času se vědecké objevy, zejména ve formě Newtonova systému, staly důležitou 

inspirací a zároveň i zbraní filozofického myšlení. Například Erik Schliesser ve stati „The 

Newtonian refutation of Spinoza“ (Interpreting Newton, str. 300) popisuje stav filozofie mezi 

Newtonem a Kantem jako vymezený dvěma motivy, které nazývá „Newtonovou výzvou“ a 

„sókratovským problémem“. „Newtonova výzva“ znamená, že autorita vědy se používá 

k rozřešení filozofických debat, zatímco „sókratovský problém“ je problém vztahu závislosti 

či nezávislosti filozofie vůči různým společenským silám: 

                                                           
16 Just what the status of mathematical descriptions of the natural world was remained the subject of dispute, 
however. It did not escape critics’ attention, for example, that Galileo’s law of falling bodies did not hold true in 
the real world, but only in a mathematically idealized one. To overcome this, Galileo had to argue that it was 
actually his idealized, frictionless mathematical model rather than messy reality, that somehow properly captured 
the essence of phenomena. Natural philosophers worried about just what kind of epistemological status – what 
degree of certainty – should be accorded to the results of mathematical arguments concerning the operations of 
the natural world. Just what was the nature of the fit between the mechanical universe made up of particles in 
motion and mathematical descriptions of it? How could the integrity of that match be guaranteed? Even a 
mechanical philosopher like Robert Boyle, who was in principle happy to proclaim that the book of nature was 
“written in mathematical letters”, was in practice far more circumspect about writing his own natural philosophy 
in mathematical language. One of Boyle’s problems with mathematics was that, like many of his 
contemporaries, he was convinced that to sustain its authority – to appeal to as many people’s commonly 
accepted experience of the world as possible – natural philosophy had to be accessible. The problem with 
mathematics was that it was not. (…) Boyle used his experiments to establish a number of claims about the 
constitution and nature of air. He was well aware, however, that there was nothing straightforward about the 
procedure. Everything that took place inside the air pump was artificial, for example. It was not self-evident that 
the way the air behaved under such circumstances accurately reflects its natural behavior. Even given a general 
acceptance of a homology between what happened inside the air pump and what happened in nature, Boyle still 
had to work hard to convince his skeptical audience of the validity of his claims. He produced minutely detailed 
reports of just what he had seen during the course of experiments. He carried out experiments in public, before 
witnesses. All of this was essential if he was to persuade others that his testimony about his experiences with the 
air pump was to be accepted as reliable. 
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«Rozumím skotskému a francouzskému osvícenství před Kantovou kopernikánskou revolucí 

ve světle úsilí filozofů pevně uchopit to, co nazývám „newtoniánská výzva“, čímž myslím 

fakt, že těsně po úspěchu Principií je autorita vědy používána k řešení debat uvnitř filozofie. 

Tento příběh je ale komplikovaný, neboť mnoho myslitelů zároveň zápasí s verzemi toho, co 

nazývám „sókratovským problém“, čímž myslím to, že společenské síly (včetně 

náboženských, politických a morálních) mohou ohrožovat nezávislost a autoritu filozofie. 

Můj název („sókratovský problém“) má naznačit, že podrobení svobody filozofie jiné 

politické, morální nebo náboženské autoritě je věčný problém ve filozofii. Případ Galileův je 

známý příklad ze sedmnáctého století.»17 

Zde se stále zřetelněji ukazuje filozofická atmosféra v období nástupu přírodních věd a jejich 

postupné dominance jako souboj mezi různými společenskými potřebami a systémy, kdy 

nový, mechanistický obraz světa sloužil k rozleptání a poražení „starých struktur“. Zároveň se 

ale radikalizoval (Laplace) a přinášel nové obtíže pro potřebu tehdejších lidí nějak sobě a 

světu, v němž žijí, porozumět. Později se pokusím ukázat u Kanta, jak ten se snažil s těmito 

obtížemi mechanicizmu vyrovnat takovým způsobem, aby zachránil možnost univerzálního 

poznání, a tedy možnost metafyziky, ale zároveň ji usmířil s empirizmem. Než k tomu ale 

dojdu, je třeba nejdříve se podívat na empirizmus samotný a jeho vztah k univerzálnímu 

poznání. 

 

BRITSKÝ EMPIRIZMUS A JEHO DŮSLEDKY 

Nový radikální posun v moderní západní filozofii byl spojen opět se skepsí (po Montaigneovi 

a jeho pojetí člověka v zásadě v duchu antické skepse), tentokrát skepsí britského empirizmu. 

Rozdíl mezi pozicí Montaigne a pozicí britského empirizmu, kterou připravilo karteziánské 

úsilí, výmluvně vystihuje Rorty ve Filosofii a zrcadlu přírody (s. 136-137): 

«“Epistemologický obrat“, který provedl Descartes, by se býval nemusel zmocnit evropské 

obrazotvornosti, nebýt krize důvěry v zavedené instituce, krize, již paradigmaticky vyjádřil 

                                                           
17 I understand Scottish and French Enlightenment thought prior to Kant’s Copernican Revolution in light of 
philosophers’ attempts to come to grips what I call “Newtonian Challenge” by which I refer to the fact that in the 
wake of the Principia’s success the authority of science is used to settle debates within philosophy. The story is 
complicated because many thinkers are also struggling with versions of what I call the “Socratic Problem”, by 
which I mean that social forces (including religious, political, and moral) can threaten the independence and 
authority of philosophy. My name (“Socratic Problem”) for this is meant to suggest that the submission of 
philosophy’s freedom to other political/moral/religious authority is a perennial issue for philosophy; the Galileo 
affair is a famous example from the seventeenth century. 
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Montaigne. Měli bychom však rozlišovat tradiční pyrrhónský skepticismus, který se týká 

schopnosti dosáhnout jistoty, a nový skepticismus závoje idejí, jehož vznik Descartes umožnil 

tím, že vydobyl náš vnitřní prostor. Tradiční skepticismus se týkal především „problému 

kritéria“: problému, jak potvrdit platnost výzkumných procedur a přitom se vyhnout jak 

kruhovitosti, tak dogmatismu. Tento problém, který podle Descarta vyřešila jeho „metoda 

jasných a rozlišených idejí“, nemá mnoho společného s problémem, jak se dostat z vnitřního 

prostoru k vnějšímu – s problémem „vnějšího světa“, jenž se stal paradigmatem moderní 

filosofie. Koncepce „teorie poznání“ vyrostla kolem onoho posledního problému: jak poznat, 

zda jsou naše vnitřní reprezentace přesné. Obor věnovaný „povaze, původu a mezím lidského 

poznání“ – učebnicová definice „epistemologie“ – potřeboval oblast zkoumání zvanou „lidská 

mysl“; a právě tuto oblast vytvořil Descartes.» 

Empirikové přišli s tezí, že co je v rozumu, to tam muselo přijít přes smyslové vnímání. A 

tady v zásadě končí nárok na univerzální poznání. Je sice pravda, jak jsme viděli, že Locke 

ještě bere pojem esence vážně, nicméně postupný pád univerzálního poznání byl v principu 

obsažen už v postavení lokálnosti smyslů jako jediného zdroje základních informačních 

vstupů o světě kolem nás. To, co můžeme vědět o světě kolem nás na základě smyslového 

vnímání, je pouze pravděpodobné, nikoli jisté (The Rise of Modern Philosophy, str. 52): 

«Mysl pozorující podobnosti mezi přírodními objekty, říká Locke, je třídí pod abstraktní 

obecné ideje, k nimž připojuje obecná jména. (…) Substance ve světě mají rozmanité kvality 

a moci, které používáme, když definujeme věci různých druhů, nicméně definice, které jim 

dáváme, neodkrývají jejich reálné esence, ale pouze „esence nominální“. (…) Protože reálné 

esence věcí jsou nám neznámy, nemůžeme mít opravdovou vědu o přírodním světě, leč pouze 

pravděpodobnou víru.»18 

Nicméně teze o tom, že naše poznání je založeno na smyslovém nazírání, teze, z níž vychází i 

epistemologicky mnohem radikálnější Hume, je sama metafyzická, dogmatická a zejména 

velmi zjednodušená v tom, že zdroj poznání chápe primárně jako smyslové nahlížení a nikoli 

jako zacházení (pozorovatel vs. experimentátor). Co bychom znali o světě, kdybychom ho 

jenom vnímali a kdybychom v něm nejednali a nebyli nuceni v něm jednat starajíce se tak o 

život svůj a svých bližních? Zkušenost u britských empiriků neznamená to, co později chápal 

                                                           
18 The mind, Locke says, observing likeness among natural objects, sorts them under abstract general ideas, to 
which it attaches general names. (…) Substances in the world possess various qualities and powers which we 
make use of when we define things of different kinds; but the definitions we give them do not reveal their real 
essences, but only a “nominal essence”. (…) Because the real essences of things are unknown to us, we cannot 
have true science about items in the natural world, but only probable belief. 
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Polanyi jako tacit knowledge, tedy ne zcela artikulovatelné poznání, jež vyplývá z praktické 

zkušenosti s danou věcí, poznání, které lze získat v plné míře zase jen praktickou zkušeností, 

nýbrž pasivní nazírání věcí a řazení těchto věcí do předem připravených škatulek běžných 

intuicí a běžného jazyka. Ačkoli Rorty, jak ukážu později, nepovažoval vědění-jak za nosné a 

základní téma své filozofie, aby vědění-jak postavil proti této chybě britského empirizmu, 

přece si všiml velmi dobře toho, že empirikové, včetně Aristotela, chybně chtějí postavit 

vědění-že na smyslovém vnímání (Filosofie a zrcadlo přírody, str. 142-143): 

«Nejdůležitější pro Lockovo pojetí poznání však není kolísání mezi mozkem a νοϋς, nýbrž – 

jak jsem již uvedl – kolísání mezi poznáním jakožto něčím, co je možné bez souzení, protože 

při poznání jednoduše máme určitou ideu, a poznáním jakožto výsledkem formování 

zdůvodněných soudů. Právě tento zmatek je podle Kanta základní chybou empirismu, již 

nejostřeji vyjádřil kritikou záměny „posloupnosti představ a představy posloupnosti“, která 

však suvisí rovněž se záměnou mezi tím, kdy prostě máme dvě „vedle sebe stojící“ ideje – 

žabovitost a zelenost – a tím, kdy je „syntetizujeme“ do podoby soudu „žáby jsou obvykle 

zelené“. Stejně jako u Aristotela, ani u Locka nenajdeme jasný způsob, jak usouvztažnit 

chápání obecnin a formování soudů, respektive schopnost mysli přijímat formy a vytvářet 

propozice. V tom je principiální slabina všech pokusů redukovat „poznání, že“ na „poznání 

něčeho“, pokusů modelovat poznání podle vidění.» 

Univerzální poznání pro antiku a pro středověk spočívalo v poznání podstaty věcí, pro 

filozofii karteziánskou je to však poznání souvislosti věcí, jejich vyplývání a příčinnosti, jejich 

mechanizmu. Představa mechanického kosmu (jako hodinového stroje) a rozumu, který 

nespekulativně, nýbrž jakýmsi přímým nahlížením, poznává jeho zákonitosti (Newtonovo 

hypotheses non fingo), byla triumfem univerzálního poznání, kdy došlo k jakémusi rozšíření 

aristotelské supralunární sféry s matematickými zákonitostmi na celý vesmír. Celý vesmír se 

nyní řídi přírodním zákonem (k tomu se vrátím při úvahách o povaze přírodních věd a jejich 

dějin), a ten je postaven na kauzalitě.  

Jak ale poznat přírodní zákony na základě omezené smyslové zkušenosti nás lidí? Pro 

empiriky proto nebylo vůbec snadné vysvětlit úspěch Newtonovy gravitační teorie. Locke si 

dobře všiml toho, že Newton popisuje tělesa, která jsou velmi daleko od naší zkušenosti a že 

pro tento popis využívá matematické formulace, která se nedá odvodit přímo ze smyslového 

pozorování. Podotýkám jenom, že z hlediska vědění-jak je Newtonova gravitační teorie, i 

kdyby byla omezena pouze na nebeskou sféru, úzce spojena nikoli s manipulací nebeskými 
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tělesy, ale s předpovědí poloh různých nebeských těles pro potřeby zejména astrologie a 

mořeplavectví. Dokonce dříve než vědecký popis nebeské sféry vůbec začal vznikat, 

existovala už různá zcela instrumentálně sesbíraná data o pohybech nebeských těles, 

používaná v tzv. astrolábech. Úspěch novověké astronomie, vrcholící v Newtonovi, spočívá 

vlastně „jenom“ v tom, že tato již dříve známá data dokázala zobecnit do jednoduchých 

matematických rovnic, založených na teorii působení gravitační síly. 

Lockův postoj k Newtonovi není zásadově empirický, neboť dává prostor jeho matematické 

metodě vyjadřovat něco fundamentálnějšího, než může dosáhnout pouhé empirické zkoumání, 

jak shrnuje Mary Domski ve stati „Locke's qualified embrace of Newton's Principa“ 

(Interpreting Newton, str. 64): 

«Lockovy popisy gravitace jako „fundamentální pravdy“ a „principu“ přírodní filozofie jsou 

důležité, protože umožňují oddělit Newtona od praktického přírodovědce. Zatímco praktický 

přírodovědec má za cíl zvětšit zásobu „faktů“ o konkrétních tělesech a kvalitách v přírodě… 

Newton místo toho zakládá zákon přírody – zákon obecná gravitace – založený na empirické 

evidenci, zejména pak na empiricky odvozených zákonech pohybu, a pak používá tento zákon 

k vysvětlení přírodních jevů. Tedy, Lockovým čtením, Newton zakládá a přijímá gravitaci 

jako „fundamentální pravdu“ a tato pravda, neboli princip, potom vede jeho další zkoumání 

přírody.»19 

Tento Lockův postoj je sice zdůvodněn tím, že Newton zkoumal smyslům odlehlá, nebeská 

tělesa (ve skutečnosti data ke své teorii Newton již měl od dřívějších astronomů, takže by 

mohl svou teorii gravitace vytvořit i bez jediného pohledu na nebe), a tak s nimi neměl dobrou 

smyslovou zkušenost, nicméně zdá se spíše motivován tím, že Newton byl již zavedenou 

autoritou a Locke nechtěl jeho systém na základě epistemologické argumentace napadat. 

Cituji opět ze zmíněné stati (Interpreting Newton, str. 67-8): 

«Podstatné je spíše soustředit se na Lockův výrok, že „mistři-stavitelé“ jsou ti, kdo „posunují 

vědy dál“ – vědy v plurálu. Podle mého čtení Lockův Newton a Lockův Boyle posunují dál 

odlišné vědy – Newton astronomii a Boyle fyziku. Dát je spolu dohromady jako „mistry-

                                                           
19 Locke’s descriptions of gravitation as a “fundamental truth” and “principle” of natural philosophy are 
important, because they help separate Newton from the practical naturalist. While the practical naturalist aims to 
increase the store of “facts” regarding the particular bodies and qualities in nature… Newton instead establishes 
a law of nature – the law of universal gravitation – based on empirical evidence, namely, based on his 
empirically derived laws on motion, and then uses this law to explain other natural phenomena. That is, on 
Locke’s reading, Newton establishes and accepts gravitation as a “fundamental truth”, and this truth, or 
principle, then guides his further investigations of nature. 
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stavitele“ neznamená tedy přiřknout jim společnou metodu nebo dokonce společnou oblast 

výzkumu. Má se tím spíše podtrhnout, že oba zvládli metody určené jejich zvláštní oblasti 

přírodní filozofie mistrovsky.»20 

Mnohem větší problémy měl s Newtonovým univerzálním poznáním Hume. Hume ve svém 

pojetí původu lidského poznání, byť stojí na stejném empiristickém dogmatu o rovnítku mezi 

„knowing that“ a smyslovém „knowing of“ jako Locke, míří z mého pohledu velmi správně 

na to, že ani u Newtonových zákonů nelze jejich univerzálnost brát opravdu vážně, tedy 

metafyzicky. Jde pouze o „projekci našich induktivních inferencí“, tedy o poznání ryze 

historické, lokální, odvozené ze zkušenosti určitých lidí určité doby. Humův, odvážím se říci 

prozíravý, postoj k Newtonovi a mechanicistické metafyzice vůbec shrnuje Graciela De 

Pierris ve stati „Newton, Locke, and Hume“ těmito slovy (Interpreting Newton, str. 279): 

«A proto existuje fundamentální asymetrie mezi Humovým skepticizmem vůči apriornímu 

modelu příčinného vysvětlení v mechanistické filozofii a mezi jeho skepticizmem vůči 

Newtonově (a své vlastní) induktivní metodě. Z hlediska naturalistického postoje vědy a 

běžného života rozhodně podporuje induktivní metodu, nikoli však apriorní model příčinného 

vysvětlení. Pro Huma induktivní inference dokonce ještě před tím, než je vytříbena do ideální 

newtoniánské induktivní metody úvahou slučitelnou s běžným životem i vědou, následuje 

přirozené principy asociace v mysli a závisí pouze na zkušenosti. Ale apriorní zdůvodňování 

mechanistických filozofů… nenásleduje takové přirozené operace. Tato asymetrie se také 

ukazuje ve způsobu Humova pozitivního pojetí nutnosti v rámci postoje běžného života a 

vědy. Hume vysvětluje (ale nezdůvodňuje s definitivní platností) takovýto pozitivní pojem 

nutnosti jako projekci našich induktivních inferencí, zatímco nutnost skrytých sil, zavedených 

mechanistickou filozofií, nemá pro Huma žádnou analogii v přirozených operacích mysli. 

Tento zděděný pojem nutnosti je prostě jednou a provždy odmítnut, a to z hlediska obou 

postojů.»21 

                                                           
20 The key is rather to focus on Locke’s claim that they are “Master-Builders” who are “advancing the Sciences” 
– in the plural. On my reading, Locke’s Newton and Locke’s Boyle are advancing different sciences – Newton 
astronomy and Boyle physics. To place them together as Master-Builders is thus not to attribute to them a 
common method or even a common domain of inquiry. It is rather to underscore that each has mastered the 
methods appropriate to their chosen sub-discipline of natural philosophy. 
21 There is, therefore, a fundamental asymmetry between Hume’s skepticism concerning the a priori model of 
causal explanation of the mechanical philosophy and his skepticism concerning Newton’s (and his own) 
inductive method. Within the naturalistic standpoint of science and common life, Hume emphatically endorses 
the inductive method but not the a priori model of causal explanation. Inductive inference, for Hume, even 
before it is refined into the ideal Newtonian inductive method by a reflection compatible with common life and 
science, follows natural principles of association of the mind and relies only on experience. But the a priori 
reasoning of the mechanical philosophers… does not follow such natural operations. This asymmetry also 
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Hume je podle mého názoru v tomto svém postoji velmi daleko a nebýt jeho metafyzické 

epistemologie, dalo by se říci, že je zcela za metafyzikou, někde na půdě pragmatizmu. 

Humova kritika, byť je mířena z pozic dogmatického empirizmu, směřuje k základnímu 

problému pojetí lidského vědění ve světě moderní vědy: jakou roli ve vědě hraje univerzální 

poznání? Může být člověk ve svém vědeckém, osvícenském, emancipačním triumfu bez 

univerzálního poznání? Adekvátní reakce na Huma měla být z mého pohledu opuštění 

představy univerzálního poznání vůbec, jak to udělali američtí pragmatikové, pozdní 

Wittgenstein nebo Heidegger.  

Právě vědecké poznání ve svých triumfech je příruční, praktické, je především vědění-jak, 

zatímco jeho ambiciózní obrazy kosmu jsou postupně falzifikovány a nahrazovány něčím 

mnohem méně srozumitelným, co je mnohem méně „obrazem“ a mnohem více „operonem“, 

než byly obrazy starší. Potřeby společnosti zejména v kontinentální Evropě, jak porozumět 

sobě samé, však v Humových dobách a dlouho po něm stále ještě spočívaly v hájení obrazu 

člověka jako tvora s univerzálním poznáním, který svým rozumem nahlíží nad-dějinné 

pravdy, jako jsou třeba pravdy Newtonova systému.  

Poohlédněme se ještě zpátky, abychom viděli, kam jsme došli. Staré, aristotelské univerzální 

poznání podstat je v zásadě intuitivní a je úplně jedno, zda k němu dospíváme skrze smysly 

(kdy třeba, platónsky, smyslová zkušenost podnítí nějaké rozpomenutí se na ideu), nebo skrze 

nějaký racionální náhled, nezávisle na smyslech. Všichni totiž v diskurzu poznání podstat 

sdílíme v zásadě stejnou intuici a argumentace se k ní vrací. Karteziánství však postavilo 

univerzální poznání na hledání nějakých jistých základů, které jsou odlišné od staré tradice. 

Staří filozofové se mýlili a otázkou bylo, proč se moderní, emancipující se rozum nemýlí. 

Musela být najita nějaká autorita a se vzrůstem experimentálních věd bylo zřejmé, že tato 

autorita bude mnohem spíše ve smyslech než v rozumu. Experiment byl totiž chápán 

především jako smyslové nazírání, jako pasivní nahlížení toho, co se při něm smyslově 

odhaluje (částečně snad i díky tomu, že Newtonův systém byl postaven na pozorování nebes, 

s nimiž se nedalo experimentovat).  

Empirici vytvářeli teorii poznání jako takovou, nikoli pouze teorii poznání vědeckého, a tak 

přišli se v zásadě metafyzickou poučkou, že právě smyslové nazírání vede k poznání, byť toto 

                                                                                                                                                                                     

reveals itself in the character of Hume’s positive notion of necessity, within the standpoint of common life and 
science. Hume explains (but does not ultimately justify) such a positive notion of necessity as a projection from 
our inductive inferences, whereas the necessity of hidden powers postulated by the mechanical philosophy has 
no analog, for Hume, in any natural operations of the mind. This inherited notion of necessity is simply rejected 
once and for all – from both standpoints. 
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poznání už nemůže být univerzální. Humův útok na pojem příčinnosti z pozice smyslového 

vnímání jako základu poznání byl tak drtivý právě proto, že v té době bylo zapotřebí 

porozumět tomu, jak věda ze smyslového poznání vytváří poznání univerzální. 

Když si v Humově kritice tradičního pojetí příčinnosti dosadíme místo vnímání pravidelností 

poznávání pravidelností při zacházení s věcmi (často osvojitelných až teprve prostřednictvím 

vlastní zkušenosti se zacházením), dostaneme se k tomu, jak nás a také ostatní zvířata 

(darwinistická) zkušenost nutí žít s představou příčinnosti (The Rise of Modern Philosophy, 

str. 206): 

«Humova odpověď spočívá v tom, že pozorování stálých spojení vytváří nový dojem v mysli. 

Jakmile jsme pozorovali dostatečné množství případů B následujících A, cítíme odhodlání, 

když se znovu setkáme s A, přenést se k B. To je původ ideje nutného spojení… Nutnost 

„není nic jiného než vnitřní dojem mysli neboli odhodlání přenést se v myšlenkách z jednoho 

objektu k druhému“. Tento postoj umožňuje Humovi ještě jednou prohlásit, že teze, že 

neexistuje žádná idea bez předchozího vnímání, je potvrzena. Pociťované očekávání následku, 

když je příčina přítomna, dojem způsobený zvykovým spojením, je ten dojem, ze kterého je 

odvozena idea nutného spojení.»22 

Je, myslím, velmi obtížné tento Humův konstrukt spojit s experimentálním přístupem, který 

spočívá na intersubjektivitě a přenositelnosti určitého vědění-jak. Můžeme samozřejmě 

v člověku, který nikdy neviděl provádění nějakého kuchařského receptu, vzbudit očekávání, 

že když udělá to a ono, tak dosáhne konkrétního výsledku z důvodu příčinnosti – že ten 

výsledek bude lepší a lepší s větší a větší praxí. Příčinností jsme jaksi prosyceni již od raného 

dětství, kdy si spojujeme často přímo instinktivně určitou vlastní intervenci do okolí, určité 

chování, s konkrétním efektem. Příčinnost v nás zcela určitě nevzniká tím, že bychom 

pozorovali nějaké A a nějaké B, nýbrž tím, že se o něco snažíme a narážíme na pravidelnosti, 

které vedou k úspěchům, nebo nás aspoň chrání před neúspěchy. Nicméně Hume má naprosto 

pravdu v tom, že přenáší příčinnost z univerzálního poznání právě do říše zvyku, do našeho 

zacházení se světem, k němuž nemáme – třeba ve srovnání se zvířaty – žádný privilegovaný 

přístup.    

                                                           
22 Hume’s answer is that the observation of the constant conjunction produces a new impression in the mind. 
Once we have observed a sufficient number of instances of a B following an A, we feel a determination, when 
next we encounter an A, to pass on to B. This is the origin of the idea of necessary connection… Necessity is 
“nothing but an internal impression of the mind, or a determination to carry out thoughts from one object to 
another”. This account enables Hume to claim that once again the thesis is verified that there is no idea without 
an antecedent impression. The felt expectation of the effect when the cause presents itself, an impression 
produced by customary conjunction, is the impression from which the idea of necessary connection is derived. 



37 

 

Z mého pohledu je velkým paradoxem, že osvobodit se od pochopení člověka jako bytosti se 

schopností dosáhnout univerzálního poznání (třeba „přírodních zákonů“) trvá moderní a 

současné filozofii vlastně až dodnes zejména kvůli pojmu vědy a představě, že věda dosahuje 

univerzálního poznání (to je přesvědčení, které sdílel ještě i Einstein, i když někteří starší 

fyzikové, jako třeba Huygens, byli mnohem pragmatičtější). Pokusím se totiž později ukázat, 

že experimentální věda stojí především na vědění-jak, tedy je v rozporu s univerzálním 

poznáním, jak ho chápala stará i karteziánská západní filozofie. 

 

HLAVNÍ POKUSY O ZÁCHRANU UNIVERZÁLNÍHO POZNÁNÍ PO HUMOVI 

Zmíním se nyní o třech dalekosáhlých pokusech, jak zachránit ideál univerzálního poznání 

proti empirické skepsi: o kantiánství, o hegeliánství a o pozitivizmu.  

Rorty chápe Kanta jako začátek epistemologie, a tedy začátek toho pojetí filozofie, které 

Rorty především kritizuje. Je to způsobeno tím, že Rorty, což bude patrné z pozdějších úvah o 

jeho filozofii, byl v situaci, kdy se musel vypořádat s epistemologií jako takovou, jejíž 

dědictví se promítlo do analytické tradice. Rortyho čtení Kanta – jako ostatně jeho čtení 

ostatních filozofů – nespočívá v uvažování o potřebě Kanta a jeho doby specifickým 

způsobem porozumět sobě, tedy západnímu lidstvu v dané historické situaci.  

Kant velice dobře chápal, že filozofie má sloužit k tomu, aby člověk porozuměl především 

sám sobě a své společenské (morální) roli a v tom smyslu i světu (obrazu světa, jak ho sdílí 

daná společnost), ve kterém žije (Kritika čistého rozumu, str. 479): 

«Veškerý zájem mého rozumu (jak spekulativní, tak praktický) se spojuje v následujících 

třech otázkách: 1. Co mohu vědět?, 2. Co mám dělat?, 3. V co smím doufat?» 

V tom ohledu byly pro jeho dobu tři věci klíčové: možnost univerzálního poznání jako základ 

vědy, svoboda v mechanistickém světě (to, na co odpovídal Descartes dualizmem) a mravnost 

nezávislá na předsudcích minulosti, mravnost racionální. A k tomu všemu bylo z pohledu 

Kantova třeba především odpovědět Humovi, a zachránit tak univerzální poznání. Tak to 

shrnuje Kenny v The Rise of Modern Philosophy (str. 101-102): 

«Kantův cíl v jeho kritické filozofii byl udělat filozofii, poprvé vůbec, plně vědeckou. 

Matematika byla vědecká po mnoho století a vědecká fyzika také dospěla. Ale metafyzika, 

nejstarší disciplína, ta která „by přežila dokonce i to, kdyby všechno ostatní pohltila propast 
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vše ničícího barbarství“, byla ještě daleko od dospělosti. Metafyzická zvědavost byla vlastní 

lidské přirozenosti: lidské bytosti mohli být všechno jiné jen ne bez zájmu o tři hlavní oblasti 

metafyziky, jmenovitě, o Boha, svobodu a nesmrtelnost. Ale mohla by se metafyzika stát 

skutečnou vědou? Hume a další, jak jsme viděli, se pokusili udělat pro filozofii mysli to, co 

udělal Newton pro filozofii těles, přičemž z asociace idejí udělali fyzikální protějšek 

gravitačního přitahování těles. Kantův program pro zvědečtění metafyziky byl na mnohem 

ambicióznější škále. Věřil, že filozofie potřebuje revoluci podobnou té, v níž Koperník pohnul 

Zemí z centra vesmíru a dal Slunce na její místo. Koperník ukázal, že když si myslíme, že 

pozorujeme pohyb Slunce kolem Země, je to, co pozorujeme, ve skutečnosti důsledek rotace 

naší vlastní Země. Kantova kopernikánská revoluce udělá s naším rozumem to, co Koperník 

udělal s naším viděním. Místo toho, abychom se ptali, jak naše poznání může odpovídat tomu, 

co poznává, musíme začít od předpokladu, že to, co poznáváme, musí odpovídat našemu 

poznání. Jedině tímto způsobem můžeme obhájit tvrzení metafyziky, že dosahuje poznání, 

které je nutné a univerzální.»23 

Zjednodušeně se dá říci, že to Kant udělal tak, že postuloval, že člověk poznává svět nikoli 

nějak bezprostředně pomocí smyslů, nýbrž že smyslovou danost syntetizuje do poznání a 

během syntézy do ní vnáší čas, prostor a příčinnost. To, co je vnášeno během syntézy, je 

nezávislé na smyslech a člověk to může poznat čistým rozumem a priori. To je to, co vůbec 

umožňuje zkušenost (The Rise of Modern Philosophy, str. 105): 

«Rozvažování samo nemůže stanovit, že existuje něco jako substance nebo že každá změna 

má svou příčinu. Všechno, co může být stanoveno a priori, je to, že pokud má být zkušenost 

                                                           
23 Kant’s aim in his critical philosophy was to make philosophy, for the first time, fully scientific. Mathematics 
had been scientific for many centuries, and scientific physics had come of age. But metaphysics, the oldest 
discipline, the one which “would survive even if all the rest were swallowed up in the abyss of an all-destroying 
barbarizm”, was still far from maturity. Metaphysical curiosity was inherent in human nature: human beings 
could not but be interested in the three main objects of metaphysics, namely, God, freedom, and immortality. But 
could metaphysics become a true science? Hume and others, as we have seen, had tried to do for the philosophy 
of mind what Newton had done for the philosophy of bodies, making the association of ideas the physic 
counterpart of gravitational attraction between bodies. Kant’s program for rendering metaphysics scientific was 
on a more ambitious scale. Philosophy, he believed, needed a revolution like that of Copernicus who had moved 
the earth from the centre of the universe to put the sun in its place. Copernicus had shown that when we think we 
are observing the motion of the sun round the earth what we see is the consequence of the rotation of our own 
earth. Kant’s Copernican revolution will do for our reason what Copernicus did for our sight. Instead of asking 
how our knowledge can conform to its objects, we must start from the supposition that objects must conform to 
our knowledge. Only in this way we can justify the claim of metaphysics to possess knowledge that is necessary 
and universal. 
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možná, některé podmínky musejí být splněny. Ale nemůže být předem stanoveno, zda je 

zkušenost možná: možnost zkušenosti je ukázána tím, že se ona sama skutečně odehraje.»24 

Zde je zkušenost chápána opět jako náhled, který se umisťuje do našich intuicí – intuice času, 

příčinnosti, matematického prostoru. Kdyby ovšem měla být zkušenost chápaná jako 

zacházení, jako vědění-jak, jako ne úplně verbalizovatelné poznání, které je odolné proti 

proměnlivosti našich intuicí o povaze prostoru, času a příčinnosti, bylo by zřejmé, že Kantovo 

a priori je kulturní a dobové, že to není žádné nutné a univerzální poznání.  

Svět, který je takto poznáván, jak uvažuje Kant, je ovšem ve své podobě před syntézou, 

v podobě syrové, nepoznatelný (říše noumen). V takovém světě neplatí kauzalita (ta je 

vložena našimi poznávacími schopnostmi při syntéze) a člověk jako součást takového světa 

(jako noumenon) je svobodný a zároveň pomocí tzv. praktického rozumu poznává mravní 

zákon. Kant tímto způsobem smiřuje napětí mezi empirizmem a racionalizmem své doby, 

odpovídá na dobovou objednávku v potřebě pochopit nově člověka. Zachovává vědu a 

vědeckost, hlásí se k determinizmu, ale přece – a nikoli tak triviálně a dogmaticky jako 

Descartes – nechává člověka svobodného a transcendujícího pouhou mechanickou přírodu 

(The Rise of Modern Philosophy, str. 244): 

«Znamená to, že věřil, že determinizmus je slučitelný s lidskou svobodou a samovolností. 

Lidská vůle, říká, je smyslová, ale svobodná: to znamená, že je sice postižená vášní, ale není 

vášní ovládnuta. (…) Naše schopnost svobody je poznatelná příčina vnímatelných jevů a tyto 

vnímatelné jevy jsou také součástí nepřerušené řady, která se odvíjí v souladu 

s nezměnitelnými zákony. Aby sladil lidskou svobodu s deterministickou přírodou, Kant říká, 

že příroda funguje v čase, zatímco lidská vůle patří mimo jevy existujícímu já, které 

transcenduje čas.»25 

To, co je u Kanta z mého pohledu zásadní, je popření nějakého jednoduchého nazírání, ať už 

racionálního, nebo smyslového, jako základu pro univerzální poznání. Univerzální poznání 

spočívá podle něj nikoli v tom, že nahlédneme vesmír rozumem jako hodinový stroj a 
                                                           
24 Understanding alone cannot establish that there is any such thing as a substance, or that every change has a 
cause. All that one can establish a priori is that if experience is to be possible, certain conditions must hold. But 
whether experience is possible cannot be established in advance: the possibility of experience is shown only by 
the actual occurrence of experience itself. 
25 That is to say, he believed that determinism was compatible with human freedom and spontaneity. The human 
will, he said, is sensuous but free: that is to say, it is affected by passion but not necessitated by passion. (…) Our 
free agency is the intelligible cause of sensible effects; and these sensible phenomena are also part of an 
unbroken series that unfolds in accordance with unchangeable laws. To reconcile human freedom with 
deterministic nature Kant says that nature operates in time, whereas the human will belongs to a non-phenomenal 
self that transcend time. 
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poznáme jeho zákonitosti pomocí pozorování, nýbrž v tom, že jako lidské bytosti poznáváme 

navzájem podobně. Univerzálnost (a priori) se nyní týká našich poznávacích schopností, které 

jsou vlastností nás jakožto noumen („nejevové já, které transcenduje čas”). U Kanta existuje 

propast mezi světem, jak je, a mezi světem, jak ho poznáváme. Naše poznávání světa náš 

obraz světa v důležitém smyslu konstruuje. Kantův apriorizmus spočívá tedy v tom, že 

všichni lidé, pokud poznávají správně, poznávají v něčem stejně, totiž právě v tom, co 

vkládají během syntézy do poznání. Tato stejnost se projevuje třeba v tom, že všichni 

uznávají (v rámci tzv. syntetického poznání a priori) stejné zákony matematiky.   

S Kantem se ovšem objevily problémy se „základy poznání“ a s epistemologií jako hlavní 

filozofickou disciplínou, která dává možnost filozofii dosáhnout nějakého systémového, 

univerzálního poznání. To je dědictví, s nímž se bude potýkat celé 19. a 20. století a jehož 

podrobná analýza a odmítnutí je k nalezení v Rortyho Filosofii a zrcadlu přírody. Cituji odtud 

Rortyho postoj ke Kantovi (str. 135-136): 

«Kromě toho, že pozdvihl „vědu o člověku“ z empirické roviny na rovinu apriorní, provedl 

Kant ještě tři další věci, jež filosofii jakožto epistemologii napomohly k sebevědomí a 

sebedůvěře. Za prvé určil, že ústředním tématem epistemologie jsou vztahy mezi dvěma 

stejně reálnými, avšak neredukovatelně odlišnými druhy představ – „formálními“ (pojmy) a 

„materiálními“ (názory) – a tím umožnil vidět důležité souvislosti mezi novou 

epistemologickou problematikou a problémy, které trápily starověké a středověké myslitele 

(problémy rozumu a univerzálií). Tímto umožnil psaní „dějin filosofie“ v moderním duchu. 

Za druhé propojil epistemologii s morálkou úsilím o „destrukci rozumu, abychom zajistili 

prostor víře“ (tedy úsilím o destrukci newtonovského determinismu, abychom zajistili prostor 

přirozenému morálnímu vědomí), čímž oživil koncept „úplného filosofického systému“, 

v němž byla morálka „založena“ na něčem méně kontroverzním a vědečtějším. Zatímco každá 

starověká škola měla představu o lidské ctnosti, která zapadala do její představy o tom, jak 

svět vypadá, Newton tyto představy o tom, jak svět vypadá, zrušil. Díky Kantovi dokázala 

epistemologie zaujmout metafyzickou roli garanta základních předpokladů morálky. A za třetí 

je podle Kanta vše, co říkáme, řečí o tom, co jsme „konstituovali“. Tato představa umožnila 

pojmout epistemologii jako zakládající vědu, jako nezkušenostní disciplínu, která dokáže 

objevovat „formální“ (či v pozdějších verzích „strukturální“, „fenomenologické“, 

„gramatické“, „logické“ či „konceptuální“) charakteristiky všech oblastí lidského života. Kant 

tak profesorům filosofie umožnil, aby vnímali sebe sama jako osoby předsedající tribunálu 
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čistého rozumu, jenž dokáže rozhodnout, zda se ostatní obory drží v legálních mezích daných 

„strukturou“ jejich předmětu.» 

Takto, přes epistemologii, Kant zachraňuje univerzální poznání, což bude mít později vliv, jak 

říká Rorty, ve fenomenologii, strukturalizmu či analytické filozofii. Dá se říci, že 

„postmoderní situace“ ve fenomenologii, strukturalizmu či analytické filozofii je právě dána 

opuštěním kantovské představy nějakého základu poznání, nějaké syntézy poznání podle a 

priori daných pravidel. Postmoderní situace se s univerzálním poznáním rozchází. Jedním 

z důvodů, proč kantiánství postupně neobstálo, je objev historičnosti člověka. Intuice a 

způsoby myšlení různých dějinných epoch jsou různé, mají různá a priori, aniž by bylo 

možno říci z čistě kantiánského hlediska, které a proč by mělo být to správné. 

Tak se s moderním člověkem objevil nikoli pouze problém napětí mezi starým a novým a 

zdůvodnění toho nového, správnějšího, nikoli pouze problém individua, jeho svobody a 

emancipace od náboženství, nýbrž i dějiny jako něco netriviálního, problematického. Vesmír 

jako hodinový mechanizmus v zásadě dějiny nemá (což se odráží ještě v Einsteinově 

přesvědčení, že historický čas de facto neexistuje26), nicméně člověk a jeho filozofie, věda i 

náboženství dějiny mají. Co to znamená pro lidské poznání? Poznání už není pouze proces 

uvnitř člověka, kdy všichni lidé sdílejí totéž a priori, nýbrž je procesem uvnitř dějin. Má-li i 

nadále platit moderní víra v pokrok a univerzální poznání, pak asi takto: věda poznává lépe a 

lépe, lidstvo je dospělejší a dospělejší, což znamená poznat dějiny univerzálním poznáním 

jako dějiny univerzálního poznání.  

Tedy nechat dospět poznání do doby, kdy se zbavilo všech dětských nemocí, a nechat ho – 

jako už dospělé, pravé poznání – poznat sám proces, kterým vzniklo. To by ovšem 

k univerzálnímu poznání nestačilo. Rozum, který takto poznává svůj minulý vývoj v dějinách 

lidstva, musí být nad dějinami, je jejich podstatou, uchopuje je způsobem, který je sám 

ahistorický. A to je přesně to, s čím přišel Hegel (The Rise of Modern Philosophy, str. 112): 

                                                           
26 Cituji z Řád z chaosu: „Je vzrušující sledovat Einsteinovu korespondenci s jeho nejbližším přítelem z mládí 
v Curychu Michelem Bessou. Přestože byl Besso technik a vědec, ke konci svého života se začal stále více 
zabývat filosofií, literaturou a problémy, které se týkají lidské existence. Neúnavně kladl stejné otázky. Co je to 
nevratnost? Jaký je její vztah k fyzikálním zákonům? A Eistein odpovídal s trpělivostí, jakou projevoval jen vůči 
svému příteli. Nevratnost je pouze iluzí vytvořenou „nepravděpodobnými“ počátečními podmínkami. Tento 
rozhovor vedli oba přátelé mnoho let, než Besso, který byl o osm let starší než Einstein, zemřel; předešel 
Einsteina jen o několik měsíců. V posledním dopise Bessově sestře a Bessovu synovi Einstein napsal: „Michele 
opustil tento podivný svět přede mnou. Není to důležité. Pro nás, přesvědčené fyziky, je rozdíl mezi minulostí, 
současností a budoucností pouhou iluzí, i když trvalou.“ V Eisteinově snaze o pochopení základních fyzikálních 
zákonů bylo srozumitelné ztotožnitelné s neměnným.“ 
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«Hegel věřil, že filozof má zvláštní vhled do dějin, který běžným historikům chybí. Pouze 

filozof skutečně rozumí tomu, že rozum je suverén světa a že světové dějiny jsou racionální 

proces. Existují dva způsoby, jak dosáhnout tohoto poznání: buď zkoumáním metafyzického 

systému, nebo indukcí ze studia dějin samotných. Víra v to, že dějiny jsou rozvíjením se 

rozumu, odpovídá náboženské víře v božskou prozřetelnost, nicméně metafyzické chápání je 

hlubší než to teologické, protože obecná prozřetelnost je nedostatečná k zachycení konkrétní 

přirozenosti dějin. Pouze filozof zná konečný úděl světa a jak tento úděl bude realizován.»27 

U Hegela také velmi zřetelně vystupuje politická funkce jeho filozofie jakožto ideologie 

pruského státu, který má být politicky i filozoficky jakýmsi dovršením dějin (The Rise of 

Modern Philosophy, str. 115-116): 

«Svoboda ducha je to, co ho odlišuje od hmoty, která je vázána nutností zákonů, jako je zákon 

o obecné přitažlivosti. Osudem světa je to, že duch rozpíná svou svobodu a vědomí své 

svobody. Do sebe zahledění jednotlivci a národy jsou nevědomými nástroji ducha, který 

vypracovává svůj úděl: stávají se vědomými své role v tom kosmickém dramatu v bodě, kdy 

jsou formováni do národního státu. Stát je „realizace Svobody, tj. absolutního, konečného 

účelu, a existuje sám pro sebe.“ Stát neexistuje kvůli občanům a na druhé straně občan má 

nějakou hodnotu pouze jako člen státu – stejně jako oko má nějakou hodnotu pouze jako 

součást živého těla. 

Různé státy budou mít různé vlastnosti, jak to odpovídá národnímu duchu národa, který 

ztělesňují. V různých dobách bude různý národní duch hlavním projevem pokroku světového 

ducha a ten národ, kterému bude patřit, bude pro danou epochu dominantní národ ve světě. 

Pro každý národ tato hodina udeří jednou a pouze jednou a Hegel věřil, že v jeho době udeřila 

pro německý národ. Pruská monarchie byla na celé zemi tou věcí, která byla nejblíže realizaci 

ideálního státu.»28  

                                                           
27 Hegel believed that the philosopher had a special insight into history that ordinary historians lacked. Only the 
philosopher really understands that reason is the sovereign of the world, and that the history of the world is a 
rational process. There are two ways of reaching this understanding: either by the investigation of a metaphysical 
system, or by induction from the study of history itself. The belief that history is the unfolding of reason 
corresponds to the religious faith in divine providence; but the metaphysical understanding is deeper than the 
theological one, because a general providence is inadequate to account for the concrete nature of history. Only 
the philosopher knows the ultimate destiny of the world, and how it is to be realized. 
28 The freedom of spirit is what marks it off from matter, which is bound by the necessity of laws such as that of 
universal attraction. The destiny of the world is spirit’s expansion of its freedom and of its consciousness of its 
freedom. Self-interested individuals and nations are the unconscious instruments of spirit working out its destiny: 
they become conscious of their role in the cosmic drama at the point at which they are formed into a national 
state. The state is “the realization of Freedom, i.e. of the absolute final aim, and it exists for its own sake.” The 
state does not exist for the sake of its citizens; on the contrary, the citizen possess worth only as a member of the 
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Hegelianizmem vyvýšená dějinnost člověka jako pokus o záchranu univerzálního poznání se 

však měla rozpouštět v objevování lidských dějin jako v zásadě náhodného, iracionálního 

procesu. V příkrém kontrastu s Hegelem (a s marxizmem a jinými hegeliánskými filozofiemi) 

je darwinizmus, který neříká – na rozdíl od Hegela – že soudobá věda, která popisuje vývoj 

biologických druhů a člověka, je mimo náhodný přírodní výběr, že je jaksi nad dějinami. 

Hegel poznává ahistorickou podstatu dějin, naopak v darwinizmu jsou člověk a celé jeho 

dějiny radikálně uvnitř biosféry, jsou kontingentní stejně jako všechny ostatní organizmy 

(jsou bez „podstaty“) a jejich nárok na univerzální poznání je zrušen ještě mnohem radikálněji 

než u Huma. Darwinizmus přichází s kontingencí, která se – byť ve zcela jiném kontextu – 

stane klíčovou pro Heideggera i pro pozdního Wittgensteina. Kontingence je jedna ze 

základních charakteristik člověka a lidského poznání, lidských dějin i pro Rortyho. To je stav 

chápání člověka, jaký máme dnes. K darwinizmu se vrátím později. 

Pád univerzálního poznání a objev role vědění-že jako role společenské, role plné historických 

nahodilostí a paradoxů, je v 19. století spojen asi nejvýznamněji se jménem Nietzsche. Ten se 

vrací ke kulturním dějinám a snaží se demaskovat různé role různých obrazů světa. 

Důležitější je nyní ovšem, máme-li dospět až k filozofické pozici Rortyho, zabývat se 

posledním pokusem o záchranu univerzální poznání, a to především jako poznání přírodních 

věd. Základní omyl zde spočíval z mého úhlu pohledu v tom, jak už jsem zmínil, že přírodní 

vědy byly chápány jako pokračování autority emancipujícího se karteziánského rozumu, tedy 

jako jisté, metafyzicky založené a univerzálně platné. A de facto až do kvantové mechaniky 

byly přírodní vědy spoutány představou mechanizmu a přírodních zákonů. Kontingentní 

bytost bez nároku na univerzální poznání ale nemůže dospět k objevení přírodních zákonů, a 

tak člověk pro záchranu toho, jak bylo tradičně rozuměno vědě, musel být vybaven něčím, 

čím by se vyklonil mimo pouhou nahodilost.  

Mělo-li jít v prvé řadě o vědu, a nikoli o starou metafyziku, od jejíž „přírodní filozofie“ se 

věda stále více emancipovala, zbýval empirizmus a jeho představa o smyslovém nazírání 

(pozorování) jako základu poznání. Odtud vzešla metafyzika pozitivizmu s tvrzením, že 

                                                                                                                                                                                     

state – just as eye only has any value as part of a living body. Different states will have different characteristics 
corresponding to the folk-spirit of the nation which they incorporate. At different times different folk-spirits will 
be the primary manifestation of the progress of the world-spirit, and the people to which it belongs will be, for 
one epoch, the dominant people in the world. For each nation, the hour strikes once and only once, and Hegel 
believed that in his time the hour had struck for the German nation. The Prussian monarchy was the nearest thing 
on earth to the realization of an ideal state. 
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z pozorování lze získat fakta a z těch lze pomocí teorií vystavět validní a explanačně silný 

obraz světa, který je produktem přírodovědného, empirického bádání.  

Za otce přírodovědně orientovaného pozitivizmu (na rozdíl od pozitivizmu Comtova, který 

souvisel se vznikem sociologie) bývá považován Mach, který v sobě paradoxně spojoval dva 

základní a z pozdějšího hlediska spíše protichůdné pohledy na vědu: jednak přesvědčení, že 

základem fyziky může být pouze přímo pozorovatelná hmota (odtud útok na podle něj zcela 

špatnou představu, že nepozorovatelné atomy vskutku existují), pak ale také biologické, 

instrumentalistické pojetí vědy, které odmítá, že by nám věda dávala něco víc než užitečnost 

svých teorií (žádné univerzální poznání, žádný pravdivý obraz světa).  

Pro samotného Macha nemusel existovat zásadní spor mezi vírou v pozorovatelná fakta a 

vírou v to, že tato fakta slouží de facto jen k predikcím a testování úspěšnosti teorií (to, že 

přírodní vědy stojí ve své praxi na z pozorování získaných a jazykově plně artikulovatelných 

faktech, zpochybnil vlastně až Polanyi svým pojetím experimentování jako zacházení 

s věcmi, přičemž takové zacházení představuje nikoli plně artikulovatelné poznání, a co s 

„faktem“, který není plně artikulovatelný? – o tom však více níže). Jednotu Machova pojetí 

lze demonstrovat těmito slovy ze stati Gereona Wolterse „Mach“, publikované v A 

Companion to the Philosophy of Science, s. 254: 

«Biologická charakterizace vědy má rozmanité důsledky. Vyplývá z ní podle Macha to, že 

bychom měli zaujmout teoretický instrumentalizmus. Hlavní účel vědy není říci nám, čemu se 

podobá svět jako takový, ale spíš dát nám pomocí vysvětlení a předpovědí úspěšnou orientaci 

ve světě. Spolehlivá orientace vyžaduje korespondenci s fakty pouze v druhotném smyslu. 

Vyplývá z toho také, že věda spolu koreluje to, co je pozorovatelné, a je tedy založena na 

empirických kvantitách a omezena na ně. Důsledky vědeckých teorií musí souhlasit 

s pozorováními. Mimo to pro Macha věda není pouze součástí kulturní evoluce lidstva, ale je 

to aktivita, která sama musí být popsána evolučním způsobem.»29 

Mach také dával velký význam historii vědy, její otevřenosti, nevyzpytatelnosti a schopnosti 

inspirovat, narušovat autoritu současných teorií. Nicméně v tom předběhl dobu až ke Kuhnovi 

                                                           
29 The biological characterization of science has a variety of consequences. It follows, according to Mach, that 
we should adopt theoretical instrumentalizm. The primary aim of science is not to tell us what the world as such 
is like, but rather to give us a successful explanatory and prognostic orientation. Only in a secondary sense does 
reliable orientation require correspondence to facts. It also follows that science correlates observables, and is 
thus based on, and restricted to, empirical quantities. The consequences of scientific theories have to match 
observations. In addition, for Mach, science is not only part of human cultural evolution, but also an activity that 
has itself to be described in evolutionary terms. 
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a Feyearabendovi. Problém Macha a pozdějších (logických) pozitivistů ve Vídeňském kruhu 

však bude především představa, že teorie lze nějak verifikovat a založit na pozorováních, že je 

lze osvobodit od nějaké pozorováním neověřené metafyziky. Chyba je nikoli pouze v pojetí 

pozorování jako smyslového nahlížení fakt (vs. tacit knowledge), ale také v tom, že teorie, 

mají-li být funkční pro naši zorientovanost ve světě, budou obsahovat různé nánosy vědění-že, 

různé intuice, různá propojení mezi tím měřitelným, experimentálním a světem naší praxe a 

našeho chápání. V tom smyslu se postupně od machiánského pojetí vědy odklonil i Einstien, 

který se nechal Machem původně hodně inspirovat, jak píše Christopher Ray ve stati „Logical 

Positivism“ v téže knize (A Companion to Philosophy of Science, str. 245-6): 

«Vědec a filozof Ernst Mach je často považován za otce logického pozitivizmu a také za 

hlavního architekta něčeho, co může být nazýváno „vědecký“ pozitivizmus, což je filozofie 

vědy, která považuje možnost verifikace pomocí pozorování a/nebo experimentu za definující 

charakteristiku všech vědeckých tvrzení. (…) Ve své knize Zachování energie Mach tvrdil, že 

pouze objekty smyslové zkušenosti mohou mít nějakou roli ve vědě: že úkolem fyziky je 

„objev zákonů spojení počitků“. (…) Tedy pro Macha je naše poznání fyzického světa 

odvozeno jenom ze smyslové zkušenosti a obsah vědy je úplně určen vztahy mezi daty naší 

zkušenosti. 

Mnoho vědců, včetně Einsteina, obdivovalo duch Machova zuřivého útoku na Newtonův 

„metafyzický“ pojem absolutního prostoru. Nicméně ani ti, kdo mezi vědci sympatizovali 

s Machovým cítěním, nepodporovali úplně z celého srdce Machův radikální a na smyslovém 

vnímání postavený empirizmus. (…) Einstein odrazený možná zčásti tím, že nedokázal sladit 

svou obecnou teorii s Machovým principem, zčásti svým rostoucím přesvědčením, že 

fyzikální teorie nemohou být úplně svázány s pozorováním, se stále více Machovi vzdaloval. 

Zejména napadal Machovu představu, že cílem vědy je pouze prezentovat fakta (daná 

v pozorování). V roce 1922 Einstein poznamenal, že kdyby bylo po Machově, věda by 

vypadala více jako pouhý katalog než jako kreativní, integrovaný systém idejí…»30 

                                                           
30 The scientist and philosopher Ernst Mach is frequently regarded as the father of logical positivizm, as well as 
the chief architect of what might be called “scientific” positivizm, a philosophy of science which regards the 
possibility of observational and/or experimental verification as the defining characteristic of all scientific 
statements. (…) Mach claimed, in his book The Conservation of Energy, that only the objects of sense 
experience have any role in science: that the task of physics is “the discovery of the laws of the connection of 
sensations (perceptions)”. (…) Thus, for Mach, our knowledge of the physical world is derived entirely from 
sense experience, and the content of science is entirely characterized by the relationships among data of our 
experience. Many scientists, including Einstein, admired the spirit of Mach’s ferocious attack on Newton’s 
“metaphysical” conception of absolute space. Yet, even those in the scientific community who sympathized with 
Machian sentiments did not wholeheartedly embrace Mach’s radically sensationalistic empiricism. (…) 
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Představa logických pozitivistů (Vídeňský kroužek) i logických empiristů (berlínský směr, 

založený Reichenbachem), kteří na rozdíl od pozitivistů rezignovali na možnost existence 

nějakých opravdu na teorii nezávislých fakt31, o možnosti verifikace vědeckých teorií byla 

tvrdě kritizována Popperem v jeho Logice vědeckého zkoumání. Kenny ve Philosophy in the 

Modern World považuje tuto knihu za hlavní odkaz Vídeňského kroužku do budoucnosti (str. 

60). 

Podle Poppera mohou vědecké teorie vznikat nejrůznějším subjektivním a nahodilým 

způsobem, nicméně jakmile mají být jednou vědecké, musejí projít experimentálním 

testováním, které je může vyvrátit, tedy falzifikovat, nikdy však verifikovat, neboť každá 

teorie je prozatímní a má být dříve či později vyvrácena a nahrazena lepší. Popperiánská 

představa o falzifikování vědeckých teorií je však pouze logická, ahistorická a zcela ignoruje 

konkrétní dějiny přírodních věd. Popper se kromě toho snažil nějak určit, nakolik je daná 

teorie blíže nebo dále pravdě než teorie jiná, což se mu z hlediska reálné aplikace takového 

postupu v praxi přírodních věd samozřejmě nepodařilo.  

V jeho způsobu myšlení, který už opustil pozitivistickou naději, že univerzální poznání lze 

zachránit vědou verifikovatelnými, pravdivými teoriemi, lze sledovat, jakou moc má určitý 

způsob porozumění sobě samému, kdy Popper stále, aspoň jaksi formálně, hledá nějaký pevný 

bod v inteligibilní říši, kterým by poměřil pravdivost dané teorie. Kdyby byl Popper zvyklý 

uvažovat o člověku v dimenzi pragmatistické filozofie jako např. James nebo Dewey, 

nemusel by sestrojovat žádnou „verisimilitude“, na které trval i přes mnohé kritiky (Logika 

vědeckého zkoumání, str. 557): 

«Idea přibližování, zvláště pak přibližování se pravdě, hraje v Logik der Forschung důležitou 

roli, ačkoli na ní teorie, rozvinutá v této knize, na žádném místě nezávisí. Protože jsem však 

realista a uznávám, že existuje vnější svět, jehož strukturu se pokoušíme našimi teoriemi 

popsat, bylo důležité zdůraznit, že naše teorie se tomuto cíli někdy víc a někdy méně blíží. 

O mnoho let později jsem shledal, že mnozí významní teoretici vědy, především Willard Van 

Orman Quine, se o této ideji blížení se pravdě vyjádřili dost skepticky, takže mi připadalo 

důležité pokusit se upřesnit tuto ideu pomocí Tarským rehabilitovaného pojmu (objektivní a 

                                                                                                                                                                                     

Discouraged, perhaps in part by his failure to reconcile the general theory with Mach’s Principle and in part by 
his growing conviction that physical theories could not be entirely tied to observation, Einstein increasingly 
distanced himself from Mach. In particular, he challenged the Machian notion that the aim of science is only to 
present the facts (given in observation). Einstein observed (in 1922) that if Mach had his way, science would 
look more like a mere catalog than creative, integrated system of ideas… 
31 Srv. stať Wesley C. Salmona „Logical Empirism“ v A Companion to the Philosophy of Science. 



47 

 

absolutní) pravdy. Pokusil jsem se podat logickou definici pomocí (snadno definovatelného) 

pojmu pravdivostního obsahu teorie. 

Mé pokusy byly nejostřeji napadeny nejprve profesorem Pavlem Tichým v jeho obsahově 

velmi hodnotné práci. Ještě hlubší a dalekosáhlejší kritiku podal David Miller. Přijal jsem tyto 

kritiky a pokusil se nalézt lepší upřesnění.» 

K tomu lze jen dodat, že Popperova idea verisimilitude se nikde neujala, nepoužívá se ve vědě 

(ač by přece pro vědce mělo být velmi důležité mít nějaký univerzální logický nástroj na 

měření toho, zda je daná teorie blíže pravdě než jiná) a hraje svou roli pouze v rámci jeho 

vlastního světa a jeho potřeb. Připomeňme si, odkud se tato potřeba univerzálního poznání 

v moderním intelektuálním světě nejspíše vzala. 

Karteziánská filozofie se nevymezila vůči staré metafyzice tím, že by řekla, že poznání má 

vždy dobový charakter a dobový význam, naopak přejala starší představu univerzálního 

poznání a pokračovala v něm. Je-li nějaký mechanizmus světa a je-li popsatelný metaforou 

hodinového stroje, pak jeho popis je přece logicky to jediné pravé poznání, ten jediný pravý 

obraz světa. A to tím spíše, pokud mu tato jeho údajná výlučnost dávala sílu vzdorovat proti 

výlučným pravdám minulosti, ať už náboženským, politickým, morálním. V karteziánském a 

osvícenském obrazu světa je jednou z hlavních složek sebepochopení člověka představa 

bojovníka za osvobození od předsudků (tuto osvětovou činnost sobě připisovali a věnovali se 

jí také pozitivisté včetně Poppera, ale můžeme ji najít také u Rortyho). Učení např. katolické 

církve, dělající si nárok na univerzální a výlučnou platnost, definovalo bitevní pole, ostatně už 

od dob starých dogmatických sporů prvních koncilů, jako spor o jednu, jedinou, pravou, 

konečnou pravdu, a na to moderní intelektuální atmosféra navázala. Boj proti minulému 

univerzálnímu poznání byl bojem ve jménu osvícenského univerzálního poznání moderního 

světa. V tom Popper vyrostl, to nasál a to se projevilo v hledání „verisimilitude“ jako určitý 

intelektuální tik nebo atavizmus, který přetrval přes všechno Popperovo odervání se od 

pozitivizmu.  

 

OD HUSSERLA K HEIDEGGEROVI 

Domnívám se, že úsilí Kanta, Hegela i pozitivizmu o záchranu možnosti univerzálního 

poznání je zakořeněno v tom, že vědecký obraz světa může vyhrát a emancipovat člověka 

pouze jako obraz univerzální, pravdivý, vylučující ty obrazy staré, předsudečné a tmářské. 
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Odtud také marxistická a pozitivistická ofenzíva proti náboženství, odtud „vědecký světový 

názor“. A odtud také Husserlovo konzervativní zděšení nad stavem přírodních věd na začátku 

20. století v jeho knize Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, protože tyto 

vědy stále méně hrály roli intuitivního obrazu světa, obrazu racionálního a apodiktického 

řádu, o který by se člověk mohl opřít jako mravní bytost (jako se třeba mohl opřít o pravdy 

scholastické teologie). Z dnešního pohledu je snad až šokující, jaké „duchovní“ požadavky 

Husserl na přírodní vědy kladl (cituji zmíněnou knihu, str. 27-28): 

«Naším východiskem je obrat ve všeobecném hodnocení věd, k němuž došlo na přelomu 

posledního století. Obrat se netýká jejich vědeckosti, nýbrž toho, co vědeckost, co věda vůbec 

znamenala a může znamenat pro konkrétní lidský život. Veškerý světový názor moderního 

člověka ve druhé polovině 19. století určovaly výhradně pozitivní vědy a jimi vyvolaná 

„prosperita“, jíž se moderní člověk nechal oslepit. Mělo to za následek lehkovážné odvrácení 

od otázek, jež jsou pro pravé lidství rozhodující. Vědy o pouhých faktech vytvářejí lidi 

vidoucí jen fakty. K obratu ve veřejném hodnocení došlo nevyhnutelně zvláště po válce a ten 

– jak víme – vyústil u mladé generace přímo v nepřátelskou náladu. V našich životních 

úzkostech, jak slyšíme, nemá nám tato věda co říci. Zásadně vylučuje právě ty otázky, které 

jsou za našich neblahých časů nejpalčivějšími otázkami pro člověka, vydaného nejosudnějším 

převratům: vylučuje otázky o smyslu nebo nesmyslnosti lidské existence. Nevyžaduje 

obecnost a palčivost takových otázek, aby se všichni nad nimi zamysleli a aby odpověď na ně 

byla rozumově zdůvodněna?» 

Husserl zde citově, iracionálně přistupuje na politický význam univerzálního poznání, aniž by 

ho demaskoval. Systémy, kde byla věda využita k definování dobra a zla jako něčeho 

objektivního, neoddiskutovatelného, čemu se musí všichni podřídit, byly systémy nacistické a 

komunistické, jichž by se Husserl děsil asi nejvíce. Pro demokratické společnosti, jako jsou 

třeba USA, je typický filozofický názor pragmatický, relativistický a odmítající nějaký jediný, 

vědecky zdůvodněný smysl života. V tom je Husserlovo pojetí vědy tragickým omylem. 

Husserl se chtěl vrátit zpátky k Descartovi a Kantovi v domnění, že moderní přírodní vědy 

něco důležitého, obsaženého, v obou filozofech opomněly, aby mohly být vskutku racionální, 

univerzální, ba apodiktické. Dovolím si to doplnit dvěma citáty z Krize přírodních věd a 

transcendentální fenomenologie: první teprve uvádí Husserlův filozofický plán (str. 123) a 

druhý ho naopak uzavírá a ukazuje, k čemu se mělo dojít (str. 295): 
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«Oprávněně se zdržíme u Kanta jako důležitého rozhraní novověkým dějin filosofie. Kritika, 

které ho podrobíme, vrhne svým odrazem světlo i na celé dřívější dějiny filosofie a osvětlí je 

z hlediska obecného smyslu vědeckosti, který se všechny dřívější filosofie snažily uskutečnit 

jako jediný smysl, jenž vůbec byl a mohl být v jejich duchovním horizontu. Přitom se nám ale 

vynoří hlubší, svrchovaně důležitý pojem „objektivizmu“…, čímž se vyjasní i vlastní radikální 

smysl protikladu mezi objektivismem a transcendentalismem. 

Konkrétnější kritické rozbory myšlenkového útvaru, jakým je kantovský obrat a jeho kontrast 

s karteziánským obratem, uvedou však kromě toho jistým způsobem do pohybu i naše vlastní 

kooperující myšlení, čímž se poznenáhlu a jakoby bezděčně octneme před posledním obratem 

a před posledním rozhodnutím. Sami budeme vtaženi do vnitřní proměny, v níž opravdu 

uvidíme a získáme přímou zkušenost o dimenzi „transcendentálna“, dávno již vyciťovanou, 

ale skrytou. Půda zkušenosti, zpřístupněná ve své nekonečnosti, stane se ornicí metodické 

dělné filosofie, a to s evidencí, že na jejím podkladě nutno klást a rozhodovat veškeré 

myslitelné filosofické a vědecké problémy minulosti.» 

«Nový smysl dále dostává i nejzazší sebepochopení člověka, odpovědného za své vlastní bytí, 

jeho sebepochopení jako bytí povolaného k životu v apodiktičnosti, nikoli jen abstraktně 

k tomu, aby vybudoval apodiktickou vědu v obvyklém smyslu, nýbrž aby realizoval takovou 

vědu, která uskutečňuje veškeré konkrétní bytí lidstva v apodiktické svobodě tak, aby bylo 

apodiktické, jediné ve všem činném životě rozumu, který působí, že je lidstvo lidstvem. Jinak 

řečeno, člověk se tu chápe jako bytost rozumná, rozumějící tomu, že rozumnost je ve vůli 

k rozumnosti, že to znamená životní snahu po rozumnosti bez konce, že rozum značí právě to, 

k čemu člověk míří v nejhlubším nitru, co ho jedině může uspokojit a „oblažit“, že rozum 

nepřipouští rozdělování na „teoretický“, „praktický“, „estetický“ či jakýkoli jiný, že 

člověckost je cílesměrnost a povinnost jít za tímto cílem, že tato teleologie vládne neúchylně 

v každé aktivitě a při každém záměru našeho „já“, takže sebepochopením může ve všem 

poznat tento apodiktický cíl, a takové poznávání nejzazšího sebechápání že nemá jinou 

podobu než sebepochopení podle apriorních principií jako sebechápání ve formě filosofie.» 

To, co Husserlovi chybí v jeho době, je to, za co se nárok na univerzální poznání vydával už 

za Platóna: najít pravdu a jednotu života poté, co ji rozbili různí sofisté. Naděje univerzálního 

poznání se však v moderní době převtělily ve vědu a Husserl má na vědu platónské nároky, 

aby právě věda vnesla řád do hodnot, společnosti, řád vznešený a apodiktický. Proto Husserl 

přírodním vědám vyčítá stav, ve kterém byly na začátku 20. století. Já se však domnívám 
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opak: Husserl našel na začátku 20. století přírodní vědy ve stavu, který ukazoval, že jakýkoli 

dřívější dojem, že vůbec kdy byly založené na univerzálním poznání, je mylný. A to se 

pokusím ukázat později v pojednání o přírodních vědách. Není třeba dodávat, že Husserlovy 

ambice na univerzální apodiktické poznání byly jeho žáky opuštěny a Heidegger dokonce své 

myšlení postavil na jejich zásadním odmítnutí (k Heideggerovi se vrátím později). 

 

ANALYTICKÁ TRADICE A WITTGENSTEIN 

Pro pozitivistickou představu o faktech, o přechodu poznání od aktu nazírání až k univerzální 

vědecké teorii (dnes můžeme říci, jak bude zjevné později, že vědecké teorie jsou sice 

univerzální, ale nepředstavují univerzální poznání, nebo jinými slovy řečeno: každá 

univerzální vědecká teorie je produktem náhodného lidského poznávání a má pouze 

provizorní a jen logickou univerzální ambici) je klíčový jazyk a jazyk jako téma filozofické 

reflexe, inspirované přírodními vědami, uchopuje analytická filozofie. 

V jazyku se z fakt stávají propozice a používají se k výstavbě vědeckých teorií, které jsou 

zase jazykové konstrukce. Správné používání jazyka mělo vést podle zakladatelů analytické 

filozofie v duchu karteziánské a osvícenské mentality k odstranění zmatků, předsudků, 

k vyčištění filozofie a vědy od metafyziky. Asi nejvýraznější pokus o takové používání jazyka 

byl Wittgensteinův Tractatus logico-philosophicus, ve své podstatě metafyzické dílo, v němž 

si ovšem Wittgenstein velmi dobře uvědomoval radikální nemožnost jazyka nějak zrcadlit 

skutečnost, stát se skutečným výrazem pro fakta (Philosophy in the Modern World, str. 57): 

«Tractatus se stejně jako ostatní metafyzická pojednání pokouší o popis logické formy světa, 

to však nelze dosáhnout. Obraz musí být nezávislý na tom, co zobrazuje, musí být schopen 

klamat neméně než být pravdivý. Ale právě proto, že jakákoli propozice musí obsahovat 

logickou formu světa, nemůže ho zobrazovat. To, co se snaží metafyzikové říci, to nemůže 

být řečeno, může to být pouze ukázáno. Odstavce Tractatu jsou jako žebřík, po němž musí 

být vylezeno a který musí být pak odkopnut, jestliže máme vidět svět správně. Filozofie není 

teorie, je to aktivita, aktivita objasňování nefilozofických propozicí. Jakmile jsou objasněny, 

zrcadlí logickou formu světa, a tak ukazují to, co filozof chce, ačkoli nemůže, říci.»32 

                                                           
32 „The Tractatus, like other metaphysical treatises, tries to describe the logical form of the world; but this is 
something that cannot be done. A picture must be independent of what it pictures; it must be capable of being a 
false picture no less than a true one. But since any proposition must contain the logical form of the world, it 
cannot picture it. What the metaphysician attempts to say cannot be said, but only shown. The paragraphs of the 
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Na Wittgensteinovu představu o vyjasňování nefilozofických propozicí vědomě navazoval 

právě Vídeňský kruh, jehož úsilí vyústilo v Popperovu Logiku vědeckého zkoumání.  Pozdní 

Wittgenstein postupně ale dospěl k názoru, obsaženému v jeho nedokončených Filozofických 

zkoumáních, že správné používání jazyka je třeba chápat zcela jinak, a to v rámci různých 

jazykových her. Tento Wittgensteinův obrat považuji za naprosto klíčový pro porozumění 

tomu, jak padla poslední obrana univerzálního poznání, která se zaštiťovala přírodní vědou, a 

jak se i z této obrany stal nakonec jakýsi postmoderní důraz na společenskou relativitu (do 

důsledků jej dovádí Rorty, jak ukážu níže, ten Rorty, který se hlásí zároveň k Wittgensteinovi 

i Heideggerovi). Výborně to, myslím, shrnuje Kenny ve Philosophy in the Modern World (str. 

60-62): 

«Ve třicátých letech se Wittgenstein stal nejvlivnější učitel filozofie v Británii. Během této 

doby otočil epistemologii a filozofii mysli vzhůru nohama. Předchozí filozofové od Descarta 

po Schlicka se snažili ukázat, jak by poznání vnějšího veřejného světa – ať už vědeckého 

nebo světa zdravého rozumu – mohlo být vytvořeno z konečných, bezprostředních, 

soukromých dat intuice nebo zkušenosti. Wittgensttein tehdy ukázal, že soukromá zkušenost, 

která zdaleka není základem, na němž jsou poznání a přesvědčení založeny, je něco, co 

vyžaduje sdílený veřejný svět. Dokonce i ta slova, která používáme k formulování našich 

nejtajnějších a nejvnitřnějších myšlenek, odvozují svůj jediný smysl, který mají, z toho, jak 

jsou používána v našem obecném vnějším diskurzu. Problémem filozofie není vytvoření 

veřejného ze soukromého, ale správně se dívat na soukromé v kontextu veřejného. (…) 

Wittgenstein došel k závěru, že v Tractatu příliš zjednodušil vztah mezi jazykem a světem. 

Jejich spojení se mělo vyznačovat pouze dvěma rysy: spojením jmen a objektů a odpovídáním 

či neodpovídáním propozic faktům. To bylo pro něj nyní velkou chybou. Slova se podobají 

jedno druhému, asi stejně jako spojka a brzda, nicméně odlišují se od sebe svojí funkcí 

podobně jako oba zmíněné pedály. Wittgenstein nyní zdůrazňoval, že jazyk je propojen se 

světem mnoha různými způsoby: a pro tato propojení razil výraz „jazyková hra“. 

Jako příklady jazykových her Wittgenstein uvádí poslouchání a udělování příkazů, popisování 

vzhledu objektů, vyjadřování pocitů, poskytování rozměrů, konstruování objektů z jejich 

popisu, podávání zpráv o událostech, spekulování o budoucnosti, vytváření příběhů, hraní her, 

                                                                                                                                                                                     

Tractatus are like a ladder that must be climbed and then kicked away if we are to see the world arht. Philosophy 
is not a theory, but an activity, the activity of clarifying non-philosophical propositions. Once clarified, the 
proposition will mirror the logical form of the world and thus show what the philosopher wishes to, but cannot, 
say. 
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luštění hádanek, vyprávění vtipů, tázání, nadávání, zdravení a modlení. Všechny tyto 

jazykové hry a mnoho dalších musí být prozkoumány, pokud chceme rozumět jazyku. 

Můžeme říci, že význam slova je jeho použití v jazykové hře, ale to není obecná teorie 

významu, je to pouze připomenutí, že pokud si přejeme dát počet z významu nějakého slova, 

musíme se podívat, jakou má roli v našem životě. Použití slova „hra“ nemá znamenat, že 

jazyk je něco triviálního, to slovo bylo použito z toho důvodu, že hry se vyznačují stejným 

typem rozmanitosti jako jazykové aktivity. Neexistuje žádný společný znak, který by dělal 

všechny hry hrami, a stejně tak neexistuje žádný jeden znak, který by byl esenciální pro jazyk 

– existuje pouze jakási rodinná podobnost mezi nepočítaným množstvím jazykových her.»33 

Neexistuje žádné ahistorické, univerzálně správné používání jazyka, jazyk není mostem 

k nějakému pravému obrazu světa a univerzálnímu poznání, je naopak plodem náhodné 

evoluce a náhodných lidských dějin, v nichž hraje role v různých jazykových hrách. Jestliže 

jsem výše tvrdil, že vědění-že má společenskou funkci, myslel jsem právě na jazykové hry. 

Důležitost vědění-že spočívá v tom, jak na ně reagují jiní lidé, zejména z té samé kultury 

(naopak problém je komunikovat své vědění-že, tedy i své kulturní předsudky, s někým z jiné 

kultury).  

Než se ale dostanu k analytické filozofii po Wittgensteinovi, chci ještě učinit paralelu mezi 

Wittgensteinem a Bohrem. Bohr ve fyzice představuje opuštění karteziánského mechanicizmu 

                                                           
33 In the 1930s Wittgenstein became the most influential teacher of philosophy in Britain. During this period he 
turned epistemology and philosophy of mind upside down. Previous philosophers, from Descartes to Schlick, 
had striven to show how knowledge of the external public world – whether scientific or commonsensical – could 
be built up from the ultimate, immediate, private data of intuition or experience. Wittgenstein, in these years, 
showed that private experience, far from being the bedrock on which knowledge and belief is founded, was 
something that itself presupposed a shared public world. Even the words that we use to frame our most secret 
and inward thoughts derive the only sense they have from their use in our common external discourse. The 
problem of philosophy is not to construct the public from the private, but to do justice to the private in the 
context of social. (…) In the Tractatus, Wittgenstein came to believe, he had grossly oversimplified the relation 
between language and the world. The connection between the two was to consist in two features only: the linking 
of names to objects, and the match or mismatch of propositions to facts. This, he now thought, was a great 
mistake. Words look like each other, in the same way as a clutch look very like a foot-brake; but words differ 
from each other in function as much as the mechanism operated by the two pedals. Wittgenstein now 
emphasizelad that language was interwoven with the world in many different ways: and to refer to these tie-ups 
he coined the expression “language-game”. As examples of language-games Wittgenstein lists obeying and 
giving orders, describing the appearance of objects, expressing sensations, giving measurements, constructing an 
object from a description, reporting an event, speculating about the future, making up stories, acting plays, 
guessing riddles, telling jokes, asking, cursing, greeting, and praying. Each of these language-games, and many 
others, need to be examined if we are to understand language. We can say that the meaning of a word is its use in 
a language-game – but this is not a general theory of meaning, it is simply a reminder that if we wish to give an 
account of the meaning of a word we must look for the part it plays in our life. The use of the word “game” is 
not meant to suggest that language is something trivial; the word was chosen because games exhibit the same 
kind of variety as linguistic activities do. There is no common feature that marks all games as games, and 
likewise there is no one feature that is essential to language – there are only family likenesses between the 
countless language-games. 
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a nároku na univerzální poznání. Podle Stiga Stenholma, který podrobně srovnává myšlení 

obou mužů v knize The Quest for Reality, lze kořeny Wittgensteinova a Bohrova myšlení 

hledat u Kierkegaarda s jeho přesvědčením, že světu nelze porozumět pomocí jediného obrazu 

světa, jediného úhlu pohledu. V epilogu ke své knize Stenholm podle mého názoru velmi 

dobře vystihuje celou atmosféru obrovského zlomu ve vědě a ve filozofii, který se stal 

postupným pádem nároku člověka na univerzální poznání (str. 213-214): 

«Argumentuji tím, že společenské a vědecké bezpečí nabízené v devatenáctém století se 

vypařilo bez znatelného důvodu. V lidské mysli se tohle vynořilo v anarchistické filozofii u 

Nietzsche a v uvědomění si našich podvědomých impulzů ve Freudových výzkumech. Dnes 

víme, že nejsem ani jednoduchá zvířata darwinské evoluce, ani racionální páni, jak nás 

vykresluje naše kultura. (…) Vývoj ve vědě zrcadlil tento obecný trend. Předmětem mého 

zkoumání je zhroucení logické struktury, jak si ji představovali k pozitivizmu inklinující 

zakladatelé dobře uspořádaných světů. A zvolil jsem si zde Ludwiga Wittgensteina jako 

hlavního reprezentanta tohoto fenoménu. (…) Ztráta naivního rozumění byla ještě jasnější 

v přírodních vědách. Nejprve Eistein rozbil trvalost prostoru a času, potom kvantová fyzika 

odstranila zbývající stopu po naději, jak uchopit realitu spojením logicky uchopených 

symbolů. (…) Klasický vesmír Newtonův a Maxwellův byl nahrazen Bohrovým prchavým 

popisem lidského poznání jako epistemologického konstruktu, jehož vztah k realitě je 

přinejlepším mlhavý. Svět kvantové fyziky musí nějak existovat, ale jeho charakter se zdá být 

daný pouze jeho reakcemi na lidská rozhodnutí. (…) Shledávám, že i přes neexistenci přímé 

komunikace mezi nimi Bohr a Wittgenstein vyjádřili velmi podobné názory na lidské poznání. 

Myšlenky u nich přítomné jsou blízce podobné některým názorům v dílech dřívějších autorů. 

Ve filozofii je pragmatizmus Williama Jamese pozoruhodně podobný moderní filozofii 

vědy.»34  

                                                           
34 My argument is based on the fact that the social and scientific security offered in the nineteenth century 
evaporated without discernible reason. In the human mind, this emerged in the anarchistic philosophy of 
Nietzsche and realization of the existence of our subconscious impulses by Freudian investigations. We know 
now that we are neither the simple animals of Darwinian evolution nor the rational masters of our culture. (…) 
The development in science has mirrored this general trend. My object of investigation is the breakdown of the 
logical structures envisaged by the positivistically inclined builders of well-ordered worlds. Here I choose 
Ludwig Wittgenstein as the chief representative of this phenomenon. (…) The loss of naïve understanding was 
even more patent in natural science. First, Einstein destroyed the permanence of space and time; then quantum 
physics removed the remaining vestige of the hope to capture reality in a nexus of logically introduced symbols. 
(…) The classical universe of Newton and Maxwell has been replaced by Bohrʼs ephemeral description of 
human knowledge as an epistemological construction whose relation to reality is diffuse at best. The world of 
quantum physics must have some existence, but its character seems to be given entirely through its reactions to 
human decisions. (…) I find that, in spite of no direct communication between them, Bohr and Wittgenstein 
make very similar declarations of their vision of the epistemic activity by humans. Ideas presented here are 
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Zmínka o americkém pragmatizmu je výmluvná a ukazuje přesně tím směrem, kterým chci ve 

svém uvažování později postupovat. Než ale zformuluji pragmatistické pojetí poznání, které 

budu hájit, a než ho zasadím do kontextu vývoje pragmatizmu samotného, musím se vrátit 

k té fázi svých úvah, v níž se právě nacházíme. Podle Kennyho knihy Philosophy in the 

Modern World (str. 63-64) Ryle svou dichotomií vědění-že a vědění-jak navazoval právě na 

Wittgensteina (ale také na Heideggera). To, co Ryle zformuloval v knize The Concept of 

Mind, bylo posléze mnohem jasněji a hlouběji řečeno právě ve Filozofických zkoumáních, 

která vyšla až po Wittgensteinově smrti. V jazykové hře se ukazuje vědění-že ve společenské 

funkci a každá jazyková hra je tím sociálním rámcem, v němž se tato funkce využívá.  

Naopak Quine a Davidson v USA stále ještě viděli přírodní vědy jako nějaké privilegované 

poznání v tom, co ty říkají o světě (v jejich vědění-že), srv. Philosophy in the Modern World 

str. 64-69. Za citování stojí srovnání Quina a Wittgensteina (str. 67): 

«Wittgenstein a Quine jsou často považováni, zejména v kontinentální Evropě, za dva hlavní 

zastánce analytické filozofie. Ve skutečnosti se jejich filozofie velmi liší jedna od druhé. 

Konkrétn se oba muži rozcházeli v názoru na podstatu filozofie. Kvůli odmítání rozdílu mezi 

analytickým a syntetickým neviděl Quine žádnou ostrou hranici mezi filozofií a empirickou 

vědou (BC: v tom na něj navazuje Rorty, ale v opačném směru: ne filozofie je blízká vědě, ale 

věda je vlastně pouhá konverzace stejně jako humanitní obory). Wittgenstein naopak po celý 

svůj život věřil tomu, co napsal v Tractatu (4.111): „Filosofie není jednou z přírodních věd. 

Slovo „filosofie“ musí znamenat něco, co stojí výše nebo níže než přírodní vědy, rozhodně 

však ne vedle nich.“ Scientizmus, tedy pokus vidět filozofii jako vědu, byl jeho bȇte noire.»35 

Podrobnou kritiku americké analytické filozofie podává Rorty v knize Filosofie a zrcadlo 

přírody a já ji sdílím až na její „slepou skvrnu“ vůči přírodním vědám, o které budu psát 

později v souvislosti s Rortyho dílem, jež považuji za jakési vyústění filozofického vývoje 20. 

století v anglosaské filozofii i na kontinentu. 

 

                                                                                                                                                                                     

closely similar to some opinions found in works by earlier writers. In philosophy, the pragmatism of William 
James is remarkably like the modern philosophy of science. 
35 Wittgenstein and Quine are often regarded, especially in continental Europe, as the two leading exponents of 
analytical philosophy. In fact, their philosophies are very different from each other. In particular the two men 
disagreed about the nature of philosophy. Because of his disbelief in the analytic-synthetic distinction Quine saw 
no sharp boundary between philosophy and empirical science. Wittgenstein, throughout his life, continued to 
believe what he wrote in the Tractatus (4.111), “Philosophy is not one of the natural sciences. The word 
“philosophy” must mean something which stands above or below, but not beside the natural sciences”. 
Scientism, i.e. the attempt to see philosophy as a science, was his bȇte noire. 
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HISTORIČNOST PŘÍRODNÍCH VĚD 

Nicméně opravdový zlom ve vnímání přírodních věd, kdy mělo být ukázáno, že ani přírodní 

vědy nemají nějaké privilegované, univerzální vědění-že, měl přijít až s Kuhnem a zejména 

pak s Feyerabendem. Jsou-li přírodní vědy vlastně stejně kontingentní jako jakékoli jiné 

vědění-že, zůstává otázka, proč byly na rozdíl od filozofie tak úspěšné v proměně světa. Tímto 

paradoxem se dosud, pokud vím, nikdo nezabýval a právě ten je hlavním tématem mé práce. 

Přírodní vědy v tom, v čem jsou tak úspěšné, představují jiný typ poznání, než je vědění-že, 

totiž vědění-jak. Abych to jasně ukázal, budu se později zabývat dějinami přírodních věd, 

nyní se však chci vrátit k vývoji filozofie a konkrétně ke Kuhnovi a Feyerabendovi. Zde mi 

půjde o to, ukázat, jak přírodní vědy skončily ve své roli poslední bašty univerzálního poznání 

pro setrvačné potřeby moderní filozofie, naopak v části této práce, věnované přírodním 

vědám, se budu zabývat tajemstvím jejich skutečné síly, tedy jejich věděním-jak a jak se 

z jejich vědění-jak odvíjel jejich úspěch, na který mělo být jako na zásadní autoritu zavěšeno 

univerzální vědění-že, tedy vědecký obraz světa. 

Ještě dříve bych chtěl však zmínit Kuhnova předchůdce Polanyiho, který přišel s konceptem 

tzv. tacit knowledge (mlčenlivé, nevyslovitelné poznání). Polanyi tvrdí, že ve vědě vždycky 

víme více, než dokážeme říci. Příkladem může být právě experimentální činnost, příprava a 

vyhodnocování experimentů, kdy je třeba mít osobní zkušenost s experimentováním a nestačí 

to, co je zprostředkovatelné pouze slovy bez osobní zkušenosti s laboratoří. Jiným příkladem 

může být rozlišování mezi tím, co je a co není plodný vědecký problém, o nějž je třeba se 

aktivně zajímat. Tím Polanyi odmítá karteziánský ideál moderní vědy jako ryze objektivní 

činnosti, která vede k univerzálnímu poznání, nezaujatému obrazu světa. Podle Polanyiho 

jsou naopak přírodní vědy plodem zaujatosti, osobního zájmu o určité problémy a 

přesvědčení, že pozornost těmto problémům věnovaná povede k žádoucímu cíli (když Kuhn 

později tvrdí, že změna paradigmatu souvisí s přehodnocením zájmu o problémy a nikoli 

s jejich vyřešením, říká vlastně totéž, co Polanyi). Jinými slovy lze říci, že u každého vědce 

jeho obraz světa, jeho porozumění vědeckým problémům (např. víra v „přírodní zákony“) a 

jeho motivace pro jejich řešení jsou spojeny s jeho emocemi a s jeho kulturním zakořeněním. 

Cituji z knihy The Tacit Dimension (str. 24-25): 

«Musíme dojít k závěru, že paradigmatickým případem vědeckého poznání, v němž jsou 

všechny schopnosti nutné pro nalezení a držení vědeckého poznání plně rozvinuty, je poznání 

blížícího se objevu. 
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Mít takové poznání je akt hluboce oddaný přesvědčení, že existuje něco, co má být objeveno. 

Je to osobní poznání ve smyslu, že zahrnuje osobnost, která ho má, a také ve smyslu, že je 

obvykle osamělé. Není v něm však ani stopy po požitkářství. Objevitel je plný přesvědčivého 

smyslu odpovědnosti pro hledání skryté pravdy, která potřebuje jeho službu k tomu, aby byla 

objevena. Jeho akt poznání uplatňuje osobní úsudek v tom, jak vztáhnout evidenci k vnější 

realitě, jejíž jednu stránku se snaží pochopit. 

Očekávání objevu se stejně jako objev sám může ukázat jako mámení. Je však marné hledat 

striktně neosobní kritéria jeho validity, jak se o to pokoušely pozitivistické filozofie vědy 

v posledních asi osmdesáti letech. Přistoupit na vědecké hledání jako na rozumné a úspěšné 

podnikání znamená sdílet určitý druh oddanosti, který na sebe vědci berou, když se vkládají 

do tohoto podnikání. Nemůžete tento akt oddanosti formalizovat, protože nemůžete vyjádřit 

svou oddanost bez oddanosti. Snažit se o to, znamená uplatnit ten typ jasnosti, který zničí 

předmět svého zkoumání. Proto pozitivistické hnutí ve filozofii přírodních věd selhalo. Potíž 

je v tom, najít stabilní náhradu tohoto ideálu objektivity. A to je právě ten úkol, na který by 

nás měla připravit teorie mlčenlivého poznání.»36 

Dějinnost přírodních věd byla po hegelianizmu něčím samozřejmým. Přírodní vědy byly 

ostatně spojovány s pojmem pokroku a odklonu od starého omylu k nové pravdě už od 

karteziánství a osvícenství. Podstatné je, že dějiny přírodních věd byly chápány jako pokrok, 

jako postupné spění k pravému a dokonalému popisu světa, k nejlepší teorii, ať už šlo o 

představu stále rostoucí akumulace vědeckých poznatků (Mill), nebo o představu lepších a 

lepších teorií, nahrazujících ty horší, v pohybu blíže a blíže k pravdě (Popper). 

Kuhn svou Strukturou vědeckých revolucí tuto perspektivu zlomil. Sám sice budoval jakýsi 

popis historického vývoje přírodních věd, postuloval však nesouměřitelnost jednotlivých jeho 
                                                           
36 We must conclude that the paradigmatic case of scientific knowledge, in which all the faculties that are 
necessary for finding and holding scientific knowledge are fully developed, is the knowledge of an approaching 
discovery. To hold such knowledge is an act deeply committed to the conviction that there is something there to 
be discovered. It is personal, in the sense of involving the personality of him who holds it, and also in the sense 
of being, as a rule, solitary; but there is no trace in it of self-indulgence. The discoverer is filled with a 
compelling sense of responsibility for the pursuit of a hidden truth, which demands his services for revealing it. 
His act of knowing exercises a personal judgment in relating evidence to an external reality, an aspect of which 
he is seeking to apprehend. The anticipation of discovery, like discovery itself, may turn out to be a delusion. But 
it is futile to seek for strictly impersonal criteria of its validity, as positivistic philosophies of science have been 
trying to do for the past eighty years or so. To accept the pursuit of science as a reasonable and successful 
enterprise is to share the kind of commitments on which scientists enter by undertaking this enterprise. You 
cannot formalize the act of commitment, for you cannot express your commitment non-committally. To attempt 
this is to exercise the kind of lucidity which destroys its subject matter. Hence the failure of the positivist 
movement in the philosophy of science. The difficulty is to find a stable alternative to its ideal of objectivity. 
This is indeed the task for which the theory of tacit knowing should prepare us. 
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paradigmat. Uchopit myšlenku nesouměřitelnosti ve světle debaty postanalytické filozofie 

bylo poměrně obtížné, protože věda ve svém obrazu světa byla chápána jako racionální 

konstrukce karteziánského typu. Co mělo být nesouměřitelné na dvou takových konstrukcích 

z různých dob? Jakým mechanizmem tuto nesouměřitelnost vysvětlit? Kuhn vycházel ovšem 

z reálných dějin vědy, kdy obraz světa, který věda podává, vzniká na základě společenské 

funkce, kterou má vědění-že obecně. Tak např. Newtonova představa o působení gravitace na 

dálku budila v karteziánech veliký odpor, protože působit na dálku, bez dotyku, byla prostě 

vlastnost magie z nadpřirozených povídaček. Jakmile se ovšem Newtonův gravitační zákon 

stal intuitivní výbavou nové generace, sloužil osvícencům jako vzor vědeckého poznání (o 

tom se zmíním později). Cituji z hesla „Incommensurability“ Muhammada A. Khalidiho v A 

Companion to the Philosophy of Science (str. 175): 

«Tedy podle Kuhnova názoru ze zralého období není možné formulovat všechna tvrzení dvou 

vědeckých teorií v jednom jazyce tak, aby je bylo možno položit vedle sebe a přesně zjistit, 

v čem konkrétně se liší. Kuh tímto odmítá možnost něčeho, co je možná nejpřímější a také 

nejpřirozenější metodou srovnání dvou vědeckých teorií. Výsledkem je to, že výběry mezi 

vědeckými teoriemi nejsou založeny na jejich srovnání bod po bodu. Vědci, kteří se učí nové 

teorii, nepřekládají pouze nové pojmy do pojmů starých, začínají spíše úplně od začátku 

podobně jako ti, kdo se učí svůj první jazyk. (…) 

Kuhn nikdy neříká, že nesouměřitelné teorie nemohou být vůbec srovnávány. Díky tomu, že 

nesoulady mezi nesouměřitelnými teoriemi jsou vždy lokální, měli bychom očekávat, že 

některá srovnání mohou být učiněna. Často takové srovnání bude obsahovat konkrétní měření 

pravděpodobně těch jevů, které jsou popsány pojmy, sdílenými oběma teoriemi (BC: to je 

blízko tomu, co budu později nazývat „otevřená autorita“ experimentu).»37 

Rorty se ke klíčovému přínosu Kuhnova myšlení vyjadřuje v heslu „Kuhn“ v Companion to 

the Philosophy of Science tak, že s Kuhnem se objevila otázka, co vlastně je „racionální“ a 

„iracionální“ lidská činnost. Cituji tento Rortyho postřeh v širším kontextu (str. 205): 

                                                           
37Therefore, according to Kuhnʼs mature view, it is not possible to phrase all the claims of two scientific theories 
in a single language so that they can be put side by side and their exact points of difference pinpointed. Kuhn 
thereby denies the possibility of what is perhaps the most direct and natural method of comparing two scientific 
theories. As a result, choices between scientific theories are not based on a point-by-point comparison. Scientists 
who learn a new theory do not merely translate the new terms into the old terms; rather, they begin from scratch 
in the way that learners of a first language do. (…) Kuhn never says that incommensurable theories can never be 
compared at all. Since the mismatches between incommensurable theories are local, we should expect that 
certain comparison can be effected. Often such comparison will involve concrete measurements of phenomena, 
presumably ones described in terms shared by the two theories.  
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«Kuhn tehdy obhajoval svou hodně diskutovanou tezi, že Aristotelés žil v jiném světě než 

Galileo, pomocí analogie mezi evolucí vědeckých myšlenek a evolucí biologických druhů: 

„Stejně jako praxe a její svět, tak druh a jeho nika jsou vzájemně provázáné, žádná část 

žádného z obou párů nemůže být poznána bez té druhé části.“ Z tohoto pohledu není více 

možné určit svět, s nímž nějaký výrok nebo teorie korespondují, či který správně reprezentují, 

bez znalosti jazyka, v němž jsou ten výrok nebo ta teorie zarámovány, než je možné určit 

biologickou niku bez znalosti chování toho druhu, který ji obývá nebo obýval. 

Kuhnovi kritici pokračovali v tlaku na otázku, zda tato linie uvažování může být v souladu 

s jeho tvrzením, že věda vytváří opravdové poznání přírody. Stáli si za tím, že pokud se 

vzdáme pojmu jazykově neutrální reality, která má být správně reprezentována, ohrozíme tím 

rozdíl mezi rostoucím poznáním přírody a pouhými pragmatickými přizpůsobeními se novým 

podnětům. Kuhnova odpověď spočívala v tom, že zavrhl, že „cílem vědeckého výzkumu“ je 

správné reprezentování. Spíše „ať už si toho jednotliví vědci jsou vědomi nebo nejsou, jsou 

trénováni pro a odměňováni za řešení složitých rébusů – instrumentálních, teoretických, 

logických či matematických – na styku mezi jejich jevovým světem a představami, které má o 

něm jejich společenství.“ Zásadní otázka pozvednuta, nikoli však dosud vyřešena, Kuhnovým 

dílem je tato: může spojení mezi reprezentací a poznáním, spojení předpokládané mnohými 

post-emprickými analytickými filozofy, být rozbito, aniž by bylo opuštěno rozlišení mezi 

racionálními a iracionálními lidskými činnostmi? Kuhn si jasně myslel, že může.»38 

Rorty možnost reprezentace jako poznání zavrhuje. Možnost, jak lze zachránit „objektivitu“ 

přírodních věd i bez trvání na reprezentacionalizmu, tedy tzv. otevřenou autoritou, ukážu ve 

svých úvahách o Rortyho filozofii později. Už nyní však mohu říci, že vědění-jak jako 

reprodukovatelné poznání není závislé na představě reprezentace a toho či onoho obrazu 
                                                           
38 Kuhn then defended his much-discussed thesis that Aristotle lived in a different world from Galileo by an 
analogy between the evolution of scientific ideas and that of biological species: “Like a practice and its world, a 
species and its niche are interdefined; neither component of either pair can be known without the other.” On this 
view, you can no more identify the world to which a statement or a theory corresponds, or which it accurately 
represents, without a knowledge of the language in which the statement or theory is framed, than you can 
identify a biological niche without knowledge of the behavior of the species which inhabits, or inhabited, that 
niche. Kuhn̓s critics continued to press on the question of whether this line of thought can be reconciled with his 
claim that science produces genuine knowledge of nature. The critics insist that, if we drop the notion of a 
language-neutral reality to be accurately represented, we endanger the distinction between increasing knowledge 
of nature and mere pragmatic adjustments in response to novel stimuli. Kuhn̓s response consisted in denying 
that the “objective of scientific research” is accuracy of representation. Rather, “whether or not individual 
practitioners are aware of it, they are trained and awarded for solving intricate puzzles – be they instrumental, 
theoretical, logical or mathematical – at the interface between their phenomenal world and their community’s 
beliefs about it.” The principal question raised, though not yet resolved, by Kuhnʼs work is: Can the link between 
representation and knowledge, a link still taken for granted by most post-empiricist analytic philosophers, be 
broken without abandoning the distinction between rational and irrational human practices? Kuhn clearly 
thought that it could. 
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světa. Objektivita vědy, která totiž není nic jiného než reprodukovatelnost jejích experimentů, 

je ve vědění-jak a naopak její kontingence, nesouměřitelnost jejích teorií, které jsou plodem 

unikátních historických podmínek, do nichž dozrál obraz dané společnosti o sobě samé a o 

světě, ve kterém se nachází, naopak ve vědění-že. To považuji za odpověď na výše uvedenou, 

podle Rortyho zásadní otázku, plynoucí z Kuhnova díla, a za nejdůležitější tezi této dizertační 

práce. Reprodukovatelné experimenty nejsou iracionální činnost a zároveň nestojí na žádné 

správné reprezentaci světa, nýbrž zůstávají v platnosti přes měnící se reprezentace, tedy přes 

měnící se vědecké teorie. 

Podle mého názoru právě společenská funkce vědění-že může prohloubit a vysvětlit Kuhnovu 

myšlenku nesouměřitelnosti nejlépe. Nesouměřitelnost ostatně existuje velmi zjevně zejména 

ve filozofii či vůbec v kulturní oblasti: Aristotelés si klade jiné společensky podmíněné otázky 

a v jiných společenských kontextech než Kant, jeho filozofii nelze nějak mechanicky převést 

do světa Kantova a poměřit ji s filozofií Kantovou. 

Asi nejvýznamnější paradigmatickou změnu v dějinách přírodních věd představuje kvantová 

fyzika a viděli jsme ze srovnání Bohra s Wittgensteinem, jak tato změna je dána celkovým, 

jedinečným charakterem historické epochy, v níž se odehrála. To, že ji nedovedl přijmout 

navzdory všem jejím experimentálním vítězstvím ani člověk jako Einstein, ukazuje právě na 

nesouměřitelnost světa Bohrova a Einsteinova. Kuhn dělá z přírodních věd běžnou součást 

lidských dějin a lidské kultury, která se vyvíjí kontingentně od paradigmatu k paradigmatu 

(od kultury ke kultuře, od renesance k baroku), z nichž ani jedno není to správnější. Jakožto 

historické pozorování lze tedy chápat Kuhnovo tvrzení, že v době klidu, kdy platí nějaké 

paradigma, se vědci chovají jinak než v době paradigmatického zlomu, toto pozorování však 

určitě není nějaké ahistorické poznání (jako u Hegela), jež by nám garantovalo vývoj 

vědeckého obrazu světa stále blíže ke konečné pravdě. Tak se díky Kuhnovi začala velmi 

důležitá sociologická a historická zkoumání vědy (např. Hackett a spol.: The Handbook of 

Science and Technology Studies).  

Kuhn pochopitelně zastává nesouměřitelnost také v oblasti vědeckých metod, protože metoda 

je vždy metodou v rámci určitého paradigmatu. Kdo však přímo zaútočil na karteziánskou 

představu vědecké metody jako na něco nebezpečného a nesmyslného, byl Feyerabend 

v knize Rozprava proti metodě. Věda podle něj není nic jednotného, metodicky se ubírajícího 

k univerzálnímu poznání, ale je to směs dobových postojů, střetů, manipulací (případ Galilei), 

lidských ambicí a předsudků. Kuhnovo a Feyerabendovo pojetí nesouměřitelnosti se proto 
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dost významně liší (cituji opět z hesla „Incommensurability“ z Companion to the Philosophy 

of Science, str. 177-8): 

«Rozdíly mezi Feyerabendem a Kuhnem mohou být převedeny na pouze dva základní z nich. 

Zaprvé rozmanitost nesouměřitelnosti je u Feyerabenda globálnější a nedá se lokalizovat 

v blízkosti jednoho problematického výrazu nebo skupiny výrazů. Feyerabend tedy věří, že 

fundamentální změny v teorii vedou ke změně významů všech výrazů v dané teorii. Druhý 

důležitý rozdíl jsou důvody pro nesouměřitelnost. Zatímco Kuhn si myslí, že nesouměřitelnost 

vychází ze specifických obtíží překladu problematických výrazů, Feyerabendova rozmanitost 

nesouměřitelnosti se zdá vycházet z určitého typu extrémního holistického pohledu na 

podstatu významu jako takového. 

Důležitý bod, v němž Kuhn i Feyerabend souhlasí, je ten, že ani jeden si nemyslí, že by 

nesouměřitelnost byla prostě nesrovnatelnost. Oba připouštějí a ve skutečnosti doporučují jiné 

způsoby srovnávání.»39  

Popření metody u Feyerabenda v jeho „metodologickém anarchizmu“ neboli anything goes je 

předmětem různých kritik a interpretací, jimiž se nechci zabývat. Podle mého názoru můžeme 

Feyerabendovo pojetí nejplodněji a nejsrozumitelněji uchopit ve světle nepredikovatelnosti 

vědeckého objevu. A podobně to dělá i John Preston v heslu „Feyerabend“ v Companion to 

the Philosophy of Science (str. 146): 

«Rozprava proti metodě explicitně vykreslila „epistemologicky anarchistický“ závěr, že 

neexistují žádná užitečná a bez výjimky platná pravidla, která by řídila pokrok vědy nebo růst 

poznání. Dějiny vědy jsou natolik komplexní, že pokud bychom trvali na obecné metodologii, 

která by nebránila pokroku, pak by obsahovala jediné „pravidlo“, a to „cokoli je možné“. (…) 

Feyerabend tedy viděl sám sebe jako toho, kdo podkopává argumenty pro privilegované 

postavení vědy uvnitř kultury, a velká část jeho pozdního díla představuje kritiku postavení 

vědy v západních společnostech. Protože neexistuje vědecká metoda, nemůžeme ospravedlnit 

chápání vědy jako nejlepšího způsobu, jak získat poznání. A výsledky vědy nejsou důkazem 

                                                           
39 Feyerabend̓s differences with Kuhn can be reduced to two basic ones. The first is that Feyerabendʼs variety of 
incommensurability is more global, and cannot be localized in the vicinity of a single problematic term or even a 
cluster of terms. That is, Feyerabend holds that fundamental changes of theory lead to changes in the meanings 
of all the terms in a particular theory. The other significant difference concerns the reasons for 
incommensurability. Whereas Kuhn thinks that incommensurability stem from specific translational difficulties 
involving problematic terms, Feyerabendʼs variety of incommensurability seems to result from a kind of extreme 
holism about the nature of meaning itself. One significant point of agreement between Kuhn and Feyerabend is 
that neither thinks that incommensurability is incomparability tout court. Both countenance, and indeed 
recommend, alternative modes of comparison. 
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její excelence, neboť tyto výsledky často závisí na přítomnosti nevědeckých prvků – věda 

vítězí pouze proto, že „představení bylo zmanipulováno v její prospěch“, a jiné tradice, 

navzdory jejich úspěchům, nedostaly nikdy šanci.»40 

Pokud jsou přírodní vědy bytostně postavené na experimentu, tedy jaksi se ptají našeho okolí, 

jak zareaguje na daný zásah, nemůžeme předem vytvořit žádnou metodu na úspěch, stejně 

jako neexistuje předem žádná metoda na úspěch v darwinistické evoluci. Nelze předem říci, 

jak se bude evoluce vyvíjet, nelze predikovat ani vývoj lidstva nebo vývoj vědy. Jde o to, co 

dnes chápeme jako kontingenci biologické evoluce či lidských dějin, tedy jejich každý úsek je 

jedinečný, neodvoditelný z úseku předchozího ani z žádného předpřipraveného racionálního 

plánu (proti hegelianizmu).  

Kdyby přece opravdu existovala vědecká metoda, kterou by stačilo následovat a vybudovat 

tak vědu, tak bychom dokázali produkovat velké vědecké objevy předvídatelně. Proč ale 

s teorií relativity přišel neznámý mladík Einstein a ostatní slovutní fyzici té doby, kteří jistě 

poctivě aplikovali vědeckou metodu po celý svůj život, nedošli až k teorii relativity? Proč 

vědecká metoda v rukou Bohra dospěla k takové fyzice, kterou Einstein nemohl v principu 

přijmout, i kdyby byla sebelépe v souladu se všemi experimenty?  

Anything goes znamená, že k zásadním objevům nevede žádná metoda a že tyto objevy jsou 

z hlediska starších metod dokonce protiintuitivní, nepřijatelné. Nelze předem racionálně 

odhadnout, jak se budou vyvíjet dějiny přírodních věd a kdy a k jakému paradigmatickému 

zlomu dojde. Feyerabend potom pochopitelně v civilizaci, která po staletí žila v přesvědčení, 

že dokáže pomocí vědeckých metod dosáhnout univerzální pravdy (karteziánský model vědy), 

tvrdě útočil na všechny předsudky, které z takového mylného přesvědčení plynou.  

Samozřejmě ale víme, že věda přinesla některé věci, které nelze zpochybnit v tom ohledu, že 

se vskutku staly: léčení infekčních nemocí antibiotiky, dopravní prostředky, informační 

technologie atd. Pro karteziánskou představu vědy je útok na vědeckou metodu a univerzální 

vědeckou pravdu útokem právě na vědu jako takovou i se vším tím, co reálně přinesla a 

                                                           
40 Against Method explicitly drew the “epistemological anarchist” conclusion that there are no useful and 
exceptionless methodological rules governing the progress of science or the growth of knowledge. The history of 
science is so complex that if we insist on a general methodology which will not inhibit progress, the only “rule” 
it will contain will be “Anything goes”. (…) Feyerabend thus saw himself as having undermined the arguments 
for science’s privileged position within culture, and much of his later work was a critique of the position of 
science within Western societies. Because there is no scientific method, we can’t justify science as the best way 
of acquiring knowledge. And the results of science don’t prove its excellence, since the results have often 
depended on the presence of nonscientific elements; science prevails only because “the show has been rigged in 
its favor”, and other traditions, despite their achievements, have never been given a chance. 
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změnila. Jakýpak relativizmus a nesouměřitelnost, když přece umíme pomocí vědeckých 

znalostí dělat to či ono? Domnívám se, že tuto potíž lze vyřešit tím, že přírodní vědy ve svých 

úspěších stojí na vědění-jak a vědění-jak zůstává platné i přes překotnou změnu vědění-že, 

tedy teorií, obrazů světa a paradigmat. Feyerabend nekritizuje vědění-jak, neříká, že přírodní 

vědy jsou špatné proto, že změnily svět, naopak je pokrokář. Tvrdí však, že k pokroku mohou 

vést i jiné, z dnešního pohledu třeba „nevědecké“, cesty a že není možné bez nestranného 

posouzení efektu považovat přírodní vědy za jedinou správnou cestu s jediným správným 

(univerzálním) obrazem světa. Nebo ještě pregnantněji: že každý vědecký úspěch má mnoho 

iracionálních, náhodných předpokladů, že nemůže jít o žádný úspěch vědecké metody, nýbrž 

spíše o něco podobného jako vynález nějaké strategie přežití v rámci darwinistické evoluce. 

Anything goes znamená, že před pokud možno nestranným posouzením efektu není možné 

předem vyloučit žádný přístup. Dějiny přírodních věd jsou takových ponaučení plné, protože 

to efektivní, revoluční a proměňující bylo často neočekávané, na periferii zájmu, ba možná za 

dobovou demarkační čárou mezi vědou a pavědou (např. již zmíněné gravitační působení na 

dálku pro karteziány). Ve své pozdější kritice Rortyho ukážu, že to, co udělalo přírodní vědy 

úspěšnými a co náleží bytostně k jejich experimentálnímu úsilí, je tzv. otevřená autorita, tedy 

nikoli autorita, dopředu omezená tou či onou představou „vědecké metody“, tou či onou 

demarkační linií mezi vědou a pavědou. Je to otevřená autorita, která je oslovována 

v reprodukovatelném experimentu, ať už ho dělá řemeslník, vědec nebo šimpanz.  

Otevřená autorita může mít svůj význam i v rámci vědění-že s ohledem na jeho společenskou 

funkci. V závěrečné části této dizertace se pokusím ukázat novou možnost rozvíjet filozofii 

pragmatizmu právě pomocí koncepce otevřené autority. 

 

HEIDEGGEROVO PŘÍRUČNÍ JSOUCNO 

Významným kritikem přírodních věd a technologie, které podle něj udělaly ze světa něco, co 

je bytostně manipulovatelné, byl už dříve zmíněný Heidegger, jenž je považován za jednoho 

z hlavních filozofů minulého století. Chci ukázat, jak se i v jeho filozofii odehrává celková 

změna nálady a opuštění pozic univerzálního poznání ve prospěch – z hlediska teorie poznání 

– něčeho mnohem pragmatičtějšího. Heidegger byl žákem Husserlovým a sdílel jeho původní 

zájem o analýzu světa našeho vědomí. Zatímco Husserl ovšem v tomto navazoval na Descarta 

a chtěl najít v našem „ego“ něco pevného, na čem by udržel při životě univerzální poznání, 
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Heidegger udělal středem svého zkoumání stav před oddělením mysli od jí poznávaných 

objektů. Tento stav nazýval pobyt (Dasein). Analýza, kterou Heidegger udělal ve svém díle 

Bytí a čas, ho dovedla až k existencializmu. Z mého pohledu je naprosto přelomové jeho 

pojetí jsoucna, tedy poznávaných objektů, jako příručního jsoucna a původního vztahu mezi 

subjektem (pobytem) a příručním jsoucnem jako vztahu obstarávání. Řečeno s Kennym 

(Philosophy in the Modern World, s. 84-85): 

«Nejdůležitější mince, kterou razil Heidegger, je Dasein. Dasein je ten typ bytí, který je 

schopen klást si filozofické otázky, a způsob, jak ho Heidegger vysvětluje, ho dělá zpočátku 

podezřele podobným karteziánskému egu. Ale zatímco Descartovo ego bylo bytostně myslící 

věc, res cogitans, myšlení je pouze jeden, a nikoli nejzákladnější, ze způsobů, kterým má 

Dasein své bytí. Prvotní element v Dasein je „bytí-ve- světě“ a myšlení je pouze jedna z cest, 

jak se věnovat světu: vykonávat vůči němu činnost nebo reagovat na něj jsou nejméně stejně 

podstatné elementy. Dasein je dříve, než je rozlišování mezi myšlením a chtěním nebo mezi 

teorií a praxí. Dasein je starající se (besorgen). Není to res cogitans, ale res curans: nikoli 

myslící věc, ale starající se věc. Jenom jestliže mám nějakou starost nebo zájem o svět, budu 

se ptát na otázky, týkající se ho, a budu si dávat odpovědi na tyto otázky ve formě tvrzení, 

která jsou poznáním. 

Pojmy a úsudky mohou být chápány jako nástroje pro vypořádávání se se světem. Ale existují 

i jednodušší takové nástroje, věci, které jsou nářadím v doslovném smyslu. Tesař se vztahuje 

ke světu používáním kladiva. Nemusí přemýšlet o kladivu, aby ho použil správně, vědomí 

kladiva může ve skutečnosti spočívat v koncentrovanosti na jeho práci, která představuje jeho 

pravý závazek k realitě. Entity, s nimiž se vypořádáváme tímto průzračným způsobem, jsou 

Heideggerem nazývány „příruční“. Rozdíl mezi tím, co je a co není příruční, je základem naší 

konstrukce prostorovosti světa. 

Heidegger zdůrazňuje temporální přirozenost Dasein: neměli bychom o něm uvažovat jako o 

substanci, ale jako o odvíjení života. Náš život není v sobě obsažená, sebe rozvíjející entita: 

od začátku nacházíme sami sebe vržené do fyzického, kulturního a historického kontextu. 

Tato „vrženost“ (geworfenheit) je nazývána Heideggerem fakticitou Dasein. Můj život není 

vyčerpán tím, co jsem nyní, ani tím, co jsem dosud byl: mohu být něčím, čím jsem dosud 

nebyl, a to, čím mohu být, je pro mne stejně zásadní jako to, čeho jsem už dosáhl. (…) 

Jestliže má Heidegger pravdu, je něco absurdního v pokusech filozofů od Descarta po 

Russella dokázat existenci vnějšího světa. Nejsme žádní pozorovatelé, kteří se pokoušejí 
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prostřednictvím zkušenosti získat poznání reality, od níž jsme odtrženi. Od začátku jsme my 

sami prvkem světa, „vždy-už-jsoucí-ve-světě“. Jsme jsoucna mezi jinými jsoucny, vyvíjíme 

vůči nim činnost a reagujeme na ně. A naše akce a reakce nemusejí vůbec být vedeny našim 

vědomím. Ve skutečnosti se stáváme vědomí si toho, co děláme, pouze tehdy, když se naše 

spontánní aktivity nějak nevydaří. To je tehdy, když příruční přestává být při ruce.»41 

Pokusím se Heideggerův přínos vyjádřit v tom, co z něj plyne pro dichotomii vědění-že a 

vědění-jak. Teprve distance od činnosti, od příručnosti objevuje jsoucno jako jsoucno, tedy 

jako předmět vědomí a reflexe, abstraktního poznávání. Dokud s příručním jsoucnem jen 

zacházíme, nemáme ho jako poznané ve smyslu vědění-že, nýbrž jako poznané jen ve smyslu 

vědění-jak. I zvířata se starají, i pro zvířata existuje příruční jsoucno, se kterým zacházejí, i 

zvířata mají vědění-jak.  

K poměrně sofistikovanému zacházení s věcmi není třeba nějaké pokročilé vědění-že (úžasně 

sofistikované věci dokáže, jak každý ví, třeba i hmyz), dokonce lze říci, že pokud např. kovář 

používá kladivo, nemyslí na to, co to kladivo v jeho systému pojmů je, nýbrž upírá pozornost 

na správné zacházení s ním. Podobně pokud k testování nějaké teorie fyzik nastaví nějaký 

experiment, který dává nějaký bezprostřední výsledek (pohyb ručičky na přístroji), jenž se 

pak interpretuje v rámci dané teorie, tak tentýž bezprostřední výsledek dosáhne každý, kdo 

                                                           
41The most important of Heideggerʼs coinages is Dasein. Dasein is the kind of being that is capable of asking 
philosophical questions, and as Heidegger expounds Dasein it sounds initially suspiciously like the Cartesian 
ego. But whereas Descartesʼs ego was essentially thinking thing, a res cogitans, thinking is only one, and not the 
most fundamental, of the ways in which Dasein has its being. The primitive element of Dasein is “being-in-the-
world”, and thinking is only one way of engaging with the world: acting upon it and reacting to it are at least as 
important elements. Dasein is prior to the distinction between thinking and willing or theory and practice. 
Dasein is caring about (besorgen). Dasein is not a res cogitans, but a res curans: not a thinking thing, but a 
caring thing. Only if I have some care about, or interest in, the world will I go on to ask questions about it and 
give answers to those questions in the form of knowledge-claims. Concepts and judgments can be thought of as 
instruments for coping with the world. But there are more primitive such instruments, things that are tools in 
literal sense. A carpenter relates to the world by using a hammer. He does not need to be thinking about the 
hammer to be using it well; consciousness of the hammer may indeed get in the way of the concentration on his 
project that is his true engagement with reality. Entities that we cope with in this transparent mode are called by 
Heidegger “ready-to-hand”. The distinction between what is and what is not ready-to-hand underlies our 
construction of the spatiality of the world. Heidegger emphasizes the temporal nature of Dasein: we should think 
of it not as a substance but as the unfolding of a life. Our life is not a self-contained, self-developing entity: from 
the outset we find ourselves thrown into a physical, cultural, and historical context. This “thrownness” 
(geworfenheit) is called by Heidegger the “facticity” of Dasein. Nor is my life exhausted by what I am now and 
hitherto been: I can be what I have not yet been, and my potentialities are as essential to my being as my 
achievements are. (…) If Heidegger is right, there is something absurd in the attempts of philosophers, from 
Descartes to Russell, to prove the existence of an external world. We are not observers trying through the 
medium of experience, to gain knowledge of a reality from which we are detached. From the outset we are 
ourselves elements of the world, ʻalways already being-in-the-worldʼ. We are beings among other beings, acting 
upon and reacting to them. And our actions and reactions need not at all be guided by consciousness. It is, in 
fact, only when our spontaneous actions misfire in some way that we become conscious of what we are doing. 
This is when ̒ready-to-hand̓ becomes ʻunready-to-hand̓.  
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nastaví uspořádání experimentu stejně, byť by vůbec nevěděl, k čemu takové uspořádání 

původně sloužilo a že existují nějaké abstraktní teorie, které slouží k jeho vysvětlení.  

Naopak rozvinuté vědění-že nás může držet příliš v zajetí našeho obrazu světa, takže potom 

ignorujeme události kolem nás, které do našeho vědění-že nezapadají a které by mohly být 

využity pro experimentální podepření změny paradigmatu. Typickým příkladem by mohl být 

fotoefekt, kterým se zabývalo mnoho fyziků od roku 1887, kdy ho poprvé pozoroval Hertz (a 

Stoletov), ale který interpretoval až mladý Einstein tím, že pro tento případ chování světla 

nahradil tehdy běžnou vlnovou teorii teorií korpuskulární42 (důležitý krok ve vývoji kvantové 

fyziky, již potom Einstein po zbytek života odmítal). 

Z hlediska heideggeriánského pochopení člověka nemá univerzální poznání žádný smysl. 

Každé poznání vyrůstá z příručnosti a vrženosti. Není tedy divu, že se Rorty ve svém 

pozdějším tažení proti reprezentacionalizmu Heideggera dovolává (stejně jako Wittgensteina). 

Domnívám se však, že Heidegger má blíže k pragmatizmu než k relativizmu, který se stal 

typický pro tzv. postmoderní filozofii, do níž lze zařadit i Rortyho. Důvod je tento: příruční 

jsoucno a vrženost kladou důraz na praktické meze našeho života, které jsou bytostně před 

jakoukoli intelektuální reflexí – naopak svět postmoderního relativizmu je možný pouze 

v rovině intelektuální reflexe. 

Heidegger pozoruhodně a v duchu nového porozumění člověku řeší také otázku hodnot a 

morálky. Kant, utilitaristé a další (nikoli však třeba Nietzsche nebo Kierkegaard) v zásadě 

věřili v racionální poznatelnost správného jednání. Heidegger naopak klade základ morálního 

rozměru existence člověka do toho, že člověk není pouhý výskyt (pouhá věc), nýbrž může být 

buď sám sebou, nebo se může skrývat do průměrnosti, již Heidegget nazývá ono se. Jinými 

slovy řečeno z heideggeriánského hlediska není tak důležité mít stejné racionální závěry o 

morálce jako všichni slušní lidé, nýbrž je mnohem důležitější je opravdu pochopit, prožít, sžít 

se s nimi, než je pouze zastávat jako nějaké teze. Velmi dobře to vystihuje shrnující pasáž o 

Bytí a čas z Philosophy in the Modern World (str. 86): 

«Ačkoli Dasein funguje uvnitř biologického, společenského a kulturního kontextu, není tu nic 

jako lidská přirozenost, co by dávalo růst aktivitám lidského jednotlivce. Esence Dasein je, 

říká Heidegger, jeho existence. Tímto výrokem se stal otcem „existencializmu“, filozofické 

školy, která klade důraz na to, že jednotlivci nejsou pouzí členové druhu a nejsou určeni 

univerzálními zákony. Co podstatně jsem, je to, co se sám svobodně rozhodnu být. To, že 
                                                           
42 http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1905_17_132-148.pdf 
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taková volba nemá žádné základy, je alarmující, a jako útočiště mohu zvolit nemyslící 

konformitu. To je ale neautentické rozhodnutí, zrada na mém Dasein. Abych byl autentický, 

musím udělat ze svého života život plný vědomí, že neexistuje žádný základ, ani v lidské 

přirozenosti ani v božím přikázání, pro rozhodnutí, která dělám, a žádná volba nepřinese 

transcendentní smysluplnost do mého života.»43 

Evidentně je v tomto porozumění člověku položen důraz již nikoli na emancipaci se od 

starých předsudků pomocí univerzálního poznání, pomocí všem společného a stejného 

rozumu, nýbrž na emancipaci se od toho, co je povrchní samozřejmost, co není prožité a 

autentické, osobní. Právě při zacházení se světem jsme vystaveni osobním zkušenostem, které 

se pod vlivem různých kulturních prostředí a v poli různých hodnot různě mění a přetavují. 

Tady někde vzniká onen tajemný rozdíl mezi člověkem jako členem stáda a člověkem jako 

autonomní osobností, který samozřejmě nikdy v realitě není úplně ostrý. Heideggerova 

filozofie tak obráží výrazný posun, jak nastal v porozumění člověku, jeho místu ve světě a 

jeho hodnotám na přelomu 19. a 20. století. 

 

RORTYHO SLEPÁ SKVRNA44 

Proč je zapotřebí se vrátit k přírodním vědám a k filozofii přírodních věd pro nový impulz 

moderní filozofii, to velmi dobře ukazuje teprve recepce Kuhna, Heideggera a Wittgensteina 

u Rortyho. Rortyho filozofie, byť se hlásí k pragmatizmu, nepoměřuje vědění jeho aplikací. 

Filozofie a v zásadě i přírodní vědy jsou pro Rortyho konverzace, která může zušlechťovat 

člověka ve smyslu osvěty. Rorty z širokého odmítnutí člověka jako univerzálně poznávajícího 

u oněch třech zmíněných filozofů vyvozuje útok (jehož součástí je rozbor tradičních témat 

postanaytické filozofie) na reprezentacionalizmus. Výsledkem poražení tohoto nepřítele je 

však relativizmus vědění jako konverzace, který ignoruje jak přírodovědné poznání a 

technickou praxi v jejich úspěších (a napojení člověka na jeho předky v darwinistické 

                                                           
43 Though Dasein operates within a biological, social, and cultural context, there is no such thing as a human 
nature that gives rise to the activities of the human individual. The essence of Dasein, says Heidegger, is its 
existence. In saying this, he became the father of “existentialism”, the school of philosophy that emphasizes that 
individuals are not mere members of a species and are not determined by universal laws. What I essentially am is 
what I freely take myself to be. The undergroundedness of such a choice is alarming, and I may well take refuge 
in unthinking conformity. But that is an inauthentic decision, a betrayal of my Dasein. To be authentic I must 
make my own life in full awareness that there is no ground, either in human nature or in divine command, for the 
choices I make, and that no choice is going to bring any transcendent meaningfulness to my life. 
44 Tato stať je částí mého textu, který byl publikován ve Filosofickém časopise (2012, číslo 6, str. 815-832) pod 
názvem: Filosofie přírodních věd a filosofie člověka u Richarda Rortyho: nová potřeba pojmu „transcendence“? 
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evoluci), tak i důležitý význam různých, z dnešního hlediska směšných a zaslepených, 

filozofických postojů minulosti pro jejich vlastní dobu.  

Vnímáme-li dnes představu univerzálního poznání (což je širší termín než samotný 

reprezentacionalizmus, jak jsem již ukázal) jako absurdní a je-li dnes otázkou pokrokovosti 

vnímat vlastní filozofické postoje jako relativní, neznamená to, že v jiných historických 

podmínkách nebyla představa univerzálního poznání klíčovou součástí porozumění člověku, a 

to z dobrých důvodů. Jak Rorty, tak Platón nebo Descartes svým filozofickým postojem 

(svým vědění-že) sledují důležité dobové společenské cíle a reagují na dobovou společenskou 

situaci. K tomu se vrátím v závěrečné části této dizertační práce. 

Rorty bývá považován za nejdiskutovanějšího filozofa poslední doby, což lze snadno 

pochopit ze šíře i obsahu jeho myšlení. Jeho základní dílo, k němuž se později stále vrací, je 

Filosofie a zrcadlo přírody. Zde Rorty analyzuje novověkou filozofii, zejména problém mysli, 

která umí v nějakém ohledu nazírat skutečnost, a epistemologii jako nauku o zrcadlení 

podstaty světa v našem poznání (reprezentacionalizmus).  

Ve svém pojetí pravdy vychází Rorty ze Sellarse a Davidsona a interpretuje pravdu jako něco, 

co je pouze otázkou obhájení (justification) vlastního poznání v nějakém společenském 

kontextu, tedy otázkou konverzace, a nikoli otázkou reprezentace reality v našich pojmech. 

Představa nějakého dokonalého poznání reality, avšak stále nikoli tak, jak je sama o sobě, pro 

něj neznamená nic jiného než schopnost obhájit vlastní poznání před jakoukoli budoucí 

společností.45 Z toho potom vyplývá i Rortyho pozdější zaujetí tím, co je filozofie jako 

konverzace nebo v čem má odmítnutí myšlenky reprezentace skutečnosti našimi představami 

své politické důsledky.46 Odtud pramení i Rortyho opuštění akademické filozofie ve prospěch 

literární kritiky či kulturní politiky.  

Tak se v následování svého hlavního vzoru, totiž jednoho ze zakladatelů pragmatizmu, Johna 

Deweye, Rorty stává jakýmsi vychovatelem společnosti k liberálním hodnotám, k dialogu bez 

předsudků, k otevřenosti a k humanizmu, čímž se ovšem stále vrací ke svému základnímu 

tématu pravdy jako výsledku konverzace se všemi nahodilostmi a ironiemi historického 

procesu. Nelpí na svých hodnotových postojích jako na nějaké vyšší pravdě, ale také se jich 

nemíní vzdát jen proto, že jsou plodem náhody, díky níž se narodil a byl vychován ve 

společnosti liberální a demokratické.  

                                                           
45 Rortyho stať „Universality and Truth“, in: Rorty and His Critics, str. 1-30.  
46 Rortyho kniha Philosophy and Social Hope. 
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Z tohoto základního shrnutí je celkem zřejmé, že Rorty je svými kritiky obviňován 

z relativizmu (např. Hilary Putnam, diskutovaný níže), i když on sám to odmítá,47 a že 

myšlenka o nahodilém přijetí těch či oněch hodnot je sice intelektuálně poctivá, nicméně 

těžko je uspokojivá pro pohled z reálného života, který je zakořeněný v emocionálních 

vazbách na okolí. Je-li ale život mnohem víc než intelektuální konverzace, nemusí to 

v žádném případě znamenat návrat k reprezentacionalizmu. Cílem mé kritiky Rortyho je 

ukázat podle mého názoru klíčové doplnění Rortyho filozofie o pojem transcendence, a to na 

příkladu Rortyho nedostatečné, vyhýbavé reflexe přírodních věd. 

Jaká je tedy Rortyho filozofie přírodních věd? Ve Filosofii a zrcadlu přírody (kapitola „Od 

epistemologie k hermeneutice“) Rorty svou diskuzi přírodních věd odvíjí od Kuhna a odmítá 

představu, že by se přírodní vědy, navzdory názorům dřívější karteziánské a pozitivistické 

epistemologie, odlišovaly od humanitních studií tím, že reprezentují skutečnost, jaká je o 

sobě. V přírodních vědách dle Rortyho nejde o zrcadlení, nalézání skutečnosti, ale o vytváření 

teorií, díky nimž se nějak vyrovnáváme se svým okolím, které vždy tyto teorie radikálně 

překračuje. Tuto vlastnost našeho okolí, tedy radikální překračování naší schopnosti poznávat, 

lze ostatně vidět z toho, že nové, lépe fungující vědecké teorie mohou být v principu nečekaně 

protiintuitivní. Rozdíl mezi hermeneutikou a epistemologií tkví dle Filosofie a zrcadla 

přírody právě v tom, že epistemologie vychází z toho, co je nám už známé, blízké, co máme 

tak či onak roztříděné a s čím se tedy nemusíme vyrovnávat (jsou to vlastně naše představy o 

našem okolí), zatímco hermeneutika se potýká s tím, co navždy zůstává radikálně neznámé 

(řekl bych transcendentní), tedy s naším okolím v jeho realitě.  

Ačkoli díky epistemologii podléháme klamu, že realita je nějak nám srozumitelně roztříděná, 

že tedy existuje nějaké poznání v silném slova smyslu (takové poznání bude Rorty později, ve 

své odpovědi Barrymu Allenovi, nazývat poznání-že na rozdíl od poznání-jak), aplikace 

hermeneutiky na přírodní vědy těžko může být dostatečným řešením, protože přírodní vědy 

nezměnily svět konverzováním o těch či oněch tématech. Rorty je svými kritiky často a podle 

mého názoru také oprávněně obviňován z toho, že znemožňuje objektivitu, protože tu prostě 

nelze postavit na konverzaci. Nikoho, až na výjimku Barryho Allena (zmíním se o názorech 

tohoto filozofa podrobněji níže), ovšem nenapadlo, že objektivitu nelze zachránit návratem 

k epistemologii, neboť taková objektivita je pouze objektivitou našich představ o skutečnosti, 

nýbrž tím, že si položíme otázku, co vskutku udělalo přírodní vědy tak úspěšnými (pokusím 

                                                           
47 Rortyho stať „Pragmatism, Relativism, Irrationalism“, in: Consequences of Pragmatism, str. 160-175. 
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se později ukázat, proč se Rortymu tato otázka zdála zbytečná, což bych rád nazval Rortyho 

„slepou skvrnou“). Je zřejmé, že to nebyla konverzace, protože konverzaci se čile a důkladně 

věnovala i scholastika a mnoho jiných filozofických či literárních směrů, z nichž přece žádný 

nevedl k vědecko-technickému pokroku posledních dvou století. 

To, co udělalo přírodní vědy tak úspěšnými, je experimentování s naším okolím, a to nikoli 

jako něco zcela nového, nýbrž jako další pokračování pradávné řemeslnické praxe, měnící 

naše okolí podle našich představ už od dob prvních pazourkových nástrojů. Vědci díky 

experimentální praxi formulují pravidelnosti (proto experimenty musí být opakovatelné a 

naučitelné stejně jako řemeslo) našeho okolí ve smyslu vědění-jak. Teoretické výkony 

přírodních věd jsou pouze provizorní a slouží k vytváření nových experimentů, které je 

mohou vyvrátit. Naopak jsme-li schopni na základě newtonovské fyziky obsluhovat základní 

inženýrské postupy v makrosvětě, není vůbec třeba je měnit ani po kolapsu newtonizmu na 

počátku 20. století či jakékoli budoucí teorie. Osvědčené návody v praxi platí bez ohledu na 

jejich teoretický podklad. Stejně tak můžeme zreprodukovat technologii starou 3000 let, 

máme-li návod ve smyslu vědění-jak, aniž bychom cokoli tušili o teoretickém nazírání jeho 

uživatelů na podstatu světa a života v něm (tedy o jejich vědění-že).  

Podstatné je, že čím méně je v našem poznání ono vědění-že, tím více se podobáme nižším 

organizmům v jejich přizpůsobování se okolí, čili tím méně jsme od světa odděleni relativním 

závojem pojmů a tím více jsme bezprostředně v něm. Pochopitelně obrovský úspěch 

přírodních věd není jenom v tom, že experimentují s naším okolím, nýbrž i v tom, že takto 

testují univerzální hypotézy v jejich důsledcích do vědění-jak. Nicméně naprosto v protikladu 

ke Kantovu systému pravidelnost a obecnost v přírodních vědách stejně jako v řemeslech není 

plodem nějakého apriorního ani aposteriorního vědění-že, nýbrž vychází z reálného života ve 

světě noumen (transcedence), tedy z vědění-jak. Jako organizmy i jako členové lidské 

společnosti jsme „evolucí vychováni“ k tomu, že něco jde a něco nejde, a to je základ veškeré 

objektivity, již nelze relativizovat. Není to objektivita vědění-že, neboť na tytéž limity našich 

možností, které nás učí, že něco jde a něco nejde, bude narážet člen jakékoli civilizace 

s jakýmkoli světonázorem a může je interpretovat ve svém pojmovém systému naprosto 

různě. To, že sdílíme jeden svět, víme právě proto, že v něm lze intervenovat bez ohledu na 

kulturní, historické a geografické propasti podle dodržování nějakých návodů (vědění-jak), 

získaných praktickým zacházením s konkrétními noumeny v našem okolí. Tak např. 

v principu lze vyléčit infekční onemocnění antibiotiky i u původních obyvatel pralesů na 

Papui-Nové Guineji, byť by ti žili kulturně ještě v době kamenné.  
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S tím by jistě souhlasil i Rorty a stejně tak i jeho kritici. Problém je v tom, že Rorty odmítá 

jakoukoli nadlidskou autoritu „poznání skutečnosti“ v obavě, že ta je možná pouze ve formě 

návratu k epistemologii a k bigotnosti. Zde je Rortyho „slepá skvrna“ vůči přírodním vědám, 

které zároveň respektuje a jejichž objektivitu zároveň kritizuje, aniž by si uvědomil, že ji lze 

zachránit docela jinak než návratem k epistemologii. Tvrdím, že máme-li zároveň odmítnout 

objektivní poznání jako něco, co prostě není v lidských silách, čili to lidské je vždycky 

dialogické a relativní, a zároveň ale také připustit nerelativnost praxe, musíme přistoupit na 

to, že v praxi zacházíme s něčím, co zcela překračuje naše poznání (transcendence) a co 

uchopujeme vždy lidsky a přibližně, byť nikoli libovolně. Autorita praxe jako pojmově 

nepoznatelné, byť familiárně známé, transcendence, jež nás vychovává tím, že něco jde a 

něco nejde, je sice nadlidská, nelze na ni však postavit epistemologii, a tím dát člověku 

falešný pocit, že poznává skutečnost v její podstatě. Tato autorita je otevřená autorita, což 

znamená, že noví objevitelé mohou najít nové cesty, jak efektivně zacházet se světem, a 

vymazat takto staré bigotní názory z praktické použitelnosti.  

Za nejhlubší Rortyho úvahu nad přírodními vědami považuji jeho pokus uchopit genezi 

lidského poznání darwinisticky až zpět k primitivním formám života v textu „Inquiry as 

Recontextualization: An anti-dualist account of interpretation“, který je součástí souboru 

Philosophical Papers I: Objectivity, Relativism and Truth. Zde se Rorty dostává na sám práh 

postulování transcendence jako toho, s čím zacházíme společně se zvířaty a co nás i zvířata 

spojuje v evolučním vychovávání našich intuicí a schopností zacházet s naším okolím. Uvedu 

nyní citát (str. 109), v němž podle mého názoru Rorty mluví o tomtéž, o čem tady hovořím i 

já, bohužel důsledky svých slov nerozvádí a dokonce neobohacuje tím, co v citovaném 

zpozoroval, svou filozofii nikde jinde v dalších spisech (vysvětluji si to jeho „slepou 

skvrnou“): 

«Být naturalistou v tomto smyslu znamená hájit onen typ antiesencializmu, který spolu 

s Deweyem nevidí žádné mezery v hierarchii stále komplexnějších přizpůsobení novým 

stimulům – v takové hierarchii, v níž jsou nejníže améby, které se přizpůsobují změně teploty 

vody, uprostřed pak tančící včely nebo šachisté dávající mat a na samém vrcholu lidé, kteří 

podněcují vědecké, umělecké a politické revoluce.»48  

                                                           
48 To be naturalist, in this sense, is to be the kind of antiessentialist who, like Dewey, sees no breaks in the 
hierarchy of increasingly complex adjustments to novel stimulation – the hierarchy which has amoebae adjusting 
themselves to changed water temperature at the bottom, bees dancing and chess players checkmating in the 
middle, and people fomenting scientific, artistic, and political revolutions at the top. 
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Z těchto slov potom Rortymu velmi správně vyplývá odmítnutí scientizmu a vůbec možnosti 

redukování primární lidské praxe a zkušenosti na nějaký vědecký výklad světa. To, co sdílíme 

s amébami, je právě to, co přesahuje všechny pojmy a v čem lze pouze žít a život obstarávat, 

nikoli to pojmově vyčerpat a získat tak intelektuální distanc. Je to určitý paradox naší doby, 

neboť na rozdíl od 19. století, kdy srovnat člověka s opicí bylo něco jako redukovat ho na cosi 

zásadně podlidského, je dnes právě naše zakořeněnost v transcendenci, společná nám se 

zvířaty, tou poslední nadějí, že můžeme být součástí nějakého vyššího smyslu nebo přímo 

náboženského příběhu. Zde je také důvod, proč je nutné rozbít hranici mezi metaforou a 

doslovnou pravdou (žádná doslovná pravda o transcendenci ani existovat nemůže), mezi 

vědou a uměním, mezi kulturou poznání a tvorby, jak Rorty široce dovozuje s odvoláním na 

Davidsona a Derridu ve stati „Non-reductive Physicalism“ ve Philosophical Papers I: 

Objectivity, Relativism and Truth (str. 113-125). Ale ani tady nedochází k žádnému pojmu 

transcendence a vytváří pro sebe tak typický dojem, že konverzace je to jediné, co lze ze 

života zachránit. 

Nyní se pokusím blíže popsat čtyři vybrané kritiky Rortyho filozofie, kteří se tak či onak blíží 

mému vlastnímu pohledu. Nejprve je to Habermas, jenž během svého kritického komentáře 

k Rortyho filozofii podotýká (Rorty and His Critics, str. 49): 

«…proces odůvodňování může být veden nějakým pojmem pravdy, který přesahuje ono 

odůvodňování samo, ačkoli je vždy operativně efektivní, pokud se týká skutků.»49 

V Habermasových představách však tato pravda, jež transcenduje pouhé obhájení pravdy před 

posluchači, je stále ještě pravda formulovatelná, je to pravda pojmová a lidská, nejde o 

transcendenci v plném smyslu, jak ji chápu já. I proto má podle mého názoru Rorty pravdu, 

když Habermase řadí do kantiánské epistemologie, zatímco sebe chápe spíše jako 

následovníka Davida Huma, který na epistemologii rezignoval.50   

Bernard Williams v textu „Auto-da-Fé: Consequences of Pragmatism“, publikovaném ve 

sborníku Reading Rorty, Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature (and 

Beyond), poukazuje na to (str. 26-37), že Rorty podceňuje přírodní vědy, jež představují 

možnost, jak vystoupit z vězení textů, v němž se Rorty dle Williamse cítil být uvězněn. Jenže 

Williamsova kritika míří k jakési obnově „tradiční ideje“, že věda a filozofie sdílejí schopnost 

                                                           
49 …the process of justification can be guided by a notion of truth that transcends justification although it is 
always already operatively effective in the realm of action. 
50 Rortyho stať „Response to Jürgen Habermas“, in: Rorty and His Critics, str. 56-64. 
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dosáhnout nějaké vyšší pravdy. Dále se jeho text nepouští. Co jiného ovšem ta „tradiční idea“ 

může být než návrat k epistemologii? Oproti Williamsovi nabízím úplné zachování Rortyho 

pojetí teoretického poznání (vědění-že) jako pouhé konverzace, ať už v přírodní vědě nebo 

filozofii, tedy zrušení jakékoli možnosti epistemologie, ale zároveň pojmem transcedence 

zachraňuji objektivitu praktického jednání, vědeckých experimentů atd., čili objektivitu 

vědění-jak vůbec.  

V polemice mezi Rortym a Putnamem se můžeme dostat ještě mnohem blíže k pojmu 

transcendence, který ovšem není zmíněn ani jedním z autorů.51 Putnam nejprve Rortymu 

namítá, že zbavuje slova vztahu k našemu okolí, s nímž zacházíme: vykopnout kámen a říci, 

že ten kámen byl vykopnut, se přece vztahuje k témuž kameni, a tak kromě jednání má také 

řeč vztah k přímo k našemu okolí. Druhou hlavní Putnamovou námitkou je to, že Rortyho 

pojetí pravdy jako něčeho, co vyplývá z obhájení tvrzení před posluchači, dělá z pravdy 

otázku pro empirickou sociologii a Rorty jako filozof by proto měl o pravdě mlčet. Pro 

Rortyho je taková kritika návratem k hledání něčeho nadlidského, ahistorického, čili není 

možno ji akceptovat. Místo toho Rorty zdůrazňuje Putnamův filozofický vývoj a staví se na 

stranu jeho předchozích názorů s lítostí nad tím, že je již opustil a dal se na „špatnou stranu“. 

Jenže Putnam má dle mého mínění v kritice Rortyho filozofie v zásadě pravdu a Rorty jeho 

námitky nevytěžuje ve svůj prospěch.  

Obě se totiž dají snadno přijmout, aniž by se muselo ustoupit z obrazoborectví Filosofie a 

zrcadla přírody, stačí totiž rozlišit vědění-jak a vědění-že: používáme-li řeč v rámci vědění-

jak, vztahuje se k tomu, s čím zacházíme, k noumenům, naopak při vědění-že jde o konverzaci 

bez přímé vazby na naše okolí, kromě vazby na toho, s kým konverzujeme. Podobně lze 

vědění-jak chápat jako něco nadčasového, ahistorického, co se ve své platnosti nedá vysvětlit 

konsenzem a obhájením tvrzení, naopak vědění-že by ve své platnosti mohlo být předmětem 

empirického bádání sociologie, protože opravdu vychází z toho, že lidé přistupují na určitý 

diskurz a přijímají určité argumenty jako platné (proč tyto sociální vrstvy v dané epoše sdílejí 

tento diskurz a jiné sociální vrstvy v jiné epoše jiný?). 

Rorty sám k rozlišování na vědění-že a vědění-jak nijak netíhl. Donutil ho k tomu, jak už jsem 

se zmínil, až jeho kritik Allen svým textem „What Was Epistemology?“ (Rorty and His 

Critics, str. 220-236). Allen začíná tím, že se vrací k Humovi a Kantovi a ukazuje, jak je 

                                                           
51 Putnamova stať „Richard Rorty on Reality and Justification“ a Rortyho odpověď „Response to Hilary 
Putnam“ v Rorty and His Critics (str. 81-86 a 87-90). 
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chápe Rorty a k čemu Rorty nakonec ve své kritice epistemologie dochází: «Vědění probíhá 

zcela uvnitř diskurzu».52 To podle Allena nutně vede k etnocentrizmu, k němuž se Rorty hrdě 

hlásí, pokud jde právě o hodnoty a diskurz liberální demokratické společnosti. Pro Rortyho 

není otázkou, proč by liberální nebo demokratický mělo znamenat něco lepšího než opak, 

není tu žádná pravda nad těmito postoji a hodnotami. Allen odmítá ovšem i tradiční řešení 

návratu k nějaké racionalitě, která by nějak zdůvodnila, že máme objektivní pravdu my (naše 

etnikum, naše kultura) a nikoli oni (cizí etnikum, cizí kultura), neboť každá taková racionalita 

je vždy způsobem myšlení nějakého konkrétního etnika či kultury. Místo toho Allen ukazuje, 

že Rorty nešel dostatečně daleko a je ve svém myšlení příliš vázán na epistemologii.  

První Rortyho epistemologický předsudek podle Allena je ten, že vědění je vědění-že, že je 

spojeno s propozicemi, jimž se přisuzuje pravdivost. Jenže také validita vědění-že se ověřuje 

praxí (byť praxí společenskou, o tom se zmíním více v kapitole o nové verzi pragmatizmu), a 

proto Allen tvrdí o poznání obecně: 

«Veškeré poznání je… budováno na akceschopném, efektivním know-how a na lidských 

výtvorech (kam nepatří pouze pojmy a komunikace), o kterých víme, jak je používat.»53 

Druhý Rortyho epistemologický předsudek v Allenově pojetí spočívá v tom, že vědění souvisí 

s přijetím nějaké propozice, s vírou v její pravdivost. Bez něčeho takového si jistě nelze 

představit konverzaci, protože ta stojí na postojích (byť může tyto postoje více či méně 

skrývat). Allen naopak míří k tomu, že vědění (vědění-jak) je něco, co mohou mít i zvířata či 

nižší formy života: «Je to nepropozicionální, na vnímání založené, kinestetické vědění.»54 

Z obou těchto dvou předsudků plyne Allenovi i třetí epistemologický předsudek, totiž 

předsudek diskurzu: 

«Redukce poznání na jeho diskurzivní hodnotu může být pouze implicitní předpoklad učence, 

že slova jsou to nejdůležitější na světě. (…) Velké množství vědění není však nikdy 

diskurzivně artikulováno, přeloženo do vět nebo racionálně hájeno, přičemž obvykle je vůbec 

pochybné, že by hájeno být mohlo. Sebevětší míra pravdivého poznání obsaženého ve větách 

nijak nepodpoří naši schopnost dobře používat nějaký nástroj a pokusy o překlad takového 

                                                           
52 Knowledge revolves entirely within discourse. 
53 All knowledge is… building on operational, effective know-how, and the artifacts (including but not limited to 
those of conception and communication) that we know how to use. 
54 It is non-propositional, perceptual, kinesthetic knowledge. 
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know-how poznání do vět nemají žádný významný smysl. Poznání samo je schopnost správně 

zacházet s určitými (většinou nejazykovými) artefakty.»55 

Konečně poslední Rortyho epistemologický předsudek podle Allena spočívá v tom, jak si 

dokáže odpovědět na otázku, k čemu je vědění dobré. Rorty je v tom etnocentrický utilitarista: 

vědění je dobré pro účely liberální demokracie jako pojmová síť hrající roli propagandy. To je 

to, co Rorty kritizuje na epistemologii přece nejvíce, totiž její služebnost vůči stávajícímu 

řádu, jemuž dává nadlidskou autoritu ahistorické pravdy. Jenže sám vyzdvihuje liberální 

demokracii jako něco, čemu je prostě nutné sloužit. Allen místo toho klade důraz na to, co lze 

nazvat kulturou inženýrskou, univerzální, kterou je nutné rozvíjet, abychom mohli dostatečně 

sofistikovaně zacházet se světem. V žádném případě však nemíří k pojmu transcendence ani 

k diskuzi toho, jak by inženýrská kultura mohla pomoci člověku k porozumění sobě samému, 

svým emocím, sociálním vazbám, umění a hodnotám. 

Rorty ve své reakci na Allenovu kritiku připouští, že jeho filozofie se týká pouze onoho 

vědění-že a shledává Allenův projekt jako novou filozofii vědění, jež potřebuje další rozvíjení. 

Tento můj text je právě pokusem, postaveným na myšlenkách, s nimiž jsem se potýkal již 

dávno před četbou Allena (jehož blízkost mým úvahám mne přímo šokovala), posunout 

Allenovu novou filozofii vědění dále z inženýrského křídla do transcendence a do důsledků 

pro celé sebepojetí člověka. 

 

VYKROČENÍ K DĚJINÁM VĚDY 

Rozborem dějin filozofie prizmatem rozdílu mezi vědění-jak a vědění-že jsem dospěl k tomu, 

že pro bližší uchopení vědění-jak, a tedy otevřené autority experimentu, bude zapotřebí 

podrobněji se zabývat dějinami vědy a způsobem racionality, který se v nich ukazuje a je 

odpovědný za jejich úspěch. Nepůjde mi nyní o filozofii vědy ani o vzájemné interakce vědy 

a filozofie, nýbrž o dějiny vědy a filozofické přemýšlení nad nimi.   

V pojednání dějin západní filozofie jsem se pokusil ukázat společenskou funkci vědění-že a 

proměny pojetí člověka, nyní mi naopak půjde o to, abych zachytil to, jak se přírodní vědy 

                                                           
55 The reduction of knowledge to a discursive value may only be a scholar’s implicit assumption that words are 
the most important things in the world. (…) Lots of knowledge is never discursively articulated, not translated 
into sentences, or defended with reasons, and it is usually doubtful that it could be. No amount of true sentential 
knowledge enables one to use a tool well, and trying to translate such know-how into sentences is largely 
pointless. The knowledge itself is the capacity to perform well with some range of (mostly non-linguistic) 
artifacts. 
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rodily a prosazovaly právě osvobozováním se od vědění-že a jak naše chápání přírodních věd 

často koření ještě v době karteziánské a osvícenské metafyziky. Chtěl bych ukázat, jak 

filozofické uvažování nad reálnými dějinami přírodních věd (a nikoli idealizované dějiny 

přírodních věd jako ztělesnění metafyziky pokroku) postupně ukazuje lidskou racionalitu 

prizmatem vědění-jak jako racionalitu, jak ji pojímá pragmatistická filozofie a zejména 

filozofie Johna Deweye, k jejíž analýze a vylepšení pro dnešní, post-rortyánskou dobu se 

nakonec obrátí poslední část této dizertační práce.  
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PŘÍRODNÍ V ĚDY JAKO V ĚDĚNÍ ZA TEORIEMI 

V diskuzi o příčině úspěchu přírodních věd bývá používán (např. Putnam: Mathematics, 

Matter and Method) tzv. No-Miracles Argument (NMA), který může být shrnut takto: úspěch 

přírodních věd, pokud nemá jít o zázrak, lze vysvětlit jen tím, že teorie přírodních věd nějak 

vystihují základní strukturu světa, který poznávají. Existují různé názory na to, co je to vlastně 

ten úspěch, zda je to např. „instrumentální úspěch“ vědeckých metod nebo predikční síla 

přírodovědných teorií. Nalezneme také kritiku NMA, která tvrdí, že vůbec nelze určit, do jaké 

míry by vlastně měly přírodovědné teorie vystihovat základní strukturu světa (např. Howson 

ve svém díle Hume's Problem: Induction and the Justification of Belief či Lipton v knize 

Inference to the Best Explanation). Asi nejlépe shrnuje nemožnost srovnání fyziky s realitou 

James Jeans ve Physics and Philosophy a to těmito slovy (str. 15): 

«Fyzikové, kteří se pokoušejí rozumět přírodě, mohou pracovat na mnoha různých polích a 

mnoha různými metodami, jeden může hloubit, druhý zasévat, třetí žnout. Konečná úroda ale 

bude vždy svazek matematických vzorců. Ty nikdy nepopíší přírodu samotnou, nýbrž pouze 

naše pozorování přírody. Naše studie nás nemohou nikdy přivést ke kontaktu s realitou, nikdy 

nemůžeme proniknout za dojmy, které realita vkládá do našich myslí.»56  

Tento Jeansův citát je správný, pokud jde o inteligibilitu reality, jak ji intelektuálně vidí 

případně Bůh, na druhou stranu reality se jistě můžeme dotknout, zacházet s ní – všechno 

kolem nás i my sami jsme realita. Pokusím se ukázat, že úspěch přírodních věd je v tom, jak 

dokázaly změnit svět, a že tento úspěch nelze vysvětlit nějakým poznáním základní struktury 

světa ve vědeckých teoriích, které se stále mění, nýbrž že vysvětlení úspěchu přírodních věd 

je v jejich zacházení se světem, v poznání, co funguje a co nikoli. V této části dizertace budu 

tedy vycházet z předpokladu, že autorita přírodních věd v moderní době nepramení z toho, 

jaký mají obraz světa, nýbrž z toho, jak dokázaly svět změnit. Mám pro to tyto argumenty: 

1. Jednak obraz světa sám o sobě, zejména intelektuálně složitý, by skončil bez širšího 

zájmu veřejnosti a ve scholastických disputacích o tom, který je ten pravý.  

2. Kromě toho, jak už jsem zmínil, autorita filozofických obrazů světa vyplývala z toho, 

že měly co nabídnout dobové poptávce po porozumění člověku, jeho místu ve světě, a 

na něco takového moderní přírodní vědy rezignovaly. Těžko lze v Maxwellových 

                                                           
56 Physicists who are trying to understand nature may work in many different fields and by many different 
methods; one may dig, one may sow, one may reap. But the final harvest will always be a sheaf of mathematical 
formulae. These will never describe nature itself, but only our observations on nature. Our studies can never put 
us into contact with reality; we can never penetrate beyond the impressions that reality implants in our minds.  
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rovnicích hledat nějakou srozumitelnou teorii hodnot, smyslu života, lidského 

intelektu nebo lidské společnosti (tím ale není vůbec řečeno, že daná vědecká 

komunita nemá v dané době určitá očekávání, jak by měl vypadat obraz světa 

z hlediska intelektuálních potřeb oné doby nebo úžeji oné komunity).  

3. K tomu je třeba připočíst, že zatímco např. aristotelizmus lze zastávat dodnes, přírodní 

vědy své minulé obrazy světa striktně považují za vyvrácené a v zásadě se očekává, že 

tak tomu bude dříve či později i s těmi obrazy světa, které zastávají dnes. Něco 

takového, zdá se mi, nemůže být zdrojem jejich autority.  

Naopak přírodní vědy bývají považovány za zdroj pravdy, tedy něčeho objektivního, trvalého, 

jistého. Tím důvodem je, domnívám se, jejich praktický úspěch a můj hlavní zájem nyní bude 

spočívat v tom, abych tento úspěch vysvětil jako vědění-jak. Představa, že autorita přírodních 

věd a jejich úspěch spočívá v obrazech světa, které provizorně vytvářejí, testují a zavrhují, je 

podle mého názoru jedním z největších omylů moderní západní civilizace. Její původ je ve 

starém zmatení, že pravé poznání musí být poznání univerzální a že věda je právě takové 

univerzální poznání (odtud také představa, na které stojí NMA, tedy představa nějaké 

univerzální struktury světa a jejího vystižení ve vědeckých teoriích). Přitom, jak ukážu, to 

univerzální ve vědě, např. přírodní zákony, jsou dobové konstrukty, sloužící k uchopení 

experimentů a aplikovatelných pozorování, přičemž právě experimenty a pozorování (tedy 

vědění-jak neboli „lokální“ ve smyslu ne-univerzální poznání, plynoucí z konkrétní praktické 

činnosti) zůstávají i po pádu dalších a dalších univerzálních teorií v platnosti.  

Pozoruhodnou vlastností vědění-jak, paradoxně právě jakožto lokálního poznání, je přitom to, 

že ho lze v principu aplikovat napříč dějinami i kontinenty asi podobně, jako lze aplikovat 

poznání zvířat (generace téhož druhu mohou v různých geografických místech a v různých 

dobách uplatňovat tutéž strategii přežití po miliony let). A zde je dobré připomenout, že 

univerzální poznání chápu jako poznání nějaké nadčasové podstaty věcí, která vždy byla, je a 

bude taková, jak byla poznána, zatímco lokální poznání je poznání, které vzniklo z praxe a je 

prakticky aplikovatelné pouze za stejných podmínek, a to také (a jedině pokud) jsou tyto 

podmínky splněné v různých časových údobích nebo na různých místech. 
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PŘÍRODNÍ VĚDY V ANTICE  

Jedním z velkých paradoxů dějin přírodních věd je to, že přes mohutný rozvoj filozofie, 

matematiky a jiných oblastí kultury v antice, přírodní vědy v tomto období západních dějin 

nedosáhly té úrovně, jež by změnila svět. Antická společnost neviděla souvislost mezi 

poznáním a zlepšováním technologií jako klíčovou. Cílem vzdělání bylo zejména uplatnění 

v záležitostech veřejného působení a intelektuální výkony byly součástí spíše stylu života 

nebo ušlechtilé zábavy než snahy dosáhnout nějakého materiálního pokroku. Těžkou fyzickou 

práci vykonávali otroci, představa času nebyla eschatologická, pokrokářská a neexistovaly 

struktury typu středověkých měst a univerzit. A tak i když v pozdní antice byl vynalezen 

dokonce parní stroj, jeho osudem bylo stát se jen ozdobou na dvoře císaře v Konstantinopoli 

(Bunch & Hellemans: The History of Science and Technology: A Browser's Guide to Grear 

Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them from the Dawn Time to Today, str. 

80). 

Je tedy zřejmé, že samotný vynález nějakého principu rozhodně nevede k jeho uplatnění a 

k tak dalekosáhlým změnám, jaké představovala třeba průmyslová revoluce. Má-li mít nějaká 

myšlenka či vynález společenskou odezvu, přijetí ve společnosti a uplatnění, bude nesmírně 

záležet na tom, jak daná společnost funguje, jak rozumí sama sobě, pokud jde o konečnou 

podobu oné odezvy. Může se třeba stát, že společnost z nějakého důvodu považuje za 

klíčovou otázku dění na nebeské sféře (astrologie) a potřebuje ho co nejpřesněji popsat, což 

nakonec s objevem dalekohledu povede až k pádu geocentrizmu.  

 

PARADOXY DĚJIN PŘÍRODNÍCH VĚD 

K tomuto paradoxu, kdy vlastně bláhová naděje v předpovídání osudu či v elixír mládí vedla 

k takovému množství zkoumání, že to vedlo k seriozní vědecké revoluci, se ale vrátím 

později. Z této genealogie pádu geocentrizmu jako klíčového (a samozřejmě náhodného) 

triumfu moderní vědy lze také pochopit, proč to byl zrovna tak odtažitý problém jako pohyb 

Země kolem Slunce a nikoli praktické otázky obstarávání života, co k němu vedlo. Věřilo se 

totiž, že o zcela praktických, klíčových věcech našeho pozemského života rozhodují hvězdy. 

Jiným paradoxem dějin přírodních věd je velmi vlivná představa, že právě pád geocentrizmu, 

Newtonova nebeská mechanika a vůbec popis kosmu jsou hlavním triumfem moderních 

přírodních věd. Kdyby se ovšem přírodní vědy realizovaly právě v těchto věcech, nikdy 
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nezískají autoritu efektu změny světa, protože, řečeno zjednodušeně, průmyslová revoluce 

nestála na popisu nebes zdaleka tolik jako na pozemských technologiích. Newtonův popis 

nebeské mechaniky popisuje něco, co nejde manipulovat a z čeho nejde vyčíst nic o našich 

praktických starostech, a je úžasný právě nikoli jako přírodní věda v pozdějším smyslu, nýbrž 

jako metafyzika, jako obraz světa. Přírodním vědám pak trvalo dlouho, než se této metafyziky 

zbavily.  

Domnívám se, že kořen úspěchu přírodních věd je třeba hledat nikoli v rovině zájmu o dění na 

nebesích, nýbrž ve středověkém pojetí práce a ve vynalézavém zlepšování pracovních 

podmínek a v zájmu na zvyšování efektivity práce. Proto se pokusím nyní podívat do dějin 

přírodních věd a techniky ve středověku. 

 

PŘÍRODNÍ VĚDY VE STŘEDOVĚKU 

Crosby v knize The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250-1600 

popisuje mohutný rozvoj vynálezů a výrazný ekonomický růst po tzv. renesanci 12. století. 

Došlo k vynálezu větrného mlýnu a brýlí, byly vylepšeny vodní mlýny, stavební techniky a 

zemědělství (trojpolní hospodářství). Docházelo ke zdokonalenému uplatnění mnoha již dříve 

a jinde učiněných vynálezů, např. střelného prachu. Došlo také díky novým technologiím 

navigace k rozvoji námořnictví a k ekonomickému a vojenskému rozvoji, který umožnil 

pozdější zámořské objevy. Celá éra vyvrcholila posléze vynálezem knihtisku. Zásadní roli ve 

vývoji evropské vědy a civilizace vůbec hrála kvantifikace světa, která vycházela z běžné 

lidské praxe a mohla být tak zároveň aplikována a osvědčit se (The Measure of Reality: 

Quantification and Western Society, 1250-1600, str. 18-19): 

«Obeznámenost západní civilizace s kvantifikací jistě sahá až do neolitu… nicméně trvalo 

tisíciletí, než se stala vášní. Ptolemaios, Eukleidés a další matematikové středomořského 

starověku se plodně oddávali věcem měření a matematiky, ale málokdo ze západní Evropy 

rozuměl nebo měl vůbec přístup k jejich dílům v raném středověku. Obyvatelé západu věřili 

v Bibli… kolem roku 1200 věnovali málo úmyslné nebo pro rozhodování se důležité 

pozornosti pojetí reality jako něčeho kvantifikovatelného. 

Mistři stavitelé gotických katedrál, kteří stavěli budovy potěšujících proporcí, jež málokdy 

padaly dolů, byli výjimkou, ale jejich geometrie byla čistě praktická. Neznali Eukleida, ale 

stejně jako dobří tesaři dneska praktikovali geometrii zacházením, často doslovně, s několika 
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základními obrazci: s trojúhelníky, čtverci, kruhy apod. Jejich tradice byla přenášena hlavně 

orálně a měření během práce bylo věcí mistrova ukázání na kámen pomocí prutu, patřícího 

k jeho úřadu, a proslovení těchto slov: „Tady to pro mne uřež.“ 

Posléze, mezi lety 1250 a 1350, došlo – a nikoli tolik v teorii jako ve skutečné aplikaci – 

k zřejmému posunu. Pravděpodobně můžeme toto století zkrátit na padesát let, od 1275 do 

1325. Někdo postavil první mechanické hodiny a první kanón v Evropě, zařízení, která nutila 

Evropany myslet ve kvantifikovaném času a prostoru. Portolánové námořní mapy, malování 

s použitím perspektivy a podvojné účetnictví nemohou být přesně datovány, protože nejde o 

specifické vynálezy, ale o rozvíjející se techniky, ale můžeme říci, že nejranější přeživší 

příklady pocházejí z uvedeného půlstoletí nebo z doby hned po něm.»57 

Ostatně hodinový stroj, který byl vynalezen z praktických důvodů právě ve středověku (13. 

století), se měl později stát symbolem fungování mechanického světa v nové metafyzice (The 

Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250-1600, str. 81-83): 

«Obyvatelé západu nebyli první, kdo měl mechanické hodiny. Číňané jich měli několik 

obrovských už v desátém století. Lze si vskutku i představit, že zprávy o těchto hodinách 

podnítily vynález prvních západních hodin. Ale ať už je tomu jakkoli, je mimo jakoukoli 

otázku, že západ byl unikátní ve svém nadšení pro hodiny… a ve svém prudkém přechodu 

z navzájem nestejných denních hodin na stejné. Podle toho, co víme, mechanické hodiny na 

západě od začátku měřily čas ve stejných denních hodinách, ať už bylo léto, nebo zima. 

Možná raní kapitalisté chtěli stejné denní hodiny, aby mohli vymačkat plnohodnotnou práci 

z dělníků během nejšeřejších a nejkratších dnů v zimě. Možná byli obyvatelé západu již na 

začátku chápání času jako homogenního, jak napovídá polyfonie třináctého století. (…) 

                                                           
57 Western civilization's acquaintance with quantification certainly dates at least as far back as the Neolithic… 
but millennia passed before it became a passion. Ptolemy, Euclid, and other mathematicians of Mediterranean 
antiquity had fruitfully devoted themselves to matters of measurement and mathematics, but few Western 
Europeans understood or even had access to their works in the early Middle Ages. Westerners believed in the 
Bible… as of 1200 or so were paying little deliberate or deliberative attention to the concept of reality as 
quantifiable. The master masons of the Gothic cathedrals, who raised up buildings of pleasing proportions that 
rarely fell down, were a sort of exception, but their geometry was purely practical. They did not know Euclid 
but, like good carpenters today, practiced geometry by manipulating, often literally, a few basic figures: 
triangles, squares, circles, and so on. Their tradition by and large was transmitted orally, and measurement on the 
job was a matter of the master's pointing to the stone with his rod of office and pronouncing, “Par cy me le 
taille” (Here's where you cut it for me). Then, between 1250 and 1350, there came, not so much in theory as in 
actual application, a marked shift. We can probably pare that century down to fifty years, 1275 to 1325. 
Someone build Europe's first mechanical clock and cannon, devices that obliged Europeans to think in terms of 
quantified time and space. Portolano marine charts, perspective painting, and double-entry bookkeeping cannot 
be precisely dated because they were emerging techniques, not specific inventions, but we can say that the 
earliest surviving examples of all three date from that half century or immediately after. 
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Dopad hodin byl rozmanitý a ohromující. Hodiny byly komplikovaný stroj, který vyžadoval 

při jeho sestrojení a podporoval při jeho udržování schopnosti dobrého mechanika a 

praktického matematika. (…) 

Hodiny umožnily západním lidem nový způsob představivosti – metapředstavivost. Římský 

básník Lucretius vytvořil představu „světa-stroje“ v prvním století n.l. a různí lidé ji od té 

doby používali, ale vskutku specifický „hodinový vesmír“, který se podle mnohých stal 

dominantní metaforou západní civilizace, neexistoval dříve než ve čtrnáctém století.»58 

Právě někde odtud zřejmě později povstala představa matematiky jako vědy par excellence 

v matematizovaném světě, který se dařilo stále lépe ovládat a který si matematiku vynucoval 

jako způsob myšlení (The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250-

1600, str. 228-229): 

«Prakticky vzato, nový přístup byl jednoduše tento: redukuj to, na co se pokoušíš myslet, na 

minimum, vyžadované jeho definicí; učiň to viditelným na papíře nebo aspoň ve tvé mysli, ať 

už jde o kolísání cen vlny na trzích v Champagne nebo o dráhu Marsu na nebi, a rozděl to, ať 

už skutečně, nebo jen v představě, na vzájemně stejná kvanta. Potom to změř, tedy spočítej ta 

kvanta.  

Tímto získáte kvantitativní reprezentaci vašeho předmětu, která je, ať už jakkoli zjednodušená 

a se všemi svými chybami a opomenutími, přesná. Můžete o ní uvažovat rigorózně. Můžete 

s ní zacházet a experimentovat s ní, jako to dnes děláme s počítačovými modely. Má určitý 

druh nezávislosti na vás. Dokáže to, co verbální reprezentace pouze zřídka: odporovat vaším 

náklonnostem a postrčit vás k efektivnějšímu způsobu uvažování. Byla to kvantifikace, ne 

estetika nebo logika o sobě, co odráželo všechny Keplerovy pokusy o polapení sluneční 

                                                           
58 Westerners were not the first to have mechanical clocks. The Chinese had several giant ones as early as the 
tenth century. Indeed, it is conceivable that news of these spurred the invention of the West's first clocks. 
Whatever may be the truth of that, it is unquestionable that the West was unique in its enthusiasm for clocks… 
and in its headlong shift from unequal to equal hours. As far as we know, from the beginning the West's 
mechanical clocks measured time in terms of equal hours, winter or summer. (…) Perhaps early capitalists 
wanted equal hours so they could grind a full hour's worth of labor out of workers in the gloomiest and briefest 
days of winter. Perhaps Westerners were already beginning to think of time as homogenous, as thirteenth century 
polyphony hints. (…) The clock's effects were manifold and tremendous. The clock was a complicated machine 
that demanded in its building and encouraged in its maintenance the skills of a good machinist and of a practical 
mathematician. (…) The clock provided Westerners with a new way of imagining – of meta-imagining. 
Lucretius, the Roman poet, had created the image of the machine mundi, “the world machine,” back in the first 
century A.D. and others had now and again used it since, but the firmly specific “clockwork universe”, which 
many would say has been the dominant metaphor of Western civilization, did not appear until the fourteenth 
century.  
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soustavy do klece jeho milovaných platónských těles a co ho provokovalo jít zdráhavě dál, 

dokud nevymyslel zákony pohybu planet.»59 

 

ALCHYMIE 

Rád bych se blíže věnoval alchymii, abych mohl popsat zajímavé spojení mezi tehdejší 

snahou změnit a zlepšit svět novými technologiemi a vznikem moderní přírodní vědy. 

Alchymie rozhodně nebyla mimo zájem předních přírodních vědců ještě za Newtona, vždyť 

sám Newton se jí věnoval. Alchymisté nechtěli jenom poznávat, konzervovat, tradovat, nýbrž 

chtěli reálnou moc: měnit běžné kovy ve zlato, dosáhnout zdraví a dlouhého života apod., a to 

pomocí elixíru života, kamene mudrců, tedy fyzických entit, které je třeba nějak připravit či 

najít. Samozřejmě alchymie stavěla na mnoha mytologických, náboženských a spirituálních 

prvcích, nicméně alchymisté zároveň zacházeli s různými látkami a experimentováním 

hromadili praktické znalosti o jejich vlastnostech (The History of Science and Technology: A 

Browser's Guide to Grear Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them from the 

Dawn Time to Today, str. 105): 

«Arabové dali dohromady myšlenky východu s alexandrijskou tradicí alchymie, jež pocházela 

od pythagorejců. V tomto druhu alchymie hrály důležitou roli vlivy astrologie. O chemických 

reakcích se myslelo, že k nim dochází díky planetárním vlivům. Numerologie a dokonce tvary 

nádob pomáhaly určit reakce. V této tradici, elixír života se pletl s pojmem kamene mudrců, 

což byl objekt, jehož přítomnost umožňovala člověku transmutovat kovy ve zlato. (…) 

Navzdory svým mystickým teoriím hmoty dokázali alchymisté vyvinout různé praktické 

nástroje, včetně prvních silných kyselin nebo destilace alkoholu. Západ vstřebal arabskou 

alchymii spolu s konvenčnější vědou během renesance. Ne později než v 16. století byla 

alchymie praktikována zejména v Evropě. Paracelsus byl jedním z těch alchymistů, který byl 

zároveň úspěšný lékař a vědec. Mezi jeho úspěchy patří první známý popis zinku, rozpoznání 

souvislosti mezi těžením uhlí a nemocnými plícemi a použití opia k tišení bolesti. (…) 
                                                           
59 In practical terms, the new approach was simply this: reduce what you are trying to think about to the 
minimum required by its definition; visualize it on paper, or at least in your mind, be it the fluctuation of wool 
prices at the Champagne fairs or the course of Mars through the heavens, and divide it, either in fact or in 
imagination, into equal quanta. Then you can measure it, that is, count the quanta. Then you posses a quantitative 
representation of your subject that is, however simplified, even in its errors and omissions, precise. You can 
think about it rigorously. You can manipulate it and experiment with it, as we do today with computer models. It 
possesses a sort of independence from you. It can do for you what verbal representation rarely does: contradict 
your fondest wishes and elbow you on more efficacious speculation. It was quantification, not aesthetics, not 
logic per se, that parried Kepler's every effort to thrust the solar system into a cage of his beloved Platonic solids 
and goaded him on until he grudgingly devised his planetary laws. 
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Tradice alchymie na tom byla dobře až do 18. století. Newton strávil velký díl svého pozdního 

života hledáním kamene mudrců a mohl se při těchto experiment otrávit rtutí s následky pro 

jeho duševní zdraví.»60 

Z alchymie vycházel také zakladatel moderní chemie, již výše zmiňovaný Robert Boyle, který 

ve své knize The Sceptical Chymist (1661) útočil na už zmíněného alchymistu Paracelsa a na 

přírodní filozofii aristotelskou. Základní Boylovou tezí je atomizmus, tedy přesvědčení, že 

všechno v přírodě lze převést na srážky atomů. Zejména ale podle Boyla musí být každá 

teorie, která má být vědecky relevantní, podložena empiricky. Co takové empirické poznání 

však znamená a kdy je důvěryhodné, to nebylo vůbec samozřejmé (Making Modern Science, 

str. 43): 

«Boyle jako mnoho ostatních zapáleně zdůrazňoval, že Nová Věda je věda empirická. Spíše 

než by záviseli na starých autoritách, on a jeho filozofičtí současníci chtěli založit svou vědu 

na autoritě svých vlastních smyslů. Zkušenost měla být tím klíčem, který umožňoval vytvářet 

nové teorie o přirozeném světě. To vypadá poměrně neproblematicky z přímočaré moderní 

perspektivy. Takový dojem sám o sobě je svědectvím o úspěchu raně moderních přírodních 

filozofů, kteří založili tento pohled na to, co je správný základ pro zkoumání činností přírody. 

Sami komentátoři ze sedmnáctého století si byli ale velmi naléhavě vědomi filozofických 

problémů, které musely být vypořádány při překládání každodenní zkušenosti do zajištěného 

vědění. Věděli, že odvozování univerzálních generalizací z jednotlivých zkušeností je plné 

těžkostí. Věděli, že je zapotřebí nějak posoudit, které druhy zkušeností mají být považovány 

za spolehlivé a které nikoli. Byla to doba, kdy se obzory lidské zkušenosti v západním světě 

masivně rozšiřovaly s tím, jak cestovatelé a výzkumníci s sebou přinášeli zpátky příběhy o 

podivných setkáních ve vzdálených zemích stejně jako exempláře exotických rostlin a zvířat. 

Na jedné straně se tyto nové zdroje informací zdály potvrzovat skepsi vůči spolehlivosti staré 

autority. Na druhé straně, a to si současníci znepokojeně uvědomovali, vedly k otázkám, jaké 

                                                           
60 Arabs put together the ideas from the East with the Alexandrian tradition of alchemy that had descended from 
the Pythagoreans. In this form of alchemy, astrological influences were important. Chemical reactions were 
thought to occur because of the influences of the planets. Numerology and even the shapes of the vessels also 
helped determine reactions. In this tradition, the elixir of life became mingled with the concept of a philosopher’s 
stone, an object whose presence would enable one to transmute other metals into gold. (...) Despite mystical 
theories of matter, the alchemists managed to develop various practical tools, including the first strong acids and 
the distillation of alcohol. During the Renaissance, the West absorbed Arabic alchemy along with more 
conventional science. By the 16th century, alchemy was being practiced mainly in Europe. Paracelsus was one of 
the alchemists who was also a successful physician and scientist. Some of his achievements include the first 
known description of zinc, the recognition that coal mining causes lung disease, and the use of opium to deaden 
pain. (…) The tradition of alchemy persisted well into the 18th century. Newton spent much of his later life 
trying to find the philosopher’s stone, and may have gone mad from mercury poisoning caused during his 
experiments. 
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typy zkušenosti by měly být právě považovány za oprávněné zdroje poznání a jakým zdrojům 

evidence mohlo být důvěřováno.“»61 

 

INOVATIVNÍ ZACHÁZENÍ SE SVĚTEM: EXPERIMENT 

Myslím, že původ důrazu na zkušenost v moderní přírodní vědě lze hledat v experimentální 

kultuře a že smyslové ověření neznamenalo původně, jak se to později stalo ve filozofickém 

empirizmu, pasivní nahlížení smysly, ale testování. Tuto kulturu experimentů už v hlubokém 

středověku zavedli alchymisté a pramenila z celkové nálady doby technologických vynálezů. 

A právě tento způsob uvažování umožnil budoucím přírodním vědám tak radikálně změnit 

svět. Zde se totiž v základech přírodních věd objevuje, vedle potřeby popsat a vysvětlit svět, 

tedy metafyziky, potřeba svět změnit tím, že se s ním inovativně zachází (Newman & 

Principe: Alchemy Tried in the Fire: Starkey, Boyle, and the Fate of Helmontian Chymistry, 

str. 38): 

«Je jasné, že od vrcholného středověku do sedmnáctého století v západní Evropě existovala 

silná experimentální tradice v alchymii. Nejenže součástí alchymie byla značná laboratorní 

zkušenost a praxe v obecném smyslu, ale mnozí alchymisté byli dokonce hluboce zaujatí 

testováním – někteří využívali typ kvantitativní metody, která byla blízká pozdějším tradicím 

chemie a docela cizí obrázku, podle něhož alchymisté především hledali nějakou unio 

mystica. (…) 

Jak uvidíme, středověcí alchymisté, jimiž se budeme zabývat, byli dalecí toho, aby ignorovali 

kvantitativní laboratorní metody. Ve skutečnosti využívali měření hmotnosti jako jednu z cest, 

jak určit identitu a složení minerálních substancí. Dále ukážeme, že v šestnáctém století se 

                                                           
61 Boyle, like many others, was keen to emphasize that the New Science was empirical science. Rather than 
depending on the authority of the ancients, he and his philosophical contemporaries aimed to base their science 
on the authority of their own senses. Experience was to be the key to constructing new theories about natural 
world. This seems relatively unproblematic from a straightforward modern perspective. This appearance is itself 
a testimony to the success of early modern natural philosophers in establishing this view of the proper basis for 
inquiry into the workings of nature. Seventeenth-century commentators themselves, however, were acutely 
aware of the philosophical problems to be encountered in translating everyday experience into secure 
knowledge. They knew that reasoning from individual experiences to universal generalizations was fraught with 
difficulty. They knew that ways were needed of judging which kinds of experiences were to be regarded as 
trustworthy and which not. This was a period when the horizons of human experience in the Western world were 
expanding massively, as travelers and explorers brought back tales of strange encounters in distant lands as well 
as exotic specimens of plants and animals. On the one hand, these novel sources of information seemed to justify 
skepticism concerning the reliability of ancient authority. On the other hand, as contemporaries were 
uncomfortably aware, they also raised questions concerning just what kinds of experiences should be considered 
as legitimate sources of knowledge and what sources of evidence could be trusted. 



85 

 

tato tradice středověké alchymie spojila s iatrochemií Paracelsovou a jeho nástupců. Plné 

ovoce tohoto spojení se ukazuje, když je nový paracelsovský důraz na analýzu a syntézu 

kombinován s pozoruhodným důrazem na určování hmotnosti v dílech Joana Baptisty van 

Helmonta, který byl v mnoha směrech archetypem George Starkeye nebo Roberta Boyla.»62 

Důležité také je, že znalosti alchymistů o fungování věcí, s nimiž v experimentech zacházeli, 

se daly uplatnit i v radikálně jiném výkladovém rámci, jakým byla Boylova nebo dokonce 

Lavoisierova chemie. To je naprosto v souladu s tezí, že experimentální poznání, tedy vědění-

jak, je poměrně odolné proti změnám obrazu světa (tedy vědění-že). Dobře to demonstruje 

následující text z Alchemy Tried in the Fire: Starkey, Boyle, and the Fate of Helmontian 

Chymistry, str. 298: 

«Z tvrzení, že Lavoisier přivedl nový věk kvantitativní chemie, která nahradila převážně 

kvalitativní podnikání chemiků před ním, se stalo v literatuře klišé. Jdeme-li však za už v něm 

samém obsaženou nepravděpodobnost takového tvrzení, chceme ukázat jako hlavní zdroj 

Lavoisierovy kvantitativní metody tradici helmotiánské starochemické praxe, shrnutou v této 

knize. Nepřejeme si samozřejmě naivně tvrdit, že přímé čtení Van Helmonta vedlo Lavoisiera 

k jeho důrazu na gravimetrické metody. Spíše argumentujeme tím, že praktické přístupy, 

s nimiž přišel Van Helmont o více než o století dříve, se hluboce zakořenily v chemických 

tradicích, jejichž byl Lavoisier dědicem.“63 

Důležité na bádání alchymistů je také, z mého pohledu, to, že alchymie nepředstavovala 

žádný racionální výzkumný program, její poznatky byly sbírány různými náhodami a 

v poměrně nepřehledném výkladovém rámci. Alchymie představuje velmi dobře základy 

přírodních věd jako kontingentní, chaotický, různými pověrami podložený materiál, který má 
                                                           
62 For it is clear that there did exist a strong experimental tradition in the alchemy of Western Europe from the 
High Middle Ages through the seventeenth century. Not only did alchemy involve considerable laboratory 
experience and practice in general sense, but many alchemists were even deeply concerned with testing; some 
employed a kind of quantitative method that is both akin to the later traditions of chemistry and quite alien to the 
image of alchemists as primarily seekers of an unio mystica. (…) As we will see, the medieval alchemists under 
consideration were far from ignoring quantitative methods in the laboratory. Indeed, they employed weight 
measurement as one component of the testing method they used to determine the identity and composition of 
mineral substances. We will argue, furthermore, that in the sixteenth century this tradition of medieval alchemy 
merged with the iatrochemistry of Paracelsus and his followers. The full fruit of this union appears when the new 
Paracelsian emphasis on analysis and synthesis combines with a remarkable emphasis on weight determination 
in the works of Joan Baptista Van Helmont, in many ways the archetype of George Starkey and Robert Boyle. 
63 It has become a commonplace in the literature that Lavoisier ushered in a new age of quantitative chemistry 
that superseded the predominantly qualitative enterprise of the chemists before him. Beyond the inherent 
improbability of such a claim, we wish to point to the tradition of Helmotian chymical practice outlined in this 
book as one ultimate source of Lavoisier's quantitative methods. We do not, of course, wish to make the naïve 
claim that a direct reading of Van Helmont led Lavoisier to his emphasis on gravimetric methods. Rather, we 
argue that the practical approaches that Van Helmont pioneered over a century earlier became an engrained 
feature of the chemical traditions to which Lavoisier was heir. 
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jenom málo společného s představou metodického výzkumu a růstu vědeckého poznání. 

Samotný růst moderní chemie po Lavoisierovi až do 19. století jako té přírodní vědy, jež měla 

klíčový význam právě pro rozvoj technologických a průmyslových aplikací, není přitom 

spojen s výraznou matematizací a teoretickou vyspělostí, nýbrž vyniká spíše praktickými 

výzkumy v laboratoři, což můžeme považovat do jisté míry za dědictví alchymistů a ukázku 

přírodovědného postupu v případě, kdy teoretické základy daného oboru bylo možno položit 

až mnohem později (Paulingova kniha The Nature of the Chemical Bond vyšla až v roce 

1939), než probíhal samotný prakticky důležitý výzkum. Představa, že matematika a 

matematizace jsou hlavní hybnou silou pokroku v přírodních vědách, platí určitě, jak uvidíme 

později, pro určité obrazy světa, pro novou galileiovskou a newtonovskou metafyziku, nikoli 

však pro praktický vývoj rané moderní chemie (Alchemy Tried in the Fire: Starkey, Boyle, 

and the Fate of Helmontian Chymistry, str. 319): 

«Van Helmont sice zavrhl spekulativnější tradice v matematice, nicméně využil aritmetické 

části praktické matematiky, aplikovatelné na jeho vlastní práci. Zajisté to nebyly pokročilé 

matematické pojmy a už vůbec ne matematické abstrakce přirozeného světa vynalezené pro 

planetární pohyby nebo volný pád. Jak sofistikované, na druhou stranu, musely matematické 

metody být v osmnáctém století, aby dosáhly pozoruhodných pokroků chemické revoluce? 

Van Helmont nepoužíval méně matematiky než chemik moderní doby. Syntetičtí organičtí 

chemikové, kteří tvoří většinu v té nejlidnatější komunitě moderních vědců, jsou na tom dobře 

i s velice nízkou úrovní matematiky. Váží výchozí látky a konečné produkty, počítají výtěžky 

a složení – převážně ty samé věci, jaké dělali Van Helmont, Starkey, Homberg a konečně také 

Lavoisier. Vývoj používání vyšší matematiky v chemii se týká především více fyzikálních 

odvětví této vědy, jejichž počátky v jejich moderní formě se převážně datují do pozdního 

devatenáctého století. Praktičtí chemikové, kteří jsou skloněni k produktivním procesům – a ti 

představují historicky i v současnosti většinu chemiků – jednoduše nepotřebují složité 

matematické vzorce nebo komplexní úroveň geometrické či algebraické abstrakce, které se 

staly charakteristikou populárního pojetí „exaktních věd“.»64 

                                                           
64 While rejecting more speculative traditions in mathematics, Van Helmont nonetheless deployed the 
arithmetical parts of practical mathematics applicable to his own work. These were not advanced mathematical 
concepts to be sure; still less were they the mathematical abstractions of the natural world devised for planetary 
or free fall motions. But on the other hand, how sophisticated did mathematical methods need to be even for the 
striking advances of the eighteenth-century chemical revolution? Van Helmont used no less mathematics than 
most modern-day chemists. Synthetic organic chemists, the majority within the most populous community of 
modern scientists, do very well with very little mathematics at all. They weigh starting materials and final 
products, calculate yields and compositions – predominantly the same sorts of things that Van Helmont, Starkey, 
Homberg, and eventually Lavoisier did. The use of higher mathematics in chemistry is a development pertaining 
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GALILEO GALILEI A ISAAC NEWTON 

Nicméně ani triumf Galileiův jako počátek moderních přírodních věd nebyl stejně jako 

alchymie nebo astrologie správně metodicky podložen a představoval v zásadě nahrazení 

„alchymistických pověr“ či „astrologických pověr“ „pověrou mechanistickou“. Galileo 

Galilei jakožto zakladatel moderní fyziky a moderních přírodních věd vůbec byl také, 

podobně jako alchymisté či astrologové, zakořeněn v práci na technologických inovacích. 

Pozorování, jimiž podepřel Koperníkův systém, byla umožněna tím, že vylepšil možnosti 

dalekohledu. Představa, že „přírodní zákony“ lze vyjádřit v matematické formě, je u něj 

spojena s měřením během provádění experimentů, a tedy s testováním těchto zákonů.  

Galilei v tomto smyslu ignoroval zavedené autority a standardy, a stal se tak představitelem 

změny paradigmatu a moderní, karteziánské ideje emancipace od tradic a objevování pravdy 

na vlastní pěst. Samozřejmě šlo o univerzální poznání, o poznání s ještě univerzálnějšími 

nároky, než mělo poznání aristotelské, jak už jsem zmínil dříve. Feyerabend se v knize 

Rozprava proti metodě velmi podrobně zabývá dějinami prosazení se Galileiho obrazu světa 

v jeho době a ukazuje, že z hlediska tehdejší vědecké racionality nemohly jeho argumenty 

obstát – obstály díky iracionálním prvkům (samozřejmě něco zcela jiného jsou pozdější 

argumenty pro heliocentrizmus). Cituji (str. 148-149): 

«Shrňme nyní obsah posledních pěti kapitol. Když byla Kopernikem oživena „pythagorejská 

idea“ pohybu Země, narážela na potíže, které přesahovaly potíže tehdejší ptolemaiovské 

astronomie. Přísně vzato by se měla pokládat za vyvrácenou. Galilei, který byl přesvědčen o 

pravdě kopernikánského názoru a který nesdílel zcela běžnou, byť v žádném případě 

všeobecnou víru v neměnnou zkušenost, hledal nový druh faktů, jež by mohly podpořit 

Kopernika a přitom by byly pro všechny přijatelné. Taková fakta získal dvěma různými 

způsoby. Zaprvé vynálezem svého dalekohledu, který změnil smyslové jádro každodenní 

zkušenosti a nahradil ji záhadnými a nevysvětlitelnými jevy; a svým principem relativnosti a 

svou dynamikou, které změnily pojmové složky zkušenosti. Ani teleskopické jevy, ani nové 

ideje pohybu nebyly přijatelné pro běžné uvažování (nebo pro aristoteliky). Kromě toho se 

dalo o těchto přidružených teoriích snadno ukázat, že jsou nepravdivé. Přesto však tyto 

nepravdivé teorie, tyto nepřijatelné jevy, proměnil Galilei v silnou podporu Kopernika. 

                                                                                                                                                                                     

primarily to the more physical branches of the science, whose origins in its modern form date predominantly 
from the late nineteenth century. Practical chemists bent on productive processes – and this represents both the 
historical and the current majority of chemists – simply do not have the need for complex mathematical formulae 
or the levels of geometrical or algebraic abstraction that have come to characterize popular conception of the 
“exact sciences.” 
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V tomto argumentu se využívá celá bohatá zásoba každodenní zkušenosti a intuice jeho 

čtenářů, ale fakta, která si mají připomenout, jsou uspořádána novým způsobem, dělají se 

aproximace, opomíjejí se známé efekty, vedou se různé pojmové linie, takže vzniká nový druh 

zkušenosti, vyrobené téměř z ničeho. Taková nová zkušenost se pak upevňuje náznaky, že 

čtenář s ní byl odjakživa seznámen. Je upevněna a brzy přijata jako evangelium, vzdor faktu, 

že její pojmové složky jsou mnohem spekulativnější než pojmové složky zdravého rozumu. 

Vyjádříme-li to pozitivistickým způsobem, můžeme říci, že Galileiho věda spočívá na 

ilustrované metafyzice.» 

Touto metafyzikou se myslí mechanistický popis světa (včetně Boylova atomizmu), který 

našel své vrcholné zpracování v díle Newtonově. Newton se stal později symbolem tohoto 

pohledu na svět, byť materialistou rozhodně nebyl. Patřil mezi alchymisty, tajné neortodoxní 

křesťany a jeho vědecká činnost byla založena na široké bázi experimentování. Newton věřil, 

že do světového systému, který popsal pomocí gravitace, musí občas zasahovat božská síla, 

aby ho opravila a uvedla do chodu. Newtonovu mentalitu vystihuje následující text z Making 

Modern Science, str. 49: 

«Newton se zabýval nadšeně alchymickými texty, k nimž psal hojné poznámky a komentáře. 

Prováděl také svůj vlastní alchymický výzkum ve své laboratoři na Trinity College. Takovéto 

spisy a experimenty poskytovaly další možný způsob, jak by se mohlo znovu objevit to, co 

staří filozofové znali o přírodě a o struktuře světa. Tajemný jazyk a symbolizmus, v nichž 

byly psány alchymické texty, Newton považoval za záměrný pokus, jak udržet v tajnosti to 

poznání, které bylo ukryté běžným očím. Čtením alchymických textů a pokusy zopakovat 

experimentální postupy, které tyto texty popisovaly, byl Newton zapojený do stejného druhu 

hledání původního významu, jako byl při hledání smyslu starých biblických spisů nebo při 

práci na Principiích. Na rozdíl od jiných zastánců mechanicizmu byl nakloněn tomu, aby 

zůstala otázka fyzikální příčiny gravitace otevřená. Navrhl taky možnost, že by hmota mohla 

být nadána „aktivními principy“. Německý matematik a filozof Gottfried Wilhelm Leibniz 

právě díky tomu nepokrytě obvinil Newtona ze znovuzavádění okultních principů do přírodní 

filozofie.»65 

                                                           
65 Newton delved enthusiastically into alchemical texts, producing copious notes and commentaries. He also 
carried out his own alchemical researcher in his laboratory at Trinity College. Writings and experiments like this 
provided another possible avenue through which he might be able to rediscover what ancient philosophers had 
known about the nature and structure of the world. Newton regarded the arcane language and symbolism in 
which alchemical texts were presented as deliberate attempts to keep secret knowledge hidden from the eyes of 
the vulgar. In reading alchemical texts and attempting to reproduce the experimental procedures they described 
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Rozdíl mezi Newtonem a Galileim (nebo Huygensem) spočíval zejména v tom, že Newton 

využil matematiku nikoli pouze k testování hypotéz, ale k vytvoření celého obrazu světa, 

který plynul z matematických zákonitostí a nebyl otázkou ad hoc hypotéz (to je význam jeho 

slavného výroku Hypotheses non fingo). Výmluvně to shrnuje George Smith ve stati „How 

Newton's Principa changed physics“ (Interpreting Newton, str. 369): 

«Osvobození kvantit jako síla a čas od nějakého specifického způsobu jejich měření umožnilo 

jejich chápání jako abstrakt, jako pouhých matematických kvantit oddělených od jakékoli 

otázky o fyzikálním mechanizmu. To dále umožnilo Newtonovi zavést nový způsob využití 

matematické teorie ve fyzice. Galileo a Huygens používali matematiku k odvozování 

testovatelných důsledků z jejich teorií pohybu. Newton naopak vyvinul obecnou teorii pohybu 

pod dostředivými silami…»66 

Přírodní zákony, které Newton popisuje, jsou vyjádřením uspořádání světa podle božského 

plánu. Jsme tedy, jak už jsem se zmínil dříve, v metafyzice, která vyměnila poznání podstat za 

poznání mechanizmu, působení sil. Řečeno slovy Nielse Bohra z jeho textu „Unity of 

knowledge“ (Atomic Physics and Human Knowledge, str. 69): 

«Principy Newtonovy mechaniky znamenaly především dalekosáhlé objasnění problému 

příčiny a efektu tím, že umožnily ze stavu fyzikálního systému definovaného v daném 

okamžiku pomocí měřitelných veličin predikovat jeho stav v jakémkoli následujícím čase. Je 

dobře známo, jak deterministický neboli kauzální pohled tohoto druhu vedl k mechanickému 

pojetí přírody a stal se ideálem vědeckého vysvětlení ve všech oblastech poznání bez ohledu 

na to, jak je poznání dosahováno. (…) Ve své široké oblasti aplikací přináší klasická 

mechanika objektivní popis v tom smyslu, že je založen na dobře definovaném použití 

obrázků a idejí, které odkazují na události každodenního života. Nicméně jakkoli se mohou 

idealizace newtonovské mechaniky jevit racionální, došly daleko za rozsah zkušenosti, které 

jsou přizpůsobeny naše základní pojmy. Čili adekvátní použití přesných pojmů absolutního 

                                                                                                                                                                                     

he was engaged in just the same kind of recovery exercise as he was when trying to wrest sense out of ancient 
scriptural writings or, for that matter, when producing the Principia. Unlike many other mechanists, he was 
willing to leave open the question of the physical cause of gravity. He also suggested the possibility that matter 
might be endowed with “active powers.” The German mathematician and philosopher Gottfried Wilhelm 
Leibniz explicitly accused Newton of reintroducing occult principles into natural philosophy on just these 
grounds. 
66 Freeing quantities like force and time from any specific way of measuring them allowed them to be considered 
in the abstract, as mere mathematical quantities separate from any question about physical mechanism. This in 
turn allowed Newton to introduce a new way of employing mathematical theory in physics. Galileo and Huygens 
had used mathematics to derive testable consequences from their theories of motion. Newton, by contrast, 
developed a generic theory of motion under centripetal forces... 
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prostoru a času je ve své podstatě spojeno s prakticky okamžitým šířením světla, což nám 

umožňuje lokalizovat tělesa okolo nás bez ohledu na jejich rychlost a uspořádat události do 

jedinečné časové sekvence. Pokus o vytvoření konzistentního pohledu na elektromagnetické a 

optické jevy nicméně odhalil, že pozorovatelé, kteří se pohybují jeden vůči druhému velkými 

rychlostmi, budou uspořádávat události odlišně.»67 

 

PROBLÉM PŮSOBENÍ NA DÁLKU 

Než se však dostanu k diskuzi toho, co pro fyziku znamenaly některé důsledky Maxwellovy 

teorie elektromagnetizmu, musím se zmínit více o zřejmě hlavním problému Newtonova 

systému. Jde o problém působení na dálku, který byl palčivý zejména pro karteziány, ale 

který není „vyřešen“ dodnes, jak uvidíme. Působení síly bez přímého dotyku, jako je působení 

gravitační síly (a Newton předpokládal okamžité působení, tedy přenos síly s nekonečnou 

rychlostí), nebylo z hlediska mechanistického pohledu na svět zdůvodnitelné a připomínalo 

spíše kouzla (dodnes jde o otevřený problém, který byl v rámci klasické fyziky řešen teorií 

pole, v rámci obecné relativity koncepcí gravitace jako deformace časoprostoru a v současné 

fyzice hledáním teorie sjednocující gravitaci s dalšími typy sil). Newton se tedy svou teorií 

gravitace dostal do rozporu s vědeckými intuicemi své doby, jak je patrné z následujících slov 

stati Oriho Belkinda „Newton's scientific method and the universal law of gravitation“ 

(Interpreting Newton, str. 138): 

«Když Newton poprvé prezentoval svou argumentační pozici pro gravitační zákon, ne všichni 

byli přesvědčeni. Huygens sice obdivoval to, co Newton dosáhl v Principiích, ale zůstal 

skeptický. Díky tomu, že gravitační přitahování odporuje principům mechanistické filozofie, 

se Newtonova teorie zdála protiintuitivní, ba dokonce absurdní. Leibniz byl také kritický vůči 

Newtonově argumentační pozici. Což nakonec někdo může přistoupit na působení na dálku, 

                                                           
67 Above all, the principles of Newtonian mechanics meant a far-reaching clarification of the problem of cause 
and effect by permitting, from the state of a physical system defined at a given instant by measurable quantities, 
the prediction of its state at any subsequent time. It is well known how a deterministic or causal account of this 
kind led to the mechanical conception of nature and came to stand as an ideal of scientific explanation in all 
domains of knowledge, irrespective of the way knowledge is obtained. (…) Within its large field of application, 
classical mechanics presents an objective description in the sense that it is based on a well-defined use of 
pictures and ideas referring to the events of daily life. Still, however rational the idealizations used in Newtonian 
mechanics might appear, they actually went far beyond the range of experience to which our elementary 
concepts are adapted. Thus, the adequate use of the very notions of absolute space and time is inherently 
connected with the practically instantaneous propagation of light, which allows us to locate the bodies around us 
independently of their velocities and to arrange events in a unique time sequence. However, the attempt to 
develop a consistent account of electromagnetic and optical phenomena revealed that observers moving relative 
to each other with large velocities will coordinate events differently. 
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které nezávisí na žádných dotykových silách vířících fluid? Newton argumentoval ze své 

strany tím, že jeho teorie je založena na bezchybné úvaze. Dokonce i když gravitační síly 

porušují dobové vědecké cítění, stále je nutné přijmout je jako fakt.»68 

Zde byl Newton zřejmě v poměrně podobné situaci té, v jaké byl později Bohr. Také Bohr 

postuloval (kvantování energie elektronu) tehdy protiintuivní základ nové fyziky, se kterým 

nezbývalo, než se smířit. A stejně jako se postupem času stalo gravitační působení na dálku 

intuitivní, je dnes snad už převážně intuitivní také kvantování energie elektronu. V problému 

působení na dálku, který Newton připouštěl a nedokázal vyřešit, se ukazují meze tehdejšího 

obrazu světa. Jeho rovnice výborně souhlasily s pozorováním, nicméně v jejich středu stál 

předpoklad, který nebyl intuitivně slučitelný se základními předpoklady celé mechanistické 

konstrukce.  

Takové paradoxy se vyskytují poměrně běžně napříč klasickou fyzikou, třeba v pojmu hmotný 

bod, ideální plyn nebo reverzibilní děj. Všechny tyto pojmy v sobě obsahují rozpor a jsou 

nereálné. Výhodou jejich zavedení je jednoduchost rovnic, jimiž můžeme popsat chování 

těchto ideálních entit. To je, zdá se, daň za matematizaci, tedy zabstraktnění, „extrapolizaci“ 

světa. Chceme-li pak popisovat reálné děje, musíme dosazovat různé empirické parametry 

(jako v případu van der Waalsovy rovnice69). Protože však s pokusy o řešení působení na 

dálku, s teorií pole a gravitace je spojen hlavní proud vývoje fyzikálního obrazu světa po 

Newtonovi, budu se soustředit v dalším textu na tento problém. 

Po karteziánech, jako byl Huygens, kteří se snažili vysvětlit gravitační působení na dálku 

nějak mechanisticky, přišla éra osvícenců, kteří brali newtonizmus jako ideál vědy a kteří se 

tedy snažili působení na dálku nějak zachovat. Max von Laue ve svých Dějinách fyziky 

ukazuje vliv newtonizmu na fyziku 18. století následujícími slovy, která dokládají, že očima 

teorie lze vidět svět tak, že se ignorují dokonce i podložená, evidentní pozorování (s. 35): 

«Zábavnou ukázkou toho, jak ohromné úctě se těšily Newtonovy myšlenky, je skutečnost, že 

věda 18. století odkazovala meteority do říše bajek, ač tu o nich byla četná svědectví již od 

                                                           
68 When Newton first presented his argument for the law of gravitation not all were convinced. Huygens, while 
admiring Newton's achievement in the Primcipia, was skeptical. Since gravitational attractions contradicts the 
principles of mechanical philosophy, Newton's theory seemed counterintuitive and even absurd. Leibniz was 
also critical of Newton's argument. After all, how is one to accept action at a distance without relying on any 
contact forces of whirling fluids? Newton, on his part, argued that his theory was based on impeccable 
reasoning. Even if his gravitational force violates the scientific sensibilities of the day, one still has to accept is 
as fact. 
69 Více lze najít ve Fyikální chemii W. J.Moora u příslušných hesel ideální plyn, reverzibilní děj nebo van der 
Waalsova rovnice.  
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šerého dávnověku. Newtonovi následovníci si nemohli dobře srovnat chaotické padání 

kamenů a železa „z nebe“ s kosmickým pořádkem, který Mistr objevil.» 

 

LAPLACE, NATURALIZMUS A DETERMINIZMUS  

O vědecké vysvětlení působení na dálku se pokusil osvícenský newtonista Laplace svou teorií 

gravitačního pole. Tato teorie ovšem nebyla úspěšná ve srovnání s teorií, s níž později přišel 

Lorentz a o které se na patřičném místě zmíním později (více k tomu lze najít např. ve stati 

„The New Mechanics and Astronomy“ v díle Science and Method, jehož autorem je Poincaré 

a které je dostupné ve výboru The Value of Science, Essential Writings of Henri Poincaré, str. 

530-541). 

Laplace zastával, na rozdíl od Newtona, striktní determinizmus, tedy představu, že pokud 

někdo zná polohu objektů a fyzikální zákony, zná – pomocí výpočtů – i budoucí polohy 

objektů. Budoucnost je dána striktní platností přírodních zákonů a nemůže se stát jinak, než se 

stane. Nebo řečeno slovy Jeansovými (Physics and Philosophy, str. 109-110): 

«Čili jak Laplace zdůraznil ve svojí Eseji o pravděpodobnosti (1812), současný stav světa 

může být považován za výsledek stavu předchozího a zároveň za příčinu stavu, který bude 

následovat. Dále řekl, že jestliže by byl stav světa v době, kdy byl svět stvořen, určen do 

posledního detailu pro nekonečně schopného a nekonečně pracovitého matematika, že by 

tento matematik dokázal odvodit celé následující dějiny světa. (…) 

Dokonce, i pokud žádný takový matematik neexistuje, i tehdy musí celá budoucnost světa být 

obsažena v jeho konfiguraci na samém počátku stvoření. To, co se nazývá vývoj světa, je tedy 

pouhé rozbalování se toho, co už od počátku existuje.»70 

Zde je obsažena veliká důvěra v to, že objekty mají nějakou přesně danou polohu jaksi o sobě, 

že poloha (nebo jakákoli jiná fyzikální veličina), pokud jde o její kvantitativní určení, není 

produktem měření, nýbrž měřením se dá zjistit. Mylnost této Laplaceovy pozice vysvětluje 

Feynman (Feynmanovy přednášky z fyziky I, str. 521), který se dostává od problému, že ani ve 

                                                           
70 Thus, as Laplace pointed out in his Essay on Probabiblity (1812), the present state of the world may be 
regarded as the effect of its antecedent state, and also as the cause of the state that is to follow. He went on to say 
that if the state of the world at its creation were specified in its minutest details to an infinitely capable and 
infinitely industrious mathematician, such being would be able to deduce the whole of its subsequent history. 
(…) Even though no such mathematician exists, the whole future history of the world must have been implicit in 
its configuration at its creation; its so-called evolution is a mere unrolling of what is already there. 
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světě klasické fyziky, světě Laplaceově, nelze souřadnice těles přesně změřit, k problému, že 

nic takového jako absolutně přesné souřadnice vlastně ani nemůže existovat (ve Feynmanově 

popisu Laplaceova postoje je ten nepřijatelný skok od nekonečně schopného matematika, tedy 

de facto náboženského postoje, k nekonečně přesné matematizaci univerza dobře zřejmý): 

«Přesněji řečeno, při libovolné přesnosti lze najít dostatečně vzdálený čas, pro který 

nemůžeme udělat platné předpovědi. Vtip je v tom, že tento čas není ani příliš vzdálený. Věc 

se nemá tak, že by přesnosti na jednu miliardtinu odpovídal čas milionů roků. Čas se fakticky 

mění jen logaritmicky ve srovnání s chybou a ukazuje se, že už za velmi krátký čas ztrácíme 

celou informaci. Je-li přesnost dána na jednu miliardtinu z miliardtiny (můžeme vzít 

miliardtin, kolik chceme, jen když se někdy zastavíme71), zjistíme, že čas, po němž už 

nemůžeme předpovědět, co se stane, je kratší, než byl čas, za který jsme si stanovili původní 

přesnost!» 

Jak bylo řečeno, v Laplaceově obrazu světa už není místo pro karteziánský dualizmus nebo 

pro Newtonem předpokládané mystické aspekty. Problém metafyziky, která podkládá přírodní 

vědy, a jejího významu se ale stával po Laplaceovi palčivým, jak ukážu níže, a to z důvodů 

společenských (jakožto vědění-že).  

Ačkoli Laplaceův koncept gravitačního pole nebyl úspěšný, materializmus a determinizmus 

jeho ražení pronikly i do Británie, kde Maxwell na základech dřívějších experimentů (Faraday 

aj.) postupně vyvinul svou teorii elektromagnetického pole. Ta je založena na předpokladu 

existence éteru, v němž se šíří elektromagnetické vlny (dosti neintuitivní představa něčeho 

neviditelného, nehmatatelného, co naplňuje prostor a díky čemuž se odehrávají reálné děje, 

jako je magnetické působení). V zásadě se jedná, řečeno slovy Feyerabendovými, o další 

„ilustrovanou metafyziku“, nebo slovy Harmanovými v The Natural Philosophy of James 

Clerk Maxwell (str. 118): 

«Model stojící na éteru byl podobný modelu sluneční soustavy stojící na mechanických 

hodinách, planetostroji který dokázal ilustrovat řád a pohyb planet.»72 

Pokud jde o gravitaci, za vážnou teorii se v době Maxwellově považovala teorie Le Sageova, 

která popisovala gravitační působení jako zprostředkované zvláštními částicemi, jež pocházejí 

odněkud za hranicemi fyzikálního univerza. Maxwell ovšem tuto částicovou teorii kritizoval a 

                                                           
71 Kurzíva BC. 
72 The ether model was like a clockwork model of the solar system, an orrery, which could illustrate the order 
and motion of the planets. 
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klonil se spíše k Faradayovu návrhu popsat gravitaci pomocí siločar, tedy v rámci teorie pole, 

což se ovšem nepodařilo (The Natural Philosophy of James Clerk Maxwell, str. 175): 

«Ani geometrické zobrazení siločár, ani teorie tlaku v éteru, ani koncept přenosu energie 

v poli nevedly k teorii gravitace.»73 

Maxwell nesdílel deterministický obraz světa a vracel se, ve snaze uniknout jeho důsledkům 

pro existenci duše a svobodnou vůli, ke starověkému epikureizmu s jeho naukou o nahodilých 

odchylkách atomů z jejich dráhy, které mají umožnit svobodu vůle. To, co zůstávalo vědcům 

společné, nebyl ani tak obraz světa jako experimenty, z nichž vycházeli při jeho vytváření. A 

samozřejmě obraz světa byl i zde spojen s různými sociálními prioritami. Pro apoštoly 

naturalizmu v Británii, Tyndalla a Huxleye, byl obraz světa spojen především s emancipací 

jejich profese (The Natural Philosophy of James Clerk Maxwell, str. 200-201): 

«Tyndall a Huxley využili vědecký naturalizmus k obhajobě profesionalizace vědy, a to tak že 

usilovali o obraz vědy jako něčeho, co vytváří pozitivní poznání. Oddělili v ědu od tradičního 

jazyka přírodní filozofie, která kladla důraz na usmíření vědeckého poznání a náboženské víry 

a hodnot. (…) Tyndall ve svém Belfastském projevu popsal „nedobytnou pozici vědy“, kterou 

charakterizoval jako usilující „vyrvat teologii celou oblast kosmologické teorie“. Žádný 

program poznání nemůže „narušit oblast vědy“ a jakýkoli myšlenkový systém, který tak učiní, 

se musí odevzdat její kontrole. Byl to požadavek na intelektuální vedení, na jeho přenos na 

novou kulturní elitu: na vzdělané lidi, kteří byli sekulární, vědečtí profesionálové.»74 

 

DARWINIZMUS 

Na tuto citaci (a zmínku Huxleye) je třeba navázat, než se vrátím k vývoji moderní fyziky a 

ke konvencionalizmu, darwinizmem. Darwinizmus měl poměrně složitý vývoj, kterým se zde 

nechci zabývat. Budu se nyní spíše zajímat o jeho filozofické konsekvence. Nejprve je třeba 

říci, že darwinizmus není snad v žádném smyslu vědění-jak, nýbrž je vědění-že. Ve spise O 
                                                           
73 Neither the geometrical imaginery of lines of force, the theory of pressure in ether, nor the concept of the 
transmission of energy in the field would generate a theory of gravity. 
74Tyndall and Huxley deployed scientific naturalism in advocating the professionalization of science, seeking to 
project an image of science as generating positive knowledge. They detached science from the traditional 
language of natural theology, which had sought to emphasize the conciliation of scientific knowledge and 
religious belief and values. (…) In his ʻBelfast Address̓ Tyndall described the ʻimpregnable position of scienceʼ, 
which he characterized as striving to ʻwrest from theology, the entire domain of cosmological theory̓. No 
scheme of knowledge could ʻinfringe upon the domain of scienceʼ, and any system of thought that did so must 
ʻsubmit to its controlʼ. There was a claim here for intellectual leadership, its transference to a new cultural elite: 
the clerisy of the secular, scientific professional.  



95 

 

původu člověka zasazuje Darwin lidské bytosti do živočišné říše a dává zároveň nahlédnout 

do opačného způsobu, kterým se tehdy běžně uvažovalo v biologii a antropologii (str. 41-42): 

«Můžeme tak pochopit, jak se člověk a jiní obratlovci utvářeli podle stejného obecného vzoru, 

proč procházejí stejnými ranými stadii vývoje a proč dosud mají určité stejné rudimenty. (…) 

V našem závěru se ještě utvrdíme, vezmeme-li v úvahu jednotlivé členy celých velkých 

živočišných skupin a posoudíme-li doklady, které vyplývají z jejich příbuzenství, klasifikace, 

jejich zeměpisného rozšíření a jejich geologické posloupnosti. Jen vrozená lidská zaujatost a 

domýšlivost, která vedla naše praotce k tvrzení, že pocházíme z polobohů, nás dnes vede 

k popírání tohoto závěru. Brzy však přijde doba, kdy se bude zdát nepochopitelným, jak 

přírodovědci, kteří byli tak dobře obeznámeni s podobností tělesné stavby člověka a jiných 

savců, mohli zastávat názor, že každý jednotlivý živočišný druh je výsledkem samostatného 

aktu stvoření.» 

To, co Darwin kritizuje, mohlo být i v rámci nové vědy, zaměřené proticírkevně a novotářsky, 

velmi přitažlivé, neboť možnost univerzální pravdy vyžadovala nějaké vyšší zakořenění, než 

je živočišná říše. Ačkoli Darwin žil ještě v zajetí předsudků, že ani ta nejvyspělejší zvířata 

nedokážou používat věcí jako nástroje, což my dnes máme u různých zvířat již různě 

dokladováno75, přece jen rozdíl mezi myšlením člověka a zvířete, jakkoli podle něho 

propastný, neviděl jako rozdíl v podstatě, nýbrž ve stupni (O původu člověka, str. 146-147). 

Z dnešního pohledu lze formulovat darwinistický pohled na vědění a jeho původ těmito slovy 

(The Philosophy of Human Evolution, str. 139, The Oxford Handbook of Evolutionary 

Psychology, str. 199): 

«Základní myšlenka je jednoduchá. Rodíme se s vrozeným poznáním, které bylo ukuto v boji 

o existenci. Ti z našich možných předků, kteří měli takové poznání, ti jsou dnes našimi 

skutečnými předky. Ti, kdo ho neměli, naopak našimi předky nejsou.»76 

«Charles Darwin tvrdil, že environmentální síly vytvarovaly lidské jednání prostřednictvím 

přirozeného výběru, což vede k modernímu požadavku evolučních psychologů, abychom se 

                                                           
75 Dokonce u bezobratlých, ryb, obojživelníků atp. (srv. Shumaker & Walkup & Beck: Animal Tool Behavior: 
The Use and Manufacture of Tools by Animals). 
76 The basic idea is simple. We are born with innate knowledge that was forged in the struggle for existence. 
Those of our would-be ancestors who had such knowledge are now are real ancestors. Those who did not are not. 
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podívali na svět našich předků, pokud chceme najít problémy, které je naše mysl designována 

řešit.»77 

Tento posun v pojetí člověka vyvolal obrovské dobové kontroverze a značil paradigmatický 

zlom v myšlení západní civilizace. Dnes je pro většinu vzdělaných lidí spíše intuitivní, 

samozřejmý. Za poměrně podstatné považuji Darwinovo přesvědčení, že se zvířaty sdílíme 

také emoce, paměť atp. Pokusím se později s odkazem na knihu Upheaval of Thought Marthy 

C. Nussbaum ukázat, jak city a myšlení spolu souvisí v samotném základu vědění-že a jeho 

společenské role. Cituji Darwinovo O původu člověka (str. 147): 

«Ať je však rozdíl v myšlení člověka a zvířat sebevětší, nespočívá v podstatě, ale ve stupni 

vývoje. Viděli jsme, že pocity a dojmy, různé emoce a schopnosti, jako jsou láska, paměť, 

pozornost, zvědavost, napodobování, rozum, úsudek apod., jimiž se pyšní člověk, se mohou 

v počáteční, a dokonce i ve značně vyvinuté podobě objevit i u nižších živočichů. Zvířata jsou 

schopna i určitého dědičného zdokonalování, jak to vidíme u domácího psa, porovnáme-li ho 

s vlkem nebo šakalem. Kdyby bylo možné dokázat, že určité vysoce vyvinuté rozumové 

schopnosti, jako například vytváření obecných pojmů, sebepoznání atd., se vyskytují 

výhradně u člověka, což je ovšem krajně pochybné, pak by se pravděpodobně nakonec 

zjistilo, že jsou tyto vlastnosti pouze náhodnými výsledky jiných vysoce vyvinutých 

intelektuálních schopností, které jsou především výsledkem dlouhodobého užívání řeči.» 

Zkoumáním Darwinovy teorie lze také velmi snadno, asi mnohem snadněji než zkoumáním 

fyzikálních teorií, ukázat, že obraz světa, jak ho nabízí věda, je součást dobové kultury. 

Prozrazuje to především přítomnost metafor, které se odvolávají na běžné intuice současníků. 

Darwin ke svému objevu nepřišel nějak izolovaně od svých předchůdců. Jeho myšlenkový 

vývoj byl pozvolný a navazoval na evolucionistické teorie, které existovaly již před 

Darwinem (obecně k analýze historického darwinizmu srv. Making Modern Science, str. 129-

164) . 

Dnes je darwinizmus všeobecně uznáván biologickými obory jako základní paradigma 

dnešních přírodních věd.78 Jeho oporou samozřejmě nejsou experimenty, ale konvergence 

různých interpretací paleontologických nálezů, teorie dědičného přenosu genetické informace 

a další poznatky molekulární a buněčné biologie. Darwinizmus vytváří jakousi nadstavbu, 

                                                           
77 Charles Darwin held that environmental forces had shaped human behavior through natural selection, leading 
to the modern call by evolutionary psychologists to look to our ancestral world for the problems our mind is 
designed to solve. 
78 Např. Pagelův článek „Natural selection 150 years on“, publikovaný v časopise Nature v roce 2009.  
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heuristický klíč nebo paradigma typu „mimo rozumnou pochybnost“ pro dnešní biologii (srv. 

The Philosophy of Human Evolution). 

S pádem představy člověka jako bytosti, která může dosáhnout univerzálního poznání (a tento 

radikální důsledek darwinizmu považuji za naprosto nezvratný), padají také metafyzické 

argumenty a zůstávají jenom ty pragmatické. Něco podobného, co udělal Darwin v biologii, 

udělá také Bohr ve fyzice: Bohrovy argumenty pro kvantovou fyziku jsou v zásadě jenom 

pragmatické, zatímco Einstein stále ještě trval na mechanistické metafyzice minulosti. Ale i 

celé Bohrovo pojetí lidského poznání jako takového a lidské kultury je v zásadě pragmatické 

(Atomic Physics and Human Knowledge, str. 30): 

«Když toho slova použijeme tak, jak je používané v atomové fyzice za účelem vystižení 

vztahu mezi zkušenostmi, získanými různými experimentálními uspořádáními a viditelnými 

pouze pomocí vzájemně se vylučujících idejí, můžeme pravdivě říci, že různé lidské kultury 

jsou navzájem komplementární. Vskutku každá kultura reprezentuje harmonickou rovnováhu 

tradičních konvencí, pomocí nichž se skryté možnosti lidského života mohou rozvíjet tím 

způsobem, který nám ukazuje nové aspekty jeho neomezené bohatosti a rozmanitosti.»79 

 

TEORIE RELATIVITY 

Abych se však dostal až k Bohrovi, musím se vrátit k teorii gravitace. Lorentz a další fyzikové 

si všimli, že přitahování opačných nábojů je větší než odpuzování nábojů stejných. Rozdíl byl 

připsán gravitační síle, která působí rychlostí světla (tedy rychlostí šíření přitahování či 

odpuzování elektrických nábojů). Tím došlo k vážnému střetu s Newtonovým zákonem 

gravitace, který stál na předpokladu nekonečné rychlosti šíření gravitace (více o tom u 

Poincaré v The Value of Science, str. 530-533). Newtonovy zákony byly ovšem v té době před 

totálním kolapsem i z jiných důvodů.  

Tyto zákony stojí totiž na intuitivním předpokladu (tzv. Galileiovy transformace), že rychlost 

světla je možno skládat s jinými rychlostmi. Když jede auto a svítí mu reflektory, pak rychlost 

světla, vycházejícího z reflektorů, vůči zemi je rovna součtu rychlosti světla a rychlosti auta. 

                                                           
79 Using the word much as it is used, in atomic physics, to characterize the relationship between experiences 
obtained by different experimental arrangements and visualizable only by mutually exclusive ideas, we may 
truly say that different human cultures are complementary to each other. Indeed, each such culture represents a 
harmonious balance of traditional conventions by means of which latent potentialities of human life can unfold 
themselves in a way which reveals to us new aspects of its unlimited richness and variety. 
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Zjistilo se však, že to by porušovalo Maxwellovy zákony elektromagnetického pole, a Lorentz 

(aby vysvětlil některá experimentální pozorování) vymyslel takové transformace, které vedly 

k zachování těchto zákonů. Tyto transformace ovšem zároveň vedly k výsledkům, které byly 

z hlediska newtonovské fyziky nepřijatelné: při vysokých rychlostech se zpomaloval čas a 

zkracovala se délka předmětů. Poincaré, jenž se snažil Lorentzovy transformace interpretovat, 

nazval onen zpomalující se čas časem lokálním, zatímco skutečný čas měl mít na svých 

hodinkách ten pozorovatel, který byl spojený s éterem. 

Podle Michelsonova-Morleyho experimentu, jenž měl určit rychlost Země vůči éteru a který 

nedovedl najít žádný rozdíl mezi éterem a rychlostí Země, byla ovšem existence éteru 

zproblematizována a nepodařilo se ji potvrdit ani žádnými dalšími pozorováními. Bylo 

zapotřebí přijít s nějakým zcela novým obrazem světa, nicméně Poincaré, Lorentz i ostatní 

fyzici v tom byli příliš málo odvážní (Feynmanovy přednášky z fyziky I, str. 215-216): 

«Výsledek Michelsonova-Morleyho experimentu byl velmi záhadný a vzrušující. První 

užitečný nápad, jak se dostat ze slepé uličky, patřil Lorentzovi. Podle něho dochází při 

pohybu hmotných těles k jejich kontrakci, přičemž toto zkrácení je jen ve směru jejich 

pohybu. (…) Ačkoli bylo možné hypotézou kontrakce vysvětlit negativní výsledek 

experimentu, bylo možné proti ní namítat, že byla narychlo vymyšlena za účelem vysvětlení 

tohoto problému a že je příliš nepřirozená. V mnoha dalších experimentech, jimiž se měl 

objevit éterový vítr, však vznikly podobné obtíže, až to nakonec vypadalo tak, jako by se 

příroda spikla proti člověku tím, že vždy zavádí nějaký nový jev, aby znemožnila vysvětlení 

každého jevu, o kterém si člověk myslel, že mu umožní změřit rychlost u (BC: rychlost Země 

vůči éteru). Nakonec se uznalo (ukázal na to Poincaré), že dokonalé spiknutí je samo o sobě 

zákonem přírody! Poincaré vyslovil domněnku, že v přírodě existuje takový zákon, že 

objevení éterového větru jakýmkoli experimentem je nemožné, tj. neexistuje způsob, jak určit 

absolutní rychlost.» 

To, co udělal Einstein ve své speciální teorii relativity, je odmítnutí existence éteru, odmítnutí 

lokálního času a přijetí toho, že svět tak, jak ho popisují Lorentzovy transformace, je svět 

reálný. Tedy reálně dochází při vysokých rychlostech ke kontrakci délek a zpomalování času. 

Svět vypadá úplně jinak, než jak ho popisoval Newton, ačkoli Lorentzovy transformace při 

nízkých rychlostech dávají numericky stejná řešení jako rovnice Galileiovy. Tedy v běžném 

životě si nevšimneme, že žijeme v relativistickém světě, a můžeme používat newtonovskou 

fyziku. Staré experimenty (vědění-jak) nepřestávají platit, mění se obraz světa (vědění-že), 
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který je nyní adekvátní experimentům starým i novým. Bylo nicméně prakticky jisté, že i 

tento nový obraz světa se jednou radikálně změní a že to bude učiněno neintuitivním směrem 

(což se stalo s prosazením kvantové fyziky).  

Když si srovnáme obraz světa podle Aristotela, Newtona a Einsteina, vidíme, že výsledky 

nových a nových experimentů a jejich koherentní zpracování do teorií dělají náš svět méně a 

méně souladným s intuicemi běžného dne. Explanační funkce přírodních věd pomalu mizí (to 

platí i pro darwinizmus) a nechává člověka v něčem, co si nedokáže ani pořádně představit. 

Na druhou stranu nepředstavitelnost věcí o sobě byla postulována už u Kanta a mohlo by se 

tedy říci, že je poměrně logické, že čím jsme jim blíže, pokud jde o způsob jejich fungování 

(reprodukovatelné experimenty), tím bizarnější teorie dostáváme. Feynman vystihuje 

historickou lekci, kterou dostaly přírodní vědy prosazením se teorie relativity, těmito slovy 

(Feynmanovy přednášky z fyziky I, str. 227): 

«Jaké jsou tedy filozofické vlivy teorie relativity? Omezíme-li se na vlivy v tom smyslu, jaké 

nové myšlenky a podněty vyplývají pro fyziku z principu relativity, mohli bychom je popsat 

následujícím způsobem: První objev je v podstatě to, že dokonce i ty ideje, které byly velmi 

dlouho uznávány, a které byly velmi přesně ověřeny, mohou být mylné. To, že jsou 

Newtonovy zákony chybné, byl po mnoha letech, kdy se zdály být přesné, samozřejmě 

šokující objev. Je jasné, že příčinou nejsou špatné experimenty. Byly však provedeny pouze 

v omezeném rozsahu rychlostí, v tak malém, že relativistické efekty se neprojevily. Nicméně 

dnes zaujímáme mnohem pokornější stanovisko k našim fyzikálním zákonům – všechno může 

být špatně! (BC: všimněme si formulace „naše fyzikální zákony“) Za druhé, máme-li systém 

„podivných“ idejí jako třeba, že čas běží pomaleji pro toho, kdo se pohybuje, není podstatné, 

zda se nám líbí, nebo ne. Jediné, co je třeba respektovat, je, zda se tyto ideje shodují 

s výsledkem experimentu. Stačí, jsou-li „podivné ideje“ potvrzeny experimentem…» 

Dědictví newtonské fyziky, jak se ukazuje v následujících slovech Einsteina (Teorie relativity 

a jiné eseje, str. 23-24), zůstalo paradoxně v oblasti mikrosvěta, kde pomohlo k prosazení se 

atomizmu, a nikoli v popisu nebe a obrazu kosmu: 

«Podle mého názoru největší přínos Newtonovy mechaniky spočívá v tom, že její důsledné 

uplatnění vedlo až za hranice (…) fenomenologického pojetí, zejména v oblasti tepelných 

jevů. K tomu došlo v kinetické teorii plynů a obecně ve statistické mechanice. Kinetická 

teorie plynů uvedla do souvislosti stavovou rovnici ideálních plynů, viskozitu, difúzi a 

tepelnou vodivost plynů a radiometrické jevy v plynech, a tím logicky propojila jevy, které 
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z pohledu bezprostřední zkušenosti nemají vůbec nic společného. Statistická mechanika 

dodala mechanickou interpretaci termodynamických idejí a zákonů a také objevila hranici 

použitelnosti pojmů a zákonů klasické teorie tepla. (…) Tak byla fyzika (přinejmenším její 

část), dříve konstruovaná více fenomenologicky, na základě použití Newtonovy mechaniky 

pro atomy a molekuly převedena na základ, který je vzdálenější přímému experimentu, ale 

jednotnější co do charakteru (BC: a atomová fyzika měla jít později až ke kvantovému popisu 

světa).» 

Kromě speciální teorie relativity formuloval Einstein také obecnou teorii relativity, v níž se 

zabývá geometrií vesmíru a v tom smyslu nabízí řešení problému gravitace. Role geometrie a 

matematiky ve fyzice se v této souvislosti stala námětem mnoha myšlenek, o nichž se 

pokusím velmi stručně zmínit. Jeden okruh problémů lze spojit pod název konvencionalizmus 

a druhý souvisí s pokusy o filozofickou interpretaci teorie relativity mezi lety 1915-1925. 

Einstein v obecné teorii relativity interpretoval gravitaci jako zakřivení prostoru. Podle toho 

to, že Země je přitahována Sluncem a krouží kolem něho, není dáno nějakou přímou interakcí 

Země a Slunce nebo nějakým maxwellovským polem, ale prostě tím, že Slunce ve své 

blízkosti zakřivuje (časo)prostor a Země se musí v tomto zakřiveném prostoru pohybovat (srv. 

Feynmanovy přednášky z fyziky II, str. 793). Tento nápad vzešel z potřeb tehdejší vědecké 

komunity a také z charakteru myšlenek, kterými se zaobírala (totéž ostatně platí také o 

speciální teorii relativity, kde ovšem hrály větší roli experimenty než metafyzické spekulace). 

 

KONVENCIONALIZMUS: DUHEM A FEYERABENDOVA KRITIKA POPPERA 

Pojem „konvencionalizmus“ je původně spojen se jmény dvou francouzských vědců, Duhema 

a Poincaré. Oba zpochybňovali představu, že vědecké teorie jsou přímo dány výsledky 

experimentů, mezi experimenty a teoriemi podle nich zprostředkovávají konvence. 

Podle Duhema jsou vědecké teorie podurčené (underdetermined), tedy z experimentů vyplývá 

více různých teorií, z nichž si vybíráme na základě určitých předporozumění (The Aim and 

Structure of Physical Theory, str. 255 – úryvek dobře ukazuje Duhemův přínos z hlediska 

mých účelů, ve skutečnosti však nebyl Duhem kulturní relativista, nýbrž věřil v hlubší 

ontologické zakořenění vědeckých teorií): 

«Proto uvažování o souboru experimentálních zákonů nedostačuje fyzikovi k tomu, aby 

navrhl, jakou hypotézu by si měl vybrat, aby dal těmto zákonům nějakou reprezentaci v teorii. 
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Je také nezbytné, aby na jeho myšlenky bylo navyklé jeho okolí a aby byl vedený tím, co na 

něj zapůsobilo jeho předchozím studiem, a také aby omezil nadměrnou šíři, ponechanou jeho 

volbě, pravidly logiky. (…) Na druhou stranu když procesy univerzální vědy připravily mysl 

dostatečně k tomu, aby přijala teorii, tato přichází téměř nevyhnutelně a velmi často fyzikové, 

kteří neznají jeden druhého a dělají svůj výzkum daleko od sebe, vytvářejí tutéž teorii v ten 

samý čas. Dalo by se říci, že ta myšlenka je ve vzduchu, přepravovaná z jedné země do druhé 

nárazem větru a připravena oplodnit každého génia, který je ochotný ji uvítat a rozvinout…»80 

Právě v tomto smyslu jsou vědecké teorie vědění-že: vznikají ze společenské funkce vědění, 

z určitého stavu vědomí dané doby a jako takové se prosazují rortyánskou cestou, tedy 

konverzací. Toto je dynamický proces, který za sebou nechává vyvrácené teorie nebo spíše 

mentalitu dob minulých. Co však zůstává stále platné a živé, jsou výsledky experimentů 

samotných, jejich reprodukovatelnost a použitelnost, tedy vědění-jak. Je samozřejmé, že 

vědění-jak a vědění-že se všelijak ovlivňují, že Michelson a Morley by nekonstruovali svůj 

experiment, kdyby nevěřili v existenci éteru a že Maxwell by nikdy nezformuloval teorii 

elektromagnetického pole, kdyby neměl obrovské množství experimentů a empirických 

zákonů, k nimž dospěli jeho předchůdci. Z Duhemových úvah vyplývá to, co objevili později 

Polanyi a Kuhn, totiž že vědecké teorie jsou neprivilegovanou, běžnou součástí kultury a 

kulturních dějin. Něco velmi podobného zastával také Mach, podle nějž vědecké teorie 

vznikají na základě principu ekonomie myšlení a v dějinách vědy spolu různě soutěží, jak 

jsem se o tom zmínil výše.  

K problému podurčenosti teorií se ve 20. století několikrát vracel z filozofického hlediska 

Quine. Nejprve uchopil podurčenost (underdetermination) teorií jako součást svého holizmu: 

teorie nelze izolovat od zbytku našich přesvědčení a testovat je nezávisle na něm. Později ale 

připouští podurčenost teorií jako existenci více navzájem se vylučujících hypotéz, které stejně 

dobře odpovídají všem našim experimentům, spíše hypoteticky, neboť ve vědecké praxi 

takové situace nenastávají. Více o tom lze najít v knize Conventionalism autorky Yemimy 

Ben-Menahem, ze které cituji následující bilanci (str. 251): 

                                                           
80 Contemplation of a set of experimental laws does not, therefore, suffice to suggest to the physicist what 
hypotheses he should choose in order to give a theoretical representation of these laws; it is also necessary that 
the thoughts habitual with those among whom he lives and the tendencies impressed on his own mind by his 
previous studies come and guide him, and restrict the excessively great latitude left to his choice by the rules of 
logic. (…) On the other hand, when the processes of universal science have prepared minds sufficiently to 
receive a theory, it arises in a nearly inevitable manner and, very often, physicists not knowing each other and 
pursuing their reflections at a great distance from each other generate the theory at the same time. One would say 
that the idea is in the air, carried from one country to another by a gust of wind, and is ready to fertilize any 
genius who is disposed to welcome it and develop it… 
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«…když příklady ekvivalence (BC: dvou teorií) přežívají pokusy o rozlišení mezi nimi 

pomocí jak logických tak empirických prostředků, tyto teorie jsou chápány jako rozdílné 

verze jedné a té samé teorie. Příkladem je formulace klasické mechaniky pomocí polí nebo 

pomocí sil. Nakonec a s ohledem na dosud nerozhodnuté případy, jako jsou spolu soutěžící 

interpretace kvantové mechaniky, existují pokračující snahy přijít s testovatelnými rozdíly, 

které povedou k rozhodnutí pro jednu z možností. Přinejmenším z vědecké perspektivy se zdá 

podurčenost jako spíše přechodný rys vědeckých teorií než jako trvalá potíž. Proto nelze déle 

držet pevné rozlišení mezi podurčeností a problémem indukce. Poznamenala jsem již v první 

části, že podurčenost stejně jako problém indukce je zakořeněna v logické struktuře teorií, ve 

skutečnosti, že je pravidlem, že deduktivní řetězce vedou od teorií k pozorováním a nikoli 

naopak. Ovšem zastánci podurčenosti kladli důraz na rozdíl mezi náhodnou ekvivalencí teorií, 

které mohou být později rozlišeny experimentálně, a mezi silnou ekvivalencí, kterou nemůže 

narušit žádné pozorování. Nakonec se ale ukazuje, že důležitost takového rozlišní pro naše 

pojetí vědecké pravdy byla nadhodnocena. Konkrétní příklady na hranicích vědy mohou 

vyzdvihnout možnost podurčenosti silnější, než je pouhá induktivní podurčenost, ale 

nedostačují k demonstraci její nevyhnutelnosti.»81  

Podstatné na představě podurčenosti teorií pro můj účel není to, zda vskutku existují nějaké 

reálné vědecké teorie, mezi nimiž nepůjde rozhodnout žádným experimentováním nikdy 

v budoucnosti, nýbrž to, že teorie neplynou z experimentů nějak přímo a naše teoretické 

uchopení experimentů je věcí dané historické situace. S tím ostatně dobře souhlasí i Popper 

(Logika vědeckého zkoumání, str. 102-103): 

«Empirická báze objektivní vědy v sobě tedy nemá nic „absolutního“. Věda nespočívá na 

pevném podloží. Smělá stavba jejích teorií se vznáší nad bažinou. Je to jako stavba na kůlech. 

Kůly jsou zasunuty shora do bažiny (BC: já bych řekl „transcendence“), nikoli však do 

                                                           
81 …when examples of equivalence survive the attempts to distinguish between them by either logical or 
empirical means, the theories in question come to be seen as different versions of the same theory. The 
formulation of classical mechanics in terms of fields and forces is a case in point. Finally, with regard to as yet 
undecided cases, such as competing interpretations of quantum mechanics, there is an ongoing effort to come up 
with testable distinctions that will result in a decision favoring one of them. At least from the scientist´s 
perspective, it seems, underdetermination is more a passing trait of scientific theories than a permanent 
predicament. Hence a rigid distinction between underdetermination and the problem of induction can no longer 
be upheld. I noted (in section I) that underdetermination, like the problem of induction, is rooted in the logical 
structure of theories, in the fact that as a rule, deductive chains lead from theories to observations but not vice 
versa. But proponents of underdetermination have stressed the difference between the contingent equivalence of 
theories that may later be distinguished experimentally, and the strong equivalence that no observation can upset. 
It now turns out that relevance of this difference to our conception of scientific truth has been overrated. 
Concrete examples at the frontiers of science may raise the possibility of an underdetermination stronger than 
mere inductive underdetermination, but do not amount to a demonstration of its inevitability. 
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nějakého přirozeného nebo „daného“ základu; a přestaneme-li zasouvat kůly hlouběji, není 

tomu tak proto, že bychom dosáhli pevných základů. Prostě toho necháme, jsme-li spokojeni, 

že jsou tyto kůly už dost pevné, aby mohly tuto stavbu aspoň po nějakou dobu udržet.» 

Problém indukce, tak zásadní třeba pro Poppera, nechci blíže rozebírat. Z hlediska mého 

pojetí vědy, jak se ho snažím nastínit, nemá logický popis fungování vědy významu. Stačí 

snad říci, že vědecké teorie nejenže nejde indukcí verifikovat, nýbrž že vždy zůstávají 

provizorním plodem dané doby. Jsou „state of the art“ vědeckého řemesla v dané komunitě 

vědců. Z hlediska popisu a výkladu světa mají stále více svou funkci společenskou jenom 

v rámci dané vědecké komunity a stále méně v rámci široké vzdělané veřejnosti s tím, jak 

přírodní vědy rezignují na srozumitelnost a vysvětlování světa. Důležité je ale také říci, že 

vědecké teorie zároveň nejsou ani falzifikovatelné nějak mimo diskurz vědecké komunity, 

která konverzuje o výsledcích experimentů a interpretuje je. Vědecké teorie umírají spíše 

v důsledku změn dobové mentality než v důsledku popperovských falzifikací (Kuhn). Dobrou 

zdůvodněnost a plodnost konvencionalizmu uznává ostatně sám Popper (Logika vědeckého 

zkoumání, s. 64-65): 

«Podle tohoto konvencionalistického názoru nejsou zákony přírody falsifikovatelné 

pozorováním; neboť jsou nutné k tomu, aby se stanovilo, co to pozorování je, a zvláště co to 

je vědecké měření. Jsou to tyto zákony, námi kladené, které tvoří nezbytný základ pro 

regulaci našich hodin a oprav našich takzvaných „pevných“ měřících tyčí. Hodiny se nazývají 

„přesné“ a měřící tyč „pevná“, pouze když pohyby měřené pomocí těchto nástrojů splňují ty 

axiomy mechaniky, které jsme se rozhodli přijmout. Filosofie konvencionalizmu si zaslouží 

uznání za způsob, kterým pomohla vyjasnit vztahy mezi teorií a experimentem. Uznává 

důležitost, induktivisty přehlíženou, té role, kterou při provádění a interpretování našich 

vědeckých experimentů hrají naše akce a operace, plánované v souladu s konvencemi a 

deduktivním uvažováním. Konvencionalizmus pokládám za systém, který je vnitřně úplný a 

obhajitelný. Pokusy prokázat v něm nekonzistence se mohou stěží zdařit.» 

Přesto je Logika vědeckého zkoumání útokem právě na konvencionalizmus, neboť Popper 

potřeboval odlišit vědu od metafyziky a vývoj vědy vysvětlit nějakým racionálním 

mechanizmem (falzifikací), který očišťuje zrno od plev a blíží se k pravdě (verisimilitude). 

Feyerabendovu kritiku Popperova pohledu lze najít shrnutou např. v textu Jagdishe N. 

Hattiangadia „Two concepts of political tolerance“, publikovaném ve sborníku k památce K. 
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P. Feyerabenda The Worst Enemy of Science?, editovaném Prestonem & Munévarem & 

Lambem (str. 136-7): 

«Feyerabendova kritika Popperovy teorie vědy, a šířeji vzato také kritika Popperovy teorie 

liberální demokracie, byla velmi výmluvná. Popperův návrh je ten, že ve vědě jsou teorie 

kritizovány (a zejména se je snažíme falzifikovat). Ale tato doporučení jsou ovšemže 

metodologická pravidla. Popper se domnívá, že liberálně demokratická teorie může připustit 

svobodnou diskuzi všech možných myšlenek pouze v případě, pokud přijmeme určitou 

metodologii. Ovšem metodologie mohou být také předmětem sporu. Můžeme zjistit, a 

Feyerabend si myslel, že zjistil, že metodologie přiměřená Galileovi není ta Popperova, ale 

právě ta Galileova, u Descarta je to ta Descartova, u Newtona ta Newtonova. Metodologie 

stejně jako myšlenky Francouzské revoluce je historicky situovaná. (Vědci jsou oportunisté, 

jak Feyerabend argumentoval.) Jestliže má Feyerabend pravdu, pak Popperovo tvrzení o 

metodologii, která platí pro všechny vědce všech dob, je prostě beznadějně neadekvátní. Je to 

stejně beznadějné, jak se zdá z toho následovat, jako bychom měli najít jednu vskutku 

demokratickou metodu pro všechny společnosti všech časů.»82 

Nicméně je tu stále něco více než jen historická relativita metodologií, je zde praktický úspěch 

vědy a odtud její autorita. Domnívám se, že Popperovi nebo S. Weinbergovi v knize Tváří 

v tvář (str. 200-201), kde odmítá Kuhnovy názory na vědu ve prospěch tvrdého vědeckého 

realizmu, že věda prostě popisuje přírodu tak, jak je příroda sama o sobě, šlo ve skutečnosti 

právě o obranu toho úspěchu a jeho intuitivního zdůvodnění. Tak jak to udělal Hilary Putnam 

ve svém No-Miracles Argument (NMA, viz výše). I když tato představa, že přece člověk je 

schopen svou myslí nějak pravdivě popsat svět, a to je důvodem úspěchu přírodních věd, je 

intuitivní, a proto tak samozřejmá, není vůbec triviální. Zastávám názor, že kdyby naše mysl 

měla mít nějaký přístup ke struktuře světa, pokud taková struktura vůbec existuje, byl by to 

zázrak a zázraky se přece nedějí, jak říká NMA. Je třeba se vrátit k samotné povaze toho, co 

vlastně úspěch přírodních věd je. Dějiny přírodních věd ukazují, že to není úspěch teorií, které 

                                                           
82 Feyerabend's critique of Popper's theory of science, and by extension the critique of his theory of liberal 
democracy, was very telling. Popper's suggestion is that in science theories are criticized (in particular, we 
attempt to falsify them). But these recommendations are, of course, methodological rules. Popper suggests that 
liberal democratic theory can allow a free discussion of all ideas if only we accept a particular methodology. But 
methodologies can also be disputed. We may find, and Feyerabend thought he found, that the methodology 
appropriate for Galileo was not Popper's but Galileo's own; for Descartes, Descartes' own, and for Newton, 
Newton's own. Methodology, like the abstractions of the French Revolution, is historically situated. (Scientists 
are “opportunists”, as Feyerabend argued). If he is right, then Popper's claim for a methodology that applies to 
all scientists at all times is just hopelessly inadequate. It is equally hopeless, it would seem to follow, that we 
should find one true democratic method for all societies at all times. 
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se stále mění, ale úspěch praktického vědění (vědění-jak), jak zdůrazňuje John Preston 

v kritice Feyerabendovy oprávněné kritiky tradičního pojetí úspěchu přírodních věd v textu 

„Science as Supermarket“ , publikovaném v The Worst Enemy of Science? (str. 91): 

«Feyerabendův útok na argumentaci úspěchem vědy by měl být brán vážně, i kdyby jen kvůli 

tlaku na upřesnění, v jakém smyslu jsou složky vědy úspěšné. Souhlasím s těmi, kdo považují 

jeho odmítnutí plně uznat technické a instrumentální plody vědecké činnosti za neupřímné. 

Nakolik o vědě může být řečeno, že je jedinou „cestou, jak zacházet s přírodou“, do té míry 

věda nemá konkurenci. Ale samozřejmě část jeho myšlenky spočívá v tom, že věda není 

jedinou takovou cestou. 

Feyerabendův názor, že kultury bez vědy jsou také úspěšné, míjí to podstatné. Technicko-

instrumetální úspěch je část a velká část pojmu dobrého fungování, který sdílejí všichni lidé 

(BC: vědění-jak). V tomto smyslu to není něco, k čemu lze být lhostejný. Člověk může mít 

všechny druhy výhrad vůči způsobům využití vědy a techniky a také vůči cílům, k nimž jsou 

občas využívány, nicméně tam, kde vědecky dosažitelné cíle mohou být specifikovány a 

odsouhlaseny, tam vědecké prostředky často představují tu nejefektivnější cestu, jak jich 

dosáhnout.»83 

 

KONVENCIONALIZMUS: POINCARÉ, TEORIE RELATIVITY 

Nyní se však vrátím k oné druhé formě konvencionalizmu, k té, kterou zastával Poincaré. 

Základním tématem Poincaréova konvencionalizmu je vztah mezi experimenty a volbou 

geometrie, kterou bude experimentátor považovat za tu správnou, reálnou. Poincaré má na 

mysli volbu mezi eukleidovskou a lobačevského geometrií. Jeho názor je takový, že pomocí 

žádných experimentů nelze rozhodnout, zda geometrie světa je eukleidovská, nebo není, a že 

geometrii, kterou použijeme pro popis našich experimentů, si musíme zvolit jako konvenci. 

Experimenty podle Poincaré neodkazují k prostoru jako takovému, nýbrž k tělesům, a proto 

                                                           
83 Feyerabend's attack on the argument from the success of science is worth taking seriously, if only to force 
specification of the respect in which components of science are successful. I concur with those who find his 
refusal fully to admit the technological and instrumental fruits of scientific activity disingenuous. Insofar as 
science can be said to be a single “way of dealing with nature”, it is unsurpassed. But, of course, part of his point 
is that science is not a single such way. Feyerabend's suggestion that nonscientific cultures are successful too 
misses the point. Technological-instrumental success is part and parcel of the conception of good functioning 
that all humans share. As such, it is not something one can be indifferent to. One may have all sorts of 
reservations about the uses to which science and technology are put, and the aims which they are sometimes 
made to subserve but, where scientifically attainable goals can be specified and agreed on, scientific means often 
constitute our most efficient ways of attaining them. 
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z nich geometrii prostoru nelze určit. K opačnému závěru se v obecné teorii relativity 

přiklonil Einstein, který chápe deformace prostoru jako reálné a experimentálně určitelné. 

Poincarého postoj lze shrnout těmito jeho slovy (The Value of Science, Essential Writings of 

Henri Poincaré, str. 70): 

«Mohli bychom být v pokušení se domnívat, že experiment nás naučil číslo rozměrů prostoru, 

ve skutečnosti ale naše experimenty neodkazují k prostoru, odkazují k našemu tělu a jeho 

vztahům k sousedním objektům. Navíc jsou naše experimenty nesmírně přibližné. (…) 

Experimenty nás vedou tím, že nám ukazují, jaká volba nejlépe vyhovuje vlastnostem našeho 

těla, a tím jejich role končí.»84 

Poincaré vztahoval přírodní zákony k našim smyslovým zkušenostem a chápal je jako 

dočasné formulace našich poznatků, které nemají nárok na univerzální poznání a jsou 

podloženy spíše pragmatickými konvencemi. Objektivita vědy, její vztah k realitě je podle něj 

otázkou popisu různých vztahů, kdy přijímáme právě ten popis, který nám více vyhovuje (The 

Value of Science, Essential Writings of Henri Poincaré str. 350-351): 

«“A proto,“ řekl jsem ve Vědě a hypotéze, “toto potvrzení, že se Země otáčí, nemá žádný 

význam… nebo spíše tato dvě tvrzení, totiž 1. Země se otáčí, nebo 2. Je výhodnější 

předpokládat, že se Země otáčí, mají jeden a ten samý význam.“ (…) Tato pravda, že Země se 

otáčí, byla tak postavena například na stejnou úroveň jako Eukleidovy postuláty. Znamená to, 

že byla odmítnuta? Ale lépe a ve stejném duchu může být snadno řečeno: ta dvě trvzení, totiž 

1. že vnější svět existuje, nebo 2. že je výhodnější předpokládat, že existuje, mají jeden a ten 

samý význam. Tedy hypotéza otáčení Země bude mít stejnou úroveň jistoty jako skutečná 

existence vnějšího světa.»85 

Zde je člověk jako konečný, pozemský tvor bez nároku na univerzální poznání postaven do 

centra poznání přírodních věd jako ten, kdo toto poznání vytváří pro své účely. Mezi těmito 

účely nemusí být rozhodně pouze efektivní proměňování světa, nýbrž podle Poincaré zejména 

                                                           
84 We  might be tempted to conclude that experiment has taught us the number of dimensions of space; but in 
reality our experiments have referred not to space, but to our body and its relations with neighboring objects. 
What is more, our experiments are exceedingly crude. (…) Experiment has guided us by showing us what choice 
adapts itself best to the properties of our body; but there its role ends. 
85 “Therefore,“ have I said in Science and Hypothesis,“this affirmation, the earth turns round, has no meaning… 
or rather these two propositions, the earth turns round, and, it is more convenient to suppose that earth turns 
round, have one and the same meaning.” (…) This truth, the earth turns round, was put on the same footing as 
Euclid's postulate, for example. Was that to reject it? But better, in the same language it may very well be said: 
these two propositions, the external world exists, or, it is more convenient to suppose that it exists, have one and 
the same meaning. So the hypothesis of the rotation of the earth would have the same degree of certitude as the 
very existence of external objects. 
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intelektuální a estetická uspokojivost vědeckého poznáná (společenská funkce vědění-že). 

Cituji The Value of Science, Essential Writings of Henri Poincaré (str. 352): 

«Nemůžeme znát všechna fakta a je nezbytné vybrat si ta, která jsou hodna poznání. Podle 

Tolstého dělají vědci tuto volbu náhodně místo toho, aby ji dělali – což by bylo rozumné – 

s ohledem na praktickou použitelnost. Vědci si ale myslí, že některá fakta jsou zajímavější 

než jiná, protože dovršují zatím nedokončenou harmonii nebo protože umožňují předvídat 

velké množství jiných fakt. Jestliže se mýlí, jestliže tato hierarchie fakt, kterou implicitně 

postulují, je pouze zahálčivá iluze, nemohla by existovat žádná věda pro svůj vlastní účel, a 

tedy vůbec žádná věda. Pokud jde o mě, věřím tomu, že mají pravdu…»86 

Konvencionalizmus tedy již připravuje půdu pro pragmatický postoj kvantové fyziky. To se 

také odehrávalo na filozofické straně rozvíjením úvah o konvencích jako o základu lidského 

poznání, totiž v díle Carnapově. Carnap postupně dospěl k postoji, který Ben-Menahem 

vystihuje těmito slovy (Conventionalism str. 215-216): 

«Jeho hlavní starost je nyní ontologie: jak se máme rozhodnout, které entity skutečně existují 

a které jsou pouze více či méně užitečné fikce? Fundamentální chybou tradiční metafyziky, 

argumentuje Carnpap, je to, že chápe obecné ontologické otázky jako faktuální otázky, které 

jsou na stejné úrovni s empirickými otázkami vědy. Jako řešení Carnap zavádí své slavné 

rozlišení mezi interními otázkami, které se týkají existence entit uvnitř přijatého rámce, a 

externími otázkami, které se týkají existence tohoto rámce – tedy celého systému entit – 

samotného. „Je v lednici mléko?“ je interní otázka, jež může být zodpovězena empiricky, 

jakmile uplatníme rámec hmotných těles. To, zda takový rámec je ten vhodný rámec, tedy zda 

mléko, lednice a hmotná tělesa obecně „skutečně“ existují, to je externí otázka, na niž není 

správná nebo nesprávná odpověď. Přijímání rámců je věcí pragmatických zřetelů. (…) 

Toto nové rozlišení na interní-externí je v souladu s posunem k pragmatizmu, popsaným už 

dříve: metafyzické pozice jako realizmus, idealizmus a platonizmus nejsou považovány za 

nesmyslné na epistemické půdě, ale je jim upřen status teorií, tedy možnost být pravdivý nebo 

                                                           
86 We cannot know all facts and it is necessary to choose those which are worthy of being known. According to 
Tolstoi, scientists make this choice at random, instead of making it, which would be reasonable, with a view to 
practical applications. On the contrary, scientists think that certain facts are more interesting than others, because 
they complete an unfinished harmony, or because they make one foresee a great number of other facts. If they 
are wrong, if this hierarchy of facts that they implicitly postulate is only an idle illusion, there could be no 
science for its own sake, and consequently there could be no science. As for me, I believe they are right… 
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nepravdivý. Propast mezi sférou teoretickou a pragmatickou zůstává a tedy také propast mezi 

pravdou a konvencí.»87 

Na otázku, zda objekty opravdu existují, se lze podívat jako na otázku metafyzickou, na niž 

neexistuje vědecky pravdivá odpověď, nýbrž pouze rozhodnutí zaujmout tu pro nás nejvíce 

vyhovující konvenci, třeba realizmus. V tom smyslu je vědecká teorie oblast nikoli konvencí, 

nýbrž pravdy, zatímco základní metafyzický postoj je otázka konvence. Dá se ale na to 

podívat – z pohledu vědění-že a vědění-jak – také naopak.  

Máme-li rozhodnout o tom, co vskutku existuje nezávisle na konvencích dané doby a dané 

společnosti, musíme se obrátit ke zkušenosti se zacházením (experimentováním), jež všechny 

zacházející nutí ke shodě nad skutečnými vlastnostmi věcí. Tato zkušenost a tato shoda je 

často neverbální nebo dává verbálním vyjádřením teprve obsah, čili teprve vědění-jak jako 

tacit knowledge umožňuje základní shodu, na níž se potom stavějí různé teorie jako obrazy či 

vysvětlení věcí, které vycházejí z konvencí dané doby a dané společnosti – a tyto teorie a 

obrazy mohou se změnou místa a času (kultury) mizet (vědění-že), zatímco zkušenost se 

zacházením (reprodukovatelnost experimentů, vědění-jak) je proti takové změně mnohem 

více odolná. Myslím, že podstatou filozofického pragmatizmu by měl být tento druhý přístup, 

nikoli ten Carnapův, a v poslední části této dizertace se podívám na pragmatizmus podrobněji 

tímto způsobem, který podle mne umožňuje novou formulaci pragmatizmu jako filozofie pro 

21. století. 

Velkou překážkou vítězství Poincarého konvencionalizmu bylo Einsteinovo přesvědčení, že 

v obecné teorii relativity vytvořil obraz kosmu, v němž se dá empiricky dokázat kosmická 

geometrie. Než se ale zmíním o filozofických reakcích fyziků na teorii relativity, budu citovat 

výmluvná slova Ben-Menahem o tom, jak se postoj fyziky k Eisteinovu přesvědčení vyvíjel a 

jak dává dnes zapravdu spíše Poincaréovi (Conventionalism, str. 136): 

                                                           
87 His major concern is now ontology: how are we to decide which entities actually exist and which are merely 
more or less useful fictions? The fundamental mistake of traditional metaphysics, Carnap argues, is that it takes 
general ontological questions to be ordinary factual questions, on a par with the empirical questions of science. 
As a solution, Carnap introduces his famous distinction between internal questions, which pertain to the 
existence of entities within an agreed-upon framework, and external questions regarding the existence of the 
framework – an entire system of entities – itself. “Is there milk in the refrigerator?” is an internal question that 
can be answered empirically once the framework of material bodies is in place. Whether this framework is 

proper one, that is, whether milk, refrigerators, and material bodies in general “really” exist, is an external 
question, which has no right or wrong answer; our adoption of frameworks is a matter of pragmatic 
considerations. (…) The new internal-external distinction is in line with the pragmatic shift described previously: 
metaphysical positions such as realism, idealism, and platonism are not deemed meaningless on epistemic 
grounds, but are denied the status of theories, that is, potentially true or false. The gap between the theoretical 
sphere and the pragmatic remains, and so too the gap between truth and convention. 
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«Pokud se týká dějin teorie relativity, bylo rozpoznáno, že její vývoj byl ironický ve více 

ohledech než jen v jednom, neboť tato teorie, která se objevila na konci roku 1915, si plně 

neuvědomila ideály, které ji uvedly do pohybu v roce 1907. (…) Když byla obecná relativita 

kompletní, Einstein si byl jistý tím, že ve svém empirickém přístupu ke geometrii tato teorie 

nepřipouští, aby náš pojmu prostoročasu upadl do libovůle konvence. Nicméně pokud je 

obecná relativita přístupná empiricky ekvivalentním interpretacím, z nichž pouze jedna 

potvrzuje Einsteinovu víru v geometrický empirizmus, pak se spektrum ekvivalence – nyní 

ekvivalence těchto dvou alternativních interpretací obecné relativity – znovu objeví. (…) Kip 

Thorne nám říká, že „teoretičtí fyzikové… přepínají své mysli tam a zpátky z jednoho 

paradigmatu do druhého, jak je zrovna potřeba. Mohou považovat časoprostor za zakřivený 

v neděli, když přemýšlejí o černých dírách, a jako nezakřivený v pondělí, když uvažují o 

gravitačních vlnách.“ Poincaré by z tohoto vývoje byl nejspíše šťastnější než Einstein.»88 

 

CESTA OD NOVÉ FYZIKY K REFORMULACI PRAGMATIZMU 

Teorie relativity nebyla už v očích Einsteinových následovníků, Weyla a Eddingtona, chápaná 

příliš realisticky, nýbrž spíše v duchu přesvědčení Poincarého, že matematické přírodní 

zákony nemohou vyjádřit realitu samotnou, nýbrž vyjadřují náš společný způsob myšlení o ní. 

K tomu dochází Thomas Ryckman v podrobném rozboru filozofického myšlení relativisticky 

orientovaných fyziků po Einsteinovi v knize The Reign of Relativity (str. 243): 

«Harmonie světa, která se projevuje v geometrickém sjednocení, nepředstavuje pochopitelně 

pohled pythagorejský, podle něhož je svět ve své podstatě matematický. Geometrická 

sjednocení podle Weyla a Eddingtona, v nichž se prolíná geometrie, fyzika a filozofie tak, jak 

tomu nebylo nikdy od Descarta, byla především výslovnými pokusy o pochopení objektivity 

ve fyzice ve světle obecné realtivity, a to z epistemologických postojů, které měly charakter 

transcendentálního idealizmu. Tato sjednocení byla a zůstávají ilustracemi harmonie zákonů 

gravitačního pole a elektromagnetizmu v geometricky konstruované objektivní realitě 
                                                           
88 In terms of its history, the evolution of the theory of relativity has been recognized as ironic in more ways than 
one, for the theory that emerged at the end of 1915 did not fully realize the ideals that had set it in motion in 
1907. (…) When GR (BC: general relativity) was complete, Einstein was confident that, in its empirical take on 
geometry, GR does not relegate our conception of spacetime to the whim of convention. But if GR is amenable 
to empirically equivalent interpretations, only one of which bears out Einsteinʼs faith in geometric empiricism, 
than the specter of equivalence – this time the equivalence of these alternative interpretations of GR – reappears. 
(…) Kip Thorne tells us that “theoretical physicists… flip their minds back and forth from one paradigm to the 
other, as needed. They may regard spacetime as curved on Sunday, when thinking about black holes, and as flat 
on Monday, when thinking about gravitational waves.” Presumably, Poincaré would have been more pleased 
than Einstein to learn of this development. 
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s největším možným odhlédnutím od individuálních úhlů pohledu, „což je společné mnoha 

myslícím bytostem a mohlo by být společné všem“.»89 

Stengersová a Prigogine zastávají přímo stanovisko, že teorie relativity je začátek konce 

koncepce univerzálního poznání ve fyzice, a to těmito slovy (Řád z chaosu, str. 203): 

«…Newtonovy zákony nepředpokládaly, že pozorovatelem je „fyzikální bytost“. Objektivní 

popis byl přesně definován jako neexistence jakéhokoli vztahu k jeho autorovi (BC: proto se 

jednalo o metafyziku, v níž rozum nějak bezprostředně nahlíží skutečnost). Pro „nefyzikální“ 

inteligentní bytosti schopné dorozumívání nekonečně velkou rychlostí by zákony teorie 

relativity byly bezvýznamné. Skutečnost, že relativita je založena na omezeních, kterých 

užívá jen vůči fyzikálně zjistitelným pozorovatelům, bytostem, které mohou být v daném čase 

jen v jednom místě a nikoli všude, dává této teorii „lidský rozměr“.» 

Tento „lidský rozměr“ znamenal hlavní problém v kvantové fyzice, kdy šlo nikoli jenom o 

pouhou fyzickou existenci pozorovatele, ale o to, že pozorovatel je svou evoluční a kulturní 

historií odsouzen k tomu, používat klasické pojmy, a přitom jimi má popisovat realitu, která je 

radikálním způsobem neklasická. V porovnání našeho běžného, intuitivního vědění-jak, které 

vyplývá ze zacházení s makroskopickými objekty, objekty příručními, s vědění-že, které se 

snažilo nějak si představit svět na úrovni atomu, došlo k otevření obrovské propasti. Cituji 

Heisenberga (Fyzika a filosofie, str. 29-30): 

«Dá se říci, že právě klasická fyzika byla idealizací světa, při níž jsme mluvili o světě nebo 

jeho částech, aniž jsme přitom brali v úvahu nás samotné. Její úspěch vedl k obecnému ideálu 

objektivního popisu světa. Objektivita odedávna platí za nejvyšší kritérium hodnoty 

vědeckého výsledku. Odpovídá kodaňský výklad kvantové teorie ještě tomuto ideálu? Smíme 

patrně říci, že kvantová teorie tomuto ideálu odpovídá, jak jen to je možné. Jistě neobsahuje 

žádné vlastní subjektivní rysy, nezavádí ducha nebo vědomí fyzika jako část atomového 

procesu. Začíná však rozdělováním světa na předmět a ostatní svět a faktem, že tento ostatní 

svět musíme vždy popisovat klasickými pojmy. Toto rozdělení je v jistém smyslu libovolné a 

je historicky přímým důsledkem přírodovědné metody, pěstované v minulých stoletích. 
                                                           
89 The harmony of the world displayed in geometrical unification is not, intelligibly, the Pythagorean view that 
the world is inherently mathematical. Rather, the geometrical unifications of Weyl and Eddington, intertwining 
geometry, physics, and philosophy in a manner unprecedented since Descartes, were above all explicit attempts 
to comprehend objectivity in physics, in the light of general relativity, from epistemological standpoints that 
have the character of transcendental idealism. They were, and remain, illustrations of the harmony of field laws 
of gravitation and electromagnetism within a geometrically con, astructed objective reality of the greatest 
possible indifference to individual points of view, “what is common to many thinking beings, and could be 
common to all”. 
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Užívání klasických pojmů je tedy koneckonců důsledkem všeobecného duchovního vývoje 

lidstva. Ale tím již přece bereme v úvahu nás samotné a potud se nedá nazývat náš popis 

naprosto objektivním. (…) 

Nemá smysl vysvětlovat, co by se dalo dělat, kdybychom byli jinými bytostmi, než jakými 

skutečně jsme. V tomto bodu nám musí být jasné, že – jak to formuloval von Weizsäcker – 

„příroda byla dříve než člověk, ale člověk dříve než přírodověda“. První část věty opravňuje 

klasickou fyziku s jejím ideálem úplné objektivnosti. Druhá část nám vysvětluje, proč 

nemůžeme uniknout nutnosti používat klasické pojmy.» 

Klasickými pojmy se myslí pojmy z našeho každodenního života, z naší příručnosti: na jejich 

zdokonalování v experimentálním úsilí vyrostly právě experimentální metody moderních 

přírodních věd. Ty jsou metodami k zacházení s naším okolím, a teprve na základě tohoto 

zacházení se stával úspěšným metafyzický, kulturně podmíněný obraz světa jako univerzálně, 

objektivně popsatelného mechanizmu. Představa přírody jako něčeho, z čeho vzešel člověk a 

co zároveň má metafyzicky poznatelný charakter, převádí přírodu na obraz, který o ní má 

filozofie nebo přírodověda. Pokud platí to von Weizsäckerovo přirovnání, potom příroda je 

bytostně před nebo nad člověkem a jeho schopnostmi, je transcendentní. Na druhé straně ale 

člověk jako její součást se neustále potýká a stýká s tím, co z té přírody je nějak v jeho okolí, 

a tak – zacházením, experimentálně – si vytváří smysl pro objektivitu, pro nelibovolnost 

života a možnost žít pomocí určitých pravidel. Tím se nijak neliší od zvířat. Objektivita není 

nejvyšší tam, kde vesmíru v klidu pracovny připisujeme nějakou racionální strukturu, ale tam, 

kde do přírody přímo narážíme ve svém okolí a jsme bez ohledu na svou výchovu, ba bez 

ohledu na biologický druh, kterým jsme, nuceni řešit podobné situace a navrhovat podobná 

řešení, abychom přežili nebo aby se nám žilo lépe, jako to dělají ostatní lidé a zvířata. 

Došel jsem až ke kvantové mechanice, abych se vrátil na začátek, totiž k tezi, že vědění-jak, 

které v zásadě sdílíme se zvířaty, je zodpovědné za úspěch moderních přírodních věd, za 

vědecko-technickou revoluci jako takovou a že z hlediska filozofického je třeba právě v něm 

hledat něco pevného proti relativizmu a intelektualizmu, jaké nacházíme např. u Rortyho.   

Když Peter Galison v rozsáhlé práci Image & Logic: A Material Culture of Microphysics 

velmi podrobně (na více než 800 stranách) projde dějiny experimentální mikrofyziky, končí 

filozofickým zamyšlením, v němž se hlásí s výhradami k „historicizovanému neokantiánství, 

k Putnamovi a Davidsonovi“. Galison do svých úvah nezačleňuje perspektivu rozdílu mezi 

vědění-jak a vědění-že, perspektivu tacit knowledge, bez ní ovšem naráží na meze Putnamova 
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a Davidsonova filozofického uvažování, aniž by mohl plně filozoficky formulovat to, co 

považuje za podstatné. Patrné to bude z těchto dvou ukázek (str. 841 a 843): 

«…naprosto souhlasím s Davidsonem, když dochází k závěru (BC: v textu On the Very Idea 

of a Conceptual Scheme90), že „vzdáním se dualizmu schématu a světa se nevzdáváme světa.“ 

Místo toho, jak to formuluje, „znovunavazujeme nezprostředkovaný dotyk s dobře známými 

objekty, jejichž vrtochy dělají naše věty a naše názory pravdivými nebo nepravdivými.“ Svět 

jak ve své tvrdošíjné fyzičnosti, tak ve své matematické abstraktnosti, je to místo, kde žijeme. 

Náš dojem z fyzického světa není nehodnotné přibližování se Skutečnosti, která je navždycky 

mimo dosah.»91 

«Problém je domněnka, že pojmy přicházejí ve schématech, což sugeruje ocelové stěny 

(neboli axiomatické systémy), obsahující rozsáhlé bloky pojmů, které přísně vylučují všechny 

ostatní pojmy. Jak jsme viděli, pojmy jako Monte Carlo, náhodnost, hra, hadronizace, iont, 

kaon nebo driftová komora jsou historicky chápány prostřednictvím velkých změn v jejich 

aplikacích a definujících atributech. V určitém smyslu je tato kniha veskrze argumentem proti 

historickému a vědeckému vymezování pojmů a činností do pojmových schémat, která 

vylučují jiné bloky pojmů.»92 

Pokud uvažuji realitu či přírodu jako transcendentní, pak nikoli ve smyslu nějaké substance 

nebo absolutna mimo nebo před „všední realitou“ – je to naopak ta všední realita sama, se 

kterou zacházíme a do níž narážíme „nezprostředkovanými doteky“, co je to transcendentní, 

co vytváří základ objektivity, reprodukovatelnosti a souměřitelnosti. Uchopit transcendenci 

jako substanci nebo absolutno je příliš intelektualistické. Abych ji mohl chápat jinak, musím 

se obrátit k filozofickému pragmatizmu, který je antiintelektualistický a který klade důraz na 

lidskou praxi jako zdroj poznání. Nicméně klaiscký pragmatizmus nikdy skutečně nedocenil 

praxi jako tacit knowledge, příbuznost poznávání u lidí a u zvířat na základě vědění-jak, chybí 

v něm myšlenka transcedence jako základu objektivity, která se hledá spíše v konsenzu, a 

                                                           
90 https://www2.southeastern.edu/Academics/Faculty/jbell/conceptualscheme.pdf 
91 …I completely concur with Davidson when he concludes, “In giving up the dualism of scheme and world, we 
do not give up the world.” Instead, as he puts it, we “reestablish unmediated touch with the familiar objects 
whose antics make our sentences and opinions true or false.” The world, in both its stubborn physicality and its 
mathematical abstraction, is where we live; what we make of the physical world is not a degraded approximation 
to a “Reality” ever out of reach. 
92 The problem is the supposition that the concepts come in schemes, with its suggestion of steel walls (or 
axiomatic systems) containing an extensive block of concepts, rigorously excluding all others. Historically, as 
we have seen, notions like that of Monte Carlo, randomness, game, hadronization, ion, kaon, or drift chamber are 
understood through powerful changes in their fields of applicability and defining attributes. In a sense this book 
is, through and through, an argument against the historical-scientific delimiting of concepts and practices into 
conceptual schemes excluding other blocks of concepts. 
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tedy na základě vědění-že. V myšlení Richarda Rortyho nebo Roberta Brandoma, k nimž se 

ještě vrátím, se dokonce pragmatizmus ubírá výrazně intelektualistickým směrem.  

Základní filozofické problémy teorie relativity a kvantové mechaniky, spojené s rolí 

pozorovatele, vypadají ze zpětné perspektivy dějin fyziky a přírodních věd vůbec, zejména 

s proměnou uvažování o člověku v darwinizmu, jako krach metafyzické iluze univerzálního 

poznání. Naše poznání je pouze lokální a jeho objektivita spočívá v jeho lokálnosti, v jeho 

vázanosti na naše zacházení s okolím, v reprodukovatelnosti tohoto zacházení. Domnívám se, 

že klasický pragmatizmus je třeba obohatit o tento nový pohled na přírodní vědy, který je mu 

sice blízký, ale který byl právě neustále matený potřebou univerzálnost poznání přírodních 

věd nějak připouštět a dělat s ní kompromisy. Z tohoto pohledu se pokusím v následující, 

poslední, části této dizertační práce podívat na klasický pragmatizmus a najít v něm jeho 

základní neuralgický bod, který vyžaduje novou formulaci pragmatizmu v rámci současné 

filozofie přírodních věd. 
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POKUS O REFORMULACI PRAGMATIZMU 

První část této práce byla z velké části založena na Rortyho pojetí dějin filozofie a filozofie 

vůbec a na diskuzi s ním. Nešlo o to, zachránit něco před Rortyho kladivem, nýbrž o 

prozkoumání toho, jakou funkci filozofický nárok na univerzální poznání měl vlastně mít, 

odkud se vzal a jak a proč se postupně oslaboval. Ústup od univerzálního poznání je podobně 

jako nárok na něj důsledkem určitého pokusu o rozumění dané společnosti sobě samé. A tak i 

americká společnost během 19. století zpracovávala intelektuální atmosféru západního 

myšlení svébytným způsobem, kterému se dostalo názvu pragmatizmus. K pragmatizmu se 

hlásí i sám Rorty a otázku, jak pragmatizmus přenést do dnešní doby, lze považovat za stále 

se vracející od Sellarse přes Quinea, Putnama až po Rortyho či Brandoma, čili za leitmotiv té 

části filozofické tradice, která se v druhé půlce 20. století hlásí k přírodním vědám jako 

k základní inspiraci.  

Pokusím se v dalším ukázat, že právě pojetí přírodních věd mělo od počátku v pragmatizmu 

matoucí roli, která mu neumožnila se plně osvobodit od univerzálního poznání a rozvinout 

základní pragmatistickou intuici, že lidské vědění jako objektivní a reprodukovatelné je ve své 

nejhlubší podstatě vědění-jak a nikoli vědění-že. Tohle podle mne např. přehlédl Rorty, který 

– jak ukazuji výše – posunuje původní důraz na zacházení s věcmi a experimentální přístup 

k poznání, typický pro pragmatizmus, k vědění jako konverzaci a úplné relativitě vědění-že. 

Je-li postoj pragmatizmu k přírodním vědám centrální otázkou pro nové pochopení jeho dějin 

od jeho počátků, pak Rorty se právě přírodním vědám vůbec nevěnuje (jedná se o to, co jsem 

výše označil jako jeho „slepou skvrnu“) a naopak druhá část této mé práce je důležitý bod 

obratu. Zrušení univerzálních nároků metafyzických teorií a důraz na reprodukovatelnou, 

lokální, kontingentní praxi jsou jádrem pragmatizmu od jeho počátku až na to, že tento přístup 

jeho zakladatelé nedokázali uplatnit na poznání přírodních věd. Pragmatizmus byl v tomto 

smyslu de facto v sobě hluboce rozporný a jako filozofie, která zároveň brala přírodní vědy 

univerzalisticky vážně a zároveň nedokázala pro jejich univerzalizmus dát vhodnou půdu, byl 

nahrazen analytickou filozofií a pokusem najít ty pravé základy přírodních věd pomocí logiky 

a empirizmu. Postupné boření reálnosti těchto očekávání v rámci postanalytické filozofie 

vedlo zpět k pragmatizmu s Rortyho způsobem, jak pragmatizmus učinit postmoderním a jak 

ho zbavit jeho rozporů širokým relativizmem, který ovšem – jak jsem už také ukázal výše – 

narážel na své „etnocentrické“ meze. 
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Nejprve ovšem chci ukázat, že už v samotných základech pragmatizmu je problém pojetí 

přírodních věd přítomen a že jeho neřešení (před Polanyim, Kuhnem a Feyerabendem není 

však vskutku pragmatistické pojetí filozofie přírodních věd dost dobře myslitelné) vedlo 

k vágnosti a rozklížení pragmatizmu a k jeho úpadku. Teprve pak se budu zabývat návratem 

pragmatizmu v postanalytické filozofii a jeho současností právě z hlediska pragmatistické 

filozofie přírodních věd, jak jsem ji osvětlil v druhé části této dizertační práce.  

 

ZAČÁTKY PRAGMATIZMU 

Podle R. Brandoma (Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, & Contemporary, str. 5) 

spočívá původ pragmatizmu – tedy „druhého osvícenství“ – v jakési naturalizaci německé 

klasické filozofie, přitom pragmatisté, na rozdíl od (prvního) osvícenství, nevycházeli 

z klasické mechaniky jako z hlavního modelu vědy, nýbrž z darwinizmu a ze statistické 

přírodní vědy: 

«Klasičtí američtí pragmatisté Charles Sanders Peirce, William James a John Dewey rozvinuli 

německou idealistickou tradici v nejširším smyslu tím, že dokončili proces její naturalizace, 

který začal už u Hegela. V jejich rukou na sebe vzala podobu empirického vědeckého přístupu 

k nám a k naší interakci s okolím. Ten druh chápání, o který usilovali, byl výrazně určen 

dvěma modely vědecké explanace, které kodifikovaly nové způsoby srozumitelnosti, jež byly 

charakteristické pro vědu pozdního devatenáctého století. Hlavní mezi nimi, ovšemže, byla 

darwiniánská evoluční explanace. Ta druhá forma explanace, která dozrávala v tehdejší vědě, 

byla statistická explanace. Pragmatizmus začíná filozofií vědy, a průkopník zde byl Pierce, jež 

viděla obě tyto inovace v explanaci jako aspekty jedné konceptuální revoluce ve vědě.»93 

Vznik pragmatizmu a filozofická reflexe tehdejší vědy a jejích výsledků úzce souvisejí a pro 

podrobnější nastínění této souvislosti se obrátím k Peircovi. Brandom nicméně, s odvoláním 

na knihu L. Menanda The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America, zdůrazňuje také 

v souvislosti se vznikem pragmatizmu veliký vliv specificky americké politické situace. Jako 
                                                           
93 In the broadest terms, the classical American pragmatists, Charles Sanders Peirce, William James, and John 
Dewey, developed this German idealist tradition by completing the process of naturalizing it, which had begun 
already with Hegel. In their hands, it was to take on the shape of an empirical scientific account of us and our 
transactions with our environment. The sort of understanding they sought was decisively shaped by two new 
models of scientific explanation, codifying new forms of intelligibility characteristic of late nineteenth-century 
science. Principal among these, of course, was Darwinian evolutionary explanation. The other form of 
explanation that was coming to maturity in the science of the day was statistical explanation. Pragmatism begins 
with a philosophy of science, pioneered by Peirce, that saw these two explanatory innovations as aspects of one 
conceptual revolution in science. 
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všechny filozofické názory, jako vědění-že obecně, je také pragmatizmus plodem historické 

situace, v níž si společnost nějak rozumí nebo hledá nové způsoby, jak sobě porozumět. Po 

občanské válce to byl převažující pocit, že americká společnost selhala příliš dogmatickým 

lpěním na určitých principech a že právě tato nesmiřitelnost vedla ke katastrofě (Perspectives 

on Pragmatism: Classical, Recent, & Contemporary, str .44): 

«Co zardousilo demokracii, byla nepružná, nekompromisní oddanost principům. Co bylo 

zapotřebí, byla změna postoje k našim přesvědčením: méně ideologické jistoty, více váhavosti 

a kritického postoje, změna, která bude přistupovat k našim přesvědčením jako k provždy 

provizorním výsledkům bádání, které podléhají experimentálním testům a revizím ve světle 

nových evidencí a zkušeností a které mají stálý sklon zastarávat kvůli změnám okolních 

podmínek, posunujícím se kontextům nebo změnám v našich zájmech.»94 

Nakolik se daly a dají chápat přírodní vědy právě touto intuicí, která v zásadě vrcholí v díle 

Rortyho? Myslím, že je třeba právě rozlišovat přírodní vědy jako vědění-že, které je vskutku 

zcela provizorní, společenské, dobové, mění se se změnou kontextů, priorit, problémů, ale 

naopak to reprodukovatelné, tedy vědění-jak, zůstává ve srovnání s vědění-že mnohem méně 

dotčené všemi zmíněnými změnami. Jak se s tímto problémem vyrovnal Peirce, který přišel 

do filozofie jako zakladatel pragmatizmu právě z oblasti přírodních věd a pro kterého byla 

logika zkoumání ústředním námětem? 

 

CHARLES S. PEIRCE 

Peirce (vycházím z Companion to Pragmatism, str. 15) si velice dobře uvědomuje historičnost 

vědeckého poznání a jeho souvislost se způsobem, jak fungují naši zvířecí předkové, nicméně 

chápe ho spíše jako určitou paralelu k instinktům:  

                                                           
94 What had choked democracy was inflexible, uncompromising commitment to principles. What was needed 
was a different attitude toward our beliefs: a less ideologically confident, more tentative and critical attitude, one 
that would treat them as the always provisional results of inquiry to date, subject to experimental test and 
revision in the light of new evidence and experience, as permanently liable to obsolescence due to altered 
circumstances, shifting contexts, or changes of interest. 
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«Naše schopnost odhadovat odpovídá hudebním a aeronautickým schopnostem ptáků: tedy je 

pro nás, stejně jako ony jsou pro ptáky, nejvznešenější z našich pouze instinktivních 

schopností.»95 

Tímto instinktem je intelektuální potřeba vysvětlení, vědění pro vědění. To nás ve skutečnosti 

odlišuje od zvířat a dělá to z nás ušlechtilé gentlemany, kteří mají dost peněz a času na to, aby 

se věnovali plně svým intelektuálním potřebám. Pro Peirce spočívá podobnost a kontinuita 

mezi poznáním zvířat a lidí ve schopnosti učení se ze zkušenosti, což u lidí chápe primárně 

jako schopnost kritického myšlení. Zkušenost zacházení a příručnosti, experimentální tacit 

knowledge Peirce v tomto srovnání nenachází, naopak je pro něj zkušenost souborem idejí, 

„kterým nelze vzdorovat“.  

S tím souvisí také jeho chápání reality: Peirce ji chápe jako něco, co by komunita badatelů 

objevila, pokud by měla dostatečné prostředky a čas. Jde mu tedy především o poznání 

teoretické, o vědění-že, a souvislost s poznáním zvířat je dána tím, že ony mají instinkty 

k určitému druhu způsobu života, my zase k teoretickému poznání. Je třeba, myslím, ovšem 

podotknout, že zřejmě většina lidí takový instinkt postrádá, neboť ani nejeví zájem o 

teoretické „vědění pro vědění“, nýbrž vyhledává vědění spíše jen pro nějaký užitek (třeba jen 

rozptýlit nudu). V Peirceově pojetí poznání se tak podle mého názoru projevují předsudky, 

považující za plnohodnotné lidi de facto pouze úzkou skupinu intelektuálů. Podstatné je však 

pro naše účely u Peirce to srovnání poznání lidí a zvířat: podobnost v instinktivitě, rozdílnost 

v účelu a objektu – poznání lidí má jiný cíl, jiný předmět, je bytostně intelektuální. To je 

podle mého názoru základní slepá ulička celých dějin pragmatistické filozofie. 

Peirce odmítá Kantovu věc o sobě a tvrdí, že being a cognizability jsou synonymní, zároveň 

také (Companion to Pragmatism, str. 17): 

«Máme přímou zkušenost věcí o sobě… Nic nemůže být tak veskrze falešné jako to, že 

můžeme mít zkušenost pouze našich vlastních myšlenek.»96 

Tento filozofický postoj se dá podle mého názoru velmi dobře uchopit právě pomocí vědění-

jak, což ale Peirce nedělá. Dostává se tak do zřetelného napětí mezi chápáním poznání jako 

vědění-že a mezi potřebou toto poznání zakotvit někde hlouběji, totiž ve věcech samých, 

                                                           
95 Our faculty of guessing corresponds to a bird's musical and aeronautic powers: that is, it is to us, as 

those are to them, the loftiest of our merely instinctive powers. 
96 We have direct experience of things in themselves. Nothing can be more completely false than that we can 
experience only our own ideas. 
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v přímé zkušenosti s nimi, kterou bychom mohli asi nejlépe chápat jako zkušenost zacházení 

(kterou nota bene sdílíme se zvířaty). Právě zmíněný rozpor je v pragmatizmu od začátku a je 

mu osudný, rozpor mezi něčím pevným v lidské praxi a v přírodních vědách na jedné straně a 

mezi relativností a konečností všeho lidského na straně druhé. Jak najít v mezích nahodilé 

zkušenosti něco pevného? Peirce si velmi dobře uvědomoval (řečeno s Heideggerem) 

vrženost lidského poznání (Companion to Pragmatism, str. 17): 

«Peirce věřil, že meze zkušenosti definují nikoli pouze meze poznání, ale také meze smyslu 

samotného: lidské bytosti jsou tak naprosto obklopeny vazbami své praktické zkušenosti, 

jejich mysli jsou tak omezeny na to, aby byly nástroji pro jejich potřeby a přání, že nemohou 

ani v nejmenším mínit nic, co by přesahovalo tyto hranice. Naše zkušenost nás samých a 

dokonce našich nejlepších teorií ukazuje na kosmos, který dalece přesahuje naše chápání: 

„Zkušenost neznalosti nebo pochybení, kterou máme a již získáváme tím, že naše pochybení 

opravujeme, nebo zkušenost růstu našeho poznání nám umožňují zakoušet a (takto také) 

představovat si něco, co je nezávislé na našich vlastních omezených hlediscích.“»97 

Zde se přímo nabízí koncept otevřené autority, zmíněný výše při diskuzi Rortyho filozofie, 

tedy autority, vyvozené ze zacházení, z experimentování. Peirce ovšem k něčemu takovému 

nedochází. Domnívám se, že nejméně ze dvou důvodů: 1. „action“ jako projev inteligence je 

pro něj něco, co slouží k pouhému odstraňování podráždění bez nějakého sofistikovaného 

experimentování, nikoli sofistikované zacházení s okolím z důvodu zvědavosti či poznání (i 

zvířata, která svou aktivitou uspokojují třeba jen ty základní biologické potřeby, tedy jakási 

podráždění, to často dělají velmi sofistikovaným způsobem, který vznikl evolučně 

rozmanitým experimentováním s okolím a poznáváním vlastností tohoto okolí právě pomocí 

experimentování), 2. autoritu nechápe jako postupné prosazení se toho postupu, který se 

v otevřené autoritě praxe ukázal lepší, nýbrž jako společenský nástroj pro zajišťování 

konsenzu (Companion to Pragmatism, str. 21): 

«Naše inteligence je spojena stejně těsně s jednáním jako s představivostí. Peirce poznamenal: 

„V ětší část našeho inteligentního konání míří k tomu, aby ukončila nějaké podráždění. Tato 

podráždění jsou často jednoduše tělesná (např. hlad). Důležitý typ podráždění je nicméně 

                                                           
97 Peirce held that the limits of experience define not only those of knowledge but also those of meaning itself: 
human beings are so completely hemmed in by the bounds of their possible practical experience, their minds are 
so restricted to being instruments of their needs and desires, they cannot in the least mean anything transcending 
those bounds. Our experience of our selves and of even our most adequate theories attests to a cosmos far 
outstripping our comprehension: “The experience of ignorance, or of error, which we have, and which we gain 
by correcting our errors, or enlarging our knowledge, does enable us to experience and (thereby) conceive 
something which is independent of our own limited views.” 
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spojen s tělesnou nespokojeností poněkud jiného typu, neboť ta se přímo týká zaměstnání 

inteligence. Tento typ podráždění nesignalizuje nic menšího než selhání inteligence. Pobízí 

organizmus, aby znovu získal svou rovnováhu tím, že jedná (ať už navenek nebo v představě) 

takovým způsobem, aby vytvořil efektivní odpověď na toto podráždění a na všechna jemu 

podobná. To znamená, že vytváří obecný způsob jednání (ve světě, návyk). Ať už mohou být 

naše přesvědčení cokoli, jsou právě takovými návyky jednání.»98 

«To, čemu věří ostatní, nemůže než ovlivňovat naše vlastní přesvědčení a ne na posledním 

místě proto, že protikladná přesvědčení ostatních dokážou vyvolat opravdovou pochybnost. 

Taková je potenciální síla sociálního impulzu pro lidské bytosti. S tím v souladu potřebujeme 

společný způsob, jak přesvědčení zajistit. Metoda autority právě tohle poskytuje. Tato metoda 

spočívá v zavedení autority s mocí ustanovit – a vynutit – co každý v jurisdikci této autority 

musí věřit. Ale tato metoda zároveň nemůže sama sebe udržet v praktickém fungování, neboť 

ve většině kněžími ovládaných nebo policií kontrolovaných států budou vždy existovat nějaké 

osoby, které budou pobízené (znovu) společenským impulzem instinktivním pro lidské bytosti 

a nebudou si moci pomoci, než předpokládat, že odlišná přesvědčení lidí odlišných kultur či 

věků mohou být, v principu, pravdivá (což znamená, že jsou hodná přijetí). Konečná, 

neměnná autorita je nedostatečně společná, a proto nic menšího než nekonečná, vyvíjející se 

společnost nemůže nabídnout epistemickou autoritu, potřebnou k zajištění přesvědčení, aspoň 

pro sociální bytosti, jakými lidští badatelé vždycky jsou.»99 

Peirce tedy přes potřebu autority dochází k v zásadě stejnému pojetí pravdy a vždy pouze 

lidské, proměnlivé autority v rámci dané společnosti jako Rorty. Na rozdíl od Rortyho ovšem 

Peirce důvěřuje v „realistickou hypotézu“, tedy ve vědu jako v privilegovaný způsob, jak 

                                                           
98 Our intelligence is linked as intimately to action as to imagination. Peirce noted, “the greater part of intelligent 
actions are directed toward causing the cessation of some irritation. These irritations are often simply somatic 
(e.g., hunger). But an important type of irritation is, however, bound up with bodily dissatisfaction, of a 
somewhat different character, for it directly concerns the arrest of intelligence. This type of irritation signals 
nothing less than the failure of intelligence; it goads the organism to regain its equilibrium, by acting (either 
outwardly or imaginatively) in such a way as to establish an effective response to this irritant and all analogous 
ones. This means establishing a general way of acting (in a word, a habit). Whatever else our beliefs might be, 
they are such habits of action. 
99 What others believe cannot but influence what we ourselves believe, not least of all because their contrary 
beliefs have the capacity to generate genuine doubt; such is the potential strength of the social impulse in human 
beings. Accordingly, we need a communal way of fixing beliefs. The method of authority provides just this. This 
method consists in instituting an authority with the power to establish – and enforce – what everyone within the 
jurisdiction of this authority must believe. But this method, too, cannot sustain itself in practice; for in the most 
priest-ridden or police-controlled states, there will always be some persons who, prompted (again) by the social 
impulse instinctive to human beings, cannot help supposing that the different beliefs of those from different 
cultures or ages may, in principle, be true (i.e., worthy of espousal). A finite, fixed authority is insufficiently 
communal; nothing less than an infinite, evolving community can offer epistemic authority needed to fix beliefs, 
at least for social beings such as human inquirers always are. 
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neustále opravovat naše poznání a zbavovat ho jeho chyb (Companion to Pragmatism, str. 

22): 

«Zavést společnou metodu pro zajištění přesvědčení, která je věrná realistické hypotéze, 

znamená… že dokonce ta nejjistěji ustanovená přesvědčení jakékoli konečné společnosti 

v jakémkoli stavu jejích pokračujících dějin je možné revidovat: čemu věří členové takové 

společnosti a co je skutečnost, nemůže být nikdy jedno a totéž, pokud tomu tak není pouze 

provizorně. Možnost odhalovat a napravovat chyby vyžaduje hypotézu, že vlastnosti věcí 

mohou, v principu, být jiné, než jsou ty, které jim připisujeme. Potřebujeme obecnou metodu, 

pomocí které je vždy možné přiléhavě rozlišit mezi našimi specifickými strategiemi bádání a 

těmi nejspolehlivějšími procedurami (mezi „správnou a nesprávnou cestou“ nebo mezi naší 

cestou a nějakou lepší cestou). Jedině vědecká metoda zabezpečuje takové rozlišení.»100 

Nebudu sledovat Peirceovu filozofii do dalších oblastí (logika, sémiotika, metafyzika), kde se 

ostatně stává méně „pragmatizmem“ a více jakýmsi metafyzickým výkladem světa. Pro můj 

účel není třeba jít tímto směrem, v němž se ztrácí původní napětí mezi vědění-jak a vědění-že 

zcela ve prospěch, byť falibilisticky a evolučně pojatého, vědění-že.  

 

WILLIAM JAMES 

Přikročím proto k úvahám nad druhou významnou osobností klasického pragmatizmu, tedy 

nad Williamem Jamesem. Peirce a James spolu často nesouhlasili a to do té míry, že Peirce na 

protest proti Jamesovu pragmatizmu začal nazývat svou filozofii pragmaticizmem (srv. stať 

„What Pragmatism Is“ dostupnou např. ve výboru Philipa P. Wienera Charles S. Peirce: 

Selected Writings (Values in a Universe of Chance)). Pro Jamese není věda privilegovaným 

způsobem poznání, neboť pro něj pravdivost jakéhokoli poznání je dána jeho užitkem pro 

reálný život, teorie musejí „fungovat“, i když nelze právě nějak přesně vysvětlit to, kdy 

vskutku fungují (Pragmatismus, nové jméno pro staré způsoby myšlení, str. 110-111): 

                                                           
100 To institute a communal method for fixing believes committed to the realistic hypothesis means… that even 
the most securely established beliefs of any finite community at any actual stage of its ongoing history are open 
to revision: what the members of such a community hold and what reality holds can never be identified, except 
provisionally. The possibility of detecting and correcting errors requires the hypothesis that the properties of 
things may, in principle, be other than those ascribed to them by us. We require a general method within which it 
is always apposite to distinguish between our specific strategies of inquiry and the most reliable procedures 
(between “a right and wrong way” or between our way and a better one). The method of science alone secures 
this distinction. 
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«Pravdivé myšlenky nás vedou do užitečných verbálních a konceptuálních oblastí stejně jako 

přímo ke konkrétní skutečnosti. Vedou ke konzistenci, stabilitě a nepřetržitému styku mezi 

lidmi. Odvádějí nás od excentričnosti a izolace, od mylného a neplodného myšlení. Pokud 

tento proces prochází nerušeně, bezesporně a samozřejmě, jde o nepřímou verifikaci; ale 

všechny cesty vedou do Říma a nakonec musí všechny pravdivé procesy vést až k přímé 

verifikaci smyslovou zkušeností, jež se obtiskla do něčích idejí. 

Takto pragmatik volně interpretuje slovo „shoda“. Pojímá jej zcela prakticky. Používá jej pro 

jakýkoli proces, který vede od přítomné myšlenky k budoucímu konci, ovšem za předpokladu, 

že je to výhodné. Jen tak mohou „vědecké“ myšlenky, které protiřečí zdravému rozumu, 

souhlasit se skutečnostmi. Jak jsem již řekl, realita se jakoby skládá z éteru, atomů nebo 

elektronů, ale nesmíme to brát doslova. Termín „energie“ ani nepředstírá, že znamená cokoli 

objektivního. Je to jen způsob měření povrchu jevů tak, abychom seřadili jejich změny podle 

určité jednoduché formule. 

Ale při volbě těchto člověkem vytvořených formulí nesmíme být beztrestně rozmarní víc než 

na praktické úrovni zdravého rozumu. Musíme nalézt teorii, která bude fungovat; a to 

znamená něco velmi obtížného, neboť naše teorie musí zprostředkovávat mezi všemi 

předcházejícími pravdami a jistými novými zkušenostmi. Musí co nejméně narušit zdravý 

rozum a předchozí přesvědčení a musí vést k nějakému rozumnému konci nebo k přesné 

verifikaci. „Fungovat“ znamená obě tyto věci, a proto zůstává málo volného prostoru pro 

každou hypotézu. Naše teorie jsou sevřeny a kontrolovány jako nic jiného.» 

Myslím, že je zřejmé, že James si uvědomuje, že pravdivé nemůže být cokoli, že to není 

otázka libovůle, že to musí být nějak funkční, ale že zároveň nelze předem přesně říci – 

kromě vágních formulací – co se vlastně jako pravdivé prosadí, ukáže. Přitom klade velký 

důraz na to, že to, co je za dané situace pravdivé, musí být nějak společné, nějak přijaté, 

spojující společnost, umožňující komunikaci. To výborně odpovídá mému pojetí vědění-že, 

neboť funkčností je u Jamese primárně míněna funkčnost společenská, něco co umožňuje 

kontinuitu společnosti a zároveň vyrovnávání se s novými zkušenostmi. A dokonce i samotná 

věda je pro Jamese pouhý nástroj, nástroj společenský. James nechápe ani tak moderní 

společnost jako utvořenou praktickými výdobytky vědy, jejím experimentálním přístupem, ale 

naopak vědu jako nástroj moderní společnosti. A účinnost každého takového nástroje, každé 

pravdivé teorie, musí být zjevná ze zkušenosti, z „přímé verifikace“. Tady podle mne James 

směřuje k vědění-jak, k tacit knowledge, které se získává konkrétním zacházením s věcmi 
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(včetně společenských procesů, např. jistě i burzovní makléři nebo advokáti mají své tacit 

knowledge získané konkrétní praxí s danými společenskými procesy). Pravda je pro Jamese 

něco, co se získává jako bohatství nebo zdraví (Pragmatismus, str. 111-112): 

«Naše pojetí pravdy je pojetí pravdy v množném čísle, pojetí procesů, realizovaných in rebus, 

které mají jen tu společnou vlastnost, že se vyplácejí. (…) Pravda je pro nás prostě kolektivní 

jméno pro verifikační procesy, právě tak jako zdraví, bohatství, síla atd. jsou jména jiných 

životních procesů, o které také usilujeme, neboť se vyplácejí. Pravda se získává právě tak jako 

zdraví, bohatství a síla během zkušenosti.» 

Právě z toho důvodu, abych se vyhnul složitému promíchání vědění-že a vědění-jak v rámci 

reálné lidské společnosti, extrapoloval jsem vědění-jak jako poznání zvířat, jako bezprostřední 

tacit knowledge, které vzniká při zacházení s okolím a které může být přenášeno právě jen 

zacházením s okolím, třeba pomocí napodobování rodičů. To je to poznání realizované „in 

rebus“, spočívá v konání samém, jeho efekt, tedy „vyplácí se“ nebo by se mělo „vyplácet“, je 

hmatatelný, bezprostřední a zároveň toto poznání nespočívá v nějakých abstraktních popisech 

světa. Poznání jako schopnost, jako vědění-jak je zároveň „verifikačním procesem“ ve 

stejném smyslu jako bohatství nebo zdraví, je totiž bezprostředně zřejmé, zda jste ho dosáhli, 

nebo nikoli, zda např. mladá opice, učící se rozbíjet kokosový ořech, dosáhla kýženého 

efektu, nebo ne. James má tuto intuici, ale neuchopuje ji a mísí se mu s jeho poněkud 

neobjektivním pojetím vědění-že. 

Pro něj je totiž úkolem pragmatizmu zajistit rozkvět jednotlivců i společnosti, smířit rozpor 

mezi vědou a hodnotami (náboženstvím), chápat možnosti poznání optimisticky bez důrazu na 

funkčnost jako (darwinistickou) nahodilost. Vědění-jak ani vědění-že se nicméně nemusejí 

vždy vyplácet, např. znalost, jak rozbít kokosový ořech, může být zhoubná, pokud je obsah 

ořechu otrávený. Myšlenka vyplácení se vědění má smysl pouze v rámci malých změn a bez 

radikálních proměn zkušenosti, což je, myslím, právě ten důvod, proč James tak často 

zdůrazňuje kontinuitu. 

Zejména u Jamese je patrné, co pragmatizmus byl a co už být nemůže, tedy optimistickou 

národní filozofií, která měla sloužit k utilitárně pojatému pokroku. Naopak dnes by měl být 

pragmatizmus dotvořen jako filozofický přístup, který nám umožní vidět lidské poznání jako 

způsob zacházení i jako plod zacházení s naším okolím. Pak se vědění-že a vědění-jak dají 

vidět obojí takto: také vědění-že totiž vzniká určitým zacházením, totiž zacházením s – 

nejobecněji řečeno – danou kulturou, jak jsme viděli na vzniku představy univerzálního 
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poznání v antice nebo v novověku. Daná kultura je ovšem vždy historicky unikátní, a proto je 

dané vědění-že v zásadě nereprodukovatelné mimo ni, je vázané na určitý kulturní okruh, je 

špatně přenositelné mezi kulturami, má společenskou funkci, zatímco vědění-jak, jež vychází 

ze zacházení s tím, co tradičně označujeme jako „příroda“, je mnohem lépe uplatnitelné mezi 

kulturami a velmi se podobá běžnému poznání u zvířat, od nichž se ostatně může inspirovat 

(třeba pozorováním toho, jak zvířata loví). 

 

JOHN DEWEY 

Podobným směrem jde, jak se pokusím ukázat, poslední ze tří klasiků pragmatizmu, totiž 

John Dewey, o němž J. Margolis v „Introduction“ ke Companion to Pragmatism (str. 4) píše: 

«Dewey byl zjevně přesvědčený, že on osobně musí „dokončit“ obrázek pragmatizmu jako 

jednotné a úplné teorie, pokud vůbec měl být někdy dotažen do plné síly. Instrumentalizmus 

období od roku 1925 do konce Deweyova života představuje jediný rozumně úplný přístup 

k jednotě klasického odbobí, jaký máme. Těžko to mohlo jít jinak. Neexistovala možnost, jak 

sjednotit dílo všech tří postav (BC: Peirce, Jamese a Deweye), dokud nevstoupil Deweyův 

instrumentalizmus do hry. (…) Konec konců a samozřejmě byla jednota pragmatizmu téměř 

úplně dílo Deweyovo. Nesmírná práce na asimilování Peirce a Jamese nebyla rozhodně pouhá 

hra se slovy.»101 

Dewey, jak jsme viděli, je také centrální figurou, k níž se vrací Rorty, jenže Rorty vychází 

z Deweye jako z pedagoga, společenského myslitele, vidícího zásadní rozpor mezi demokracií 

a metafyzikou. Rortymu jde o odstranění nadlidské autority reprezentacionalizmu a nahrazení 

zrcadla přírody pouhou konverzací. Tím ovšem naprosto pomíjí právě Deweyův důraz na 

instrumentalizmus, na experimentální poznání. Dewey si byl totiž velmi dobře vědom toho, že 

poznání moderní přírodní vědy je především technické a nikoli diskurzivní (citováno dle 

Larry A. Hickman: John Dewey's Pragmatic Technology, str. 58): 

«Vlastní jména, které Dewey dává své metodě – „pragmatizmus“… „experimentalizmus“ a 

„instrumentalizmus“ evokují představu technické výroby a konstruování. Technika od svého 

                                                           
101 Dewey was obviously convinced that he, personally, had to “complete” the picture of pragmatism as a unified 
and comprehensive theory if it was ever to be brought to full strength. The instrumentalism of the interval from 
1925 to the end of Dewey's life constitutes the one reasonably full account of the unity of the classic period that 
we have. It could hardly have gone another way. There was no possibility of unifying the work of all three 
figures until Dewey's instrumentalism was in play. (…) Ultimately, of course, pragmatism's unity was almost 
entirely Dewey's creation; an immense labor assimilating Peirce and James, certainly not a verbal trick. 
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nejranějšího objevení se je totéž co používání pomůcek a nástrojů. A to, co je jedinečné na 

vědecké metodě nebo co je často nazýváno jednoduše „moderní věda“, je její používání 

přístrojového vybavení k provádění řádných a plodných experimentů.»102 

Nejprve je třeba zdůraznit, že Dewey nechápe instrumentalizmus jako pozici uvnitř filozofie 

vědy – proti realizmu – ve sporu o to, jakou míru reality má vědecké poznání, které není 

ověřitelné přímo smyslovým vnímáním. U Deweye nejde o to, že např. pojem „elektron“, 

který není opřen o přímou smyslovou zkušenost, je pouze nástrojem pro naše vědecké 

hypotézy, které mají souvislost se smyslovou zkušeností tím, že predikují pozorovatelné jevy, 

u Deweye jde o to, že moderní věda spočívá v experimentování a v používání nástrojů pro 

toto experimentování, že zacházení s věcmi, intervenování do světa je zásadní a definující 

stránkou moderní vědy. Výmluvné se mi zdá shrnutí Iana Hackinga v jeho knize Representing 

and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science (str. 62-63): 

«Dewey pohrdal všemi dualizmy – mysl/hmota, teorie/praxe, myšlení/jednání, fakt/hodnota. 

Dělal si legraci z toho, čemu říkal divákova teorie poznání. Říkal, že je výsledkem existence 

nepracující společenské vrstvy, která myslela a psala filozofii, vrstvy protikladné vrstvě 

podnikatelů a dělníků, kteří nemají čas na pouhé dívání se. (…) 

Čili pragmatizmus se větví: na jedné straně jsou Peirce a Putnam, na druhé straně James, 

Dewey a Rorty. Ti i ti jsou antirealisté, ale poněkud jiným způsobem. Peirce a Putnam doufají 

optimisticky, že existuje něco, v co budou, dříve či později, informace a uvažování nakonec 

ústit. To je to, co je pro ně to skutečné a to pravdivé. Pro Peirce a Putnama je zajímavé, jak 

definovat to skutečné, tak vědět, co se v rámci našich schémat věcí ukáže jako skutečné. Pro 

ten druhý typ pragmatizmu to naopak příliš zajímavé není. V těchto končinách je podstatné to, 

jak žít a jak mluvit. Tady neexistuje žádná externí pravda, ale nejsou tu ani žádné externí nebo 

aspoň vyvíjející se kánony racionality. Rortyho verze pragmatizmu je stále jen jiná na jazyk 

orientovaná filozofie, která považuje celý náš život za věc konverzace. Dewey správně 

pohrdal divákovou teorií poznání. Co by si mohl myslet o vědě jako o konverzaci? Podle 

mého názoru je ta správná cesta v Deweyovi pokus o zrušení koncepce poznání a skutečnosti 

jako něčeho, co spočívá v myšlení a reprezentaci. Měl by otočit mysli filozofů směrem 

k experimentální vědě, místo toho však jeho noví následovníci velebí mluvení. 

                                                           
102 The very names that Dewey gives to his method – “pragmatism”… “experimentalism”, and 
“instrumentalism” – connote technological production and construction. Technology, since its earliest 
manifestation, has been interdefined with use of tools and instruments. And what is unique about scientific 
method, or what is more frequently called simply “modern science”, is its use of instrumentation in order to 
conduct orderly and productive experimentation. 
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Dewey odlišil svou filozofii od filozofie dřívějších filozofických pragmatistů tím, že ji nazval 

instrumentalizmus. To částečně ukazovalo na způsob, jímž dle jeho názoru věci, jež vytváříme 

(včetně všech pomůcek, včetně jazyka jako pomůcky), jsou nástroje, které používáme, když 

obracíme naše zkušenosti do myšlenek a činů, které slouží našim účelům. Ale brzy se stal 

„instrumentalizmus“ označením pro filozofii vědy.»103 

O instrumentalizmu v užším smyslu jako přístupu k filozofii vědy se může čtenář dozvědět 

více např. v knize Stathise Psillose Scientific Realism: How Science Tracks Truth. Dewey ale 

nebyl filozof vědy v užším smyslu a filozofie vědy v užším smyslu není ani námětem této 

dizertační práce. Přírodní vědy stále vnímám jako součást nejširší lidské kultury a filozofii, 

která by je měla reflektovat, jako pokus o co nejširší porozumění člověku a společnosti na 

úrovni dané, tedy naší, společnosti a doby.  

Deweyův důraz na nástrojovou povahu našeho poznání je součástí jeho meliorizmu, jeho 

obecné představy o pokroku a zlepšování společnosti pomocí konsekvencí našich hypotéz a 

tedy pomocí jejich testování. Dnes je Dewey chápán téměř výlučně jako filozof orientovaný 

na společenská témata, např. v knize, editované Hickmanem, Reading Dewey: Interpretations 

for a Postmodern Generation z roku 1998 lze najít příspěvky s těmito názvy: „The Art of 

Life: Dewey's Aesthetics”, „Dewey's Conception of Community“, „John Dewey and 

American Social Science“, „John Dewey's Philosophy as Education“, „Dewey's Social and 

Political Philosophy“ apod. Jen příspěvek Hickmana s názvem „Dewey's Theory of Inquiry“ 

může být pro nás zajímavý. Podle něj Dewey chápal poznání jako adaptační proces na lokální 

podmínky, tedy na rozdíl od Platóna nebo Descarta nikoli jako univerzální poznání, a to platí i 

pro vědu (str. 167-168): 

                                                           
103 Dewey despised all dualisms – mind/matter, theory/practice, thought/action, fact/value. He made fun of what 
he called the spectator theory of knowledge. He said it resulted from the existence of a leisure class, who thought 
and wrote philosophy, as opposed to a class of entrepreneurs and workers, who had not time for just looking. 
(…) Thus pragmatism branches: there are Peirce and Putnam on the one hand, and James, Dewey and Rorty on 
the other. Both are antirealist, but in somewhat different ways. Peirce and Putnam optimistically hope that there 
is something that sooner or later, information and reasoning would finaly result in. That, for them, is the real and 
the true. It is interesting for Peirce and Putnam both to define the real and to know what, within our scheme of 
things, will pan out as real. This is not of much interest to the other sort of pragmatism. How to live and talk is 
what matters, in those quarters. There is not only no external truth, but there are no external or even evolving 
cannons of rationality. Rorty's version of pragmatism is yet another language-based philosophy, which regards 
all our life as a matter of conversation. Dewey rightly despised the spectator theory of knowledge. What might 
he have thought of science as conversation? In my opinion, the right track in Dewey is the attempt to destroy the 
conception of knowledge and reality as a matter of thought and of representation. He should have turned the 
minds of philosophers to experimental science, but instead his new followers praise talk. Dewey distinguished 
his philosophy from that of earlier philosophical pragmatists by calling it instrumentalism. This partly indicated 
the way in which, in his opinion, things we makes (including all tools, including language as a tool) are 
instruments that intervene when we turn our experiences into thoughts and deeds that serve our purposes. But 
soon “instrumentalism” came denote a philosophy of science. 
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«Protože zkoumání je organická aktivita a protože organizmy se potkávají s omezeními stejně 

jako s usnadněními, tvrzení musejí být stále testována a nová potvrzení musí být stále 

vystavována. Úspěšný život vyžaduje aktivní a pokračující rekonstrukci zakoušených situací. 

Deweyův pojem zaručené tvrditelnosti není proto, na rozdíl od pojmu poznání, jak fungoval 

v takových systémech, jako byl Platónův nebo Descartův nebo mnoha současných filozofů, 

věcí diváka, kterému se dostává lepšího pohledu na ustálený stav věcí, jenž už reálně existuje 

někde tam „venku“. 

Dewey neustále připomínal svým čtenářům, že jestliže nás současná věda vůbec něco učí, pak 

to, že neexistuje nic „venku“, v žádném stálém smyslu toho slova „venku“, na co by se nám 

mohlo dostávat lepšího pohledu. Na úrovni bezprostřední a nereflektované zkušenosti se to, 

co je „venku“, neustále mění. A na úrovni reflektované a organizované zkušenosti je to, co je 

považováno za jsoucí „venku“ v každém daném čase, výsledek aktivity lidské inteligence, jež 

bere v úvahu materiál, který nachází v bezprostřední zkušenosti, a pomůcky, které má v dané 

chvíli k dispozici. Cílem zkoumání je tedy rekonstrukce nalezeného materiálu a dostupných 

pomůcek tím způsobem, který je učiní výrazně smysluplnějšími.»104 

Problém je právě v tom, že Dewey se soustřeďuje především na práci s pojmy a že pro něj 

jsou pomůcky a nástroje hlavně pomůckami a nástroji pojmovými. Nikoli v tom smyslu, že by 

si nebyl vědom důležité role přístrojů v experimentální praxi přírodních věd, ale právě proto, 

že si jí byl vědom a zdála se mu neproblematická, jasná a vhodná jako analogie k roli pojmů.  

Nicméně z pohledu doby po rozbití zrcadel je mnohem zásadnější otázka, co zůstává jako to 

reprodukovatelné a evolučně zakořeněné ve vývoji poznávání tohoto světa u našich zvířecích 

předků a v dějinách člověka. Debata o nástrojích je z tohoto pohledu mnohem zajímavější 

jako debata o zacházení s objekty u šimpanzů či v době velkých inovací v raném středověku, 

než jako debata o tom, co je to „rekonstrukce nalezeného materiáli a dostupných pomůcek tím 

způsobem, který je učiní výrazně smysluplnějšími“. 

                                                           
104 Because inquiry is an organic activity, and because organisms encounter constraints as well as facilities, 
assertions must continually be tested and new warrants must continually be issued. Successful living requires an 
active and ongoing reconstruction of experienced situations. Dewey's notion of warranted assertibility, therefore, 
unlike the concept of knowledge as it has functioned in systems such as those of Plato, Descartes, and many 
contemporary philosophers, is not a matter of a spectator getting a better view of a fixed state of affairs that is 
already “out there.” Dewey constantly reminded his readers that if contemporary science has taught us anything, 
it is that there is nothing “out there”, in any permanent sense of “out there”, of which we can get a better view. 
At the level of immediate or unreflective experience, what is “out there” is always changing. And at the level of 
reflective or organized experience, what we count as being “out there” at any given time is a result of the activity 
of human intelligence as it takes into account the materials it finds in immediate experience and the tools 
currently at its disposal. The aim of inquiry is therefore to reconstruct found materials and available tools in 
ways that render them more richly meaningful. 
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Z hlediska vědění-jak a vědění-že není Deweyovo chápání nástrojů příliš rozdělující, neboť i 

vědění-že je jakýsi nástroj, společenský nástroj k porozumění si, způsob, jímž daná společnost 

uchopuje sebe samu (či manipuluje sebe samu). Rozdíl mezi vědění-že a vědění-jak získává 

svou důležitost až po Rortyho rozbití zrcadel, kdy se ptáme, jaký smysl měl nárok na 

univerzální poznání, jaké poznání je reprodukovatelné mimo daný historický kontext a kde se 

berou lidské dějiny ve smyslu nikoli pouhé konverzace, nýbrž ve smyslu zásadních střetů o 

moc a způsob fungování dané společnosti, které se uskutečňují mimo jiné i ve sféře toho, jak 

a zda si ta společnost správně rozumí (obraz světa, vědění-že).   

Dewey nechává být své pojetí „zkoumání“ někde mezi přírodními a humanitními vědami, 

jeho instrumentalizmus je spojuje, takže na jedné straně může Rorty tvrdit, že Dewey chápe 

přírodní vědy stejně jako on, tedy jako součást filozofické konverzace bez zásadní odlišnosti 

od filozofie či umění, na druhé straně ale Dewey užívá analogii nástrojů v experimentální 

praxi přírodních věd k osvětlení veškerého lidského poznání – jeho modelem poznání není 

relativizmus filozofické konverzace v rortyánském duchu. V následující citaci (John Dewey's 

Pragmatic Technology, str. 99) se ukazuje Deweyovo pojetí přírodních věd velmi blízké 

mému, jenže právě tato poloha je pro něj krajní, výchozí pro propojení přírodních věd přes 

metaforu nástroje (a třeba logiky jako nástroje nebo hypotézy jako nástroje) s celým 

„konverzačním“, humanitním, na vědění-že postaveným „zbytkem“ lidského poznání: 

«V díle Aristotelově byla teoretickým vědám přiznána nadřazenost. Bezprostředně pod nimi 

byly praktické vědy. Produktivní vědy byly na nejnižší příčce podřazeny oběma ostatním 

vědám. To byla hierarchie jistoty: theoreia, bylo řečeno, zachází s tím, co je vždycky nebo co 

platí pro většinu případů, praxis se zabývá volbou relativních statků a poesis způsobem, 

jakým vytvořit věci z nahodilé látky. 

Nicméně pro moderní vědu se teorie stala pomůckou praxe a praxe prostředkem produkce 

nových efektů. Teorie už nemusela mít co do činění s konečnou jistotou, ale naopak – jako 

pracovní hypotéza – s tím, co je předběžné a nevyjasněné. Vědět znamenalo, být připraven 

jednat a jednání bylo v zájmu vytváření dalších nových významů.»105 

                                                           
105 In the work of Aristotle, the theoretical sciences were awarded primacy. Immediately subordinate to them 
were the practical sciences. The productive sciences were subordinate to the other two, on the lowest rung. This 
was a hierarchy of certainty: theoreia was said to treat of what is always or for the most part the case, praxis to 
deal with the choice of relative goods, and poiesis with how to make things out of contingent matter. For modern 
science, however, theory became a tool of practice and practice a means to the production of new effects. Theory 
no longer had to do with final certainty but instead, as working hypothesis, with the tentative and unresolved. To 
know was to be prepared to act, and action was for the sake of producing further novel meanings. 
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Má-li smyslem jednání být „vytvářní nových významů“, pak je těžko ubránit se dojmu, že 

Dewey ve skutečnosti uvázl přese všechen svůj důraz na experimentování v intelektualizmu a 

pojmocentrickém vidění světa, které vytýká Allen Rortymu, jak se o tom zmiňuji výše. Snad 

nejsilnějším příkladem tohoto Deweyova intelektualistického experimentalizmu je jeho snění 

o možné budoucí aplikaci přístupu experimentálních věd na vědy humanitní (John Dewey's 

Pragmatic Technology, str. 83): 

«Nakonec je tu vědecká revoluce šestnáctého a sedmnáctého století: prostředky a cíle se 

prostupují střídáním jednoho s druhým a objekty a události jsou brány instrumentálně jako 

data pro rozvoj dalších významů a další signifikance. Dewey navrhoval, že by se tento stav 

mohl dále rozvíjet. Pokud by k tomu došlo, znamenalo by to ještě další revoluci. Tato by 

spočívala v aplikaci metod experimentální vědy na celou škálu humanitních aktivit, včetně 

sociálních věd.»106 

Ve věcech společenských se ovšem vůbec nedají nebo jen velmi obtížně dají dělat 

reprodukovatelné experimenty, každá společnost a historická situace je totiž unikátní. 

Pragmatistické zkoumání vědění-že zevnitř vědění-že samotného nemohlo skončit jinak než 

Rortym. Můžeme ovšem zkoumat vědění-že nikoli porovnáváním jednotlivých obrazů světa 

mezi sebou, tedy zevnitř, kdy jsou tyto obrazy světa autoritou samy pro sebe a mají zapůsobit 

na naše intuice, nýbrž můžeme zkoumat vědění-že jako výsledek společenských zápolení, 

ekonomických procesů atd., tedy historickým způsobem. To je ale zcela jiný způsob 

zkoumání, než je způsob zkoumání experimentálních věd.  

To, co je v moderním pragmatizmu nutno zrevidovat, je právě, jak už jsem zmínil, pojetí 

experimentálních věd. To trvalé, to autoritativní na experimentálních vědách je jejich vědění-

jak, nikoli intelektualistické vědění-že. Dewey si uvědomoval, že lidské poznání jako takové 

začíná a koření v proměňování světa, nicméně chápal to jako rudimentární věc, zatímco 

vědecké vědění-že bylo pro něj to skutečné poznání, i když poznání jen nástrojové v duchu 

jeho meliorizmu (a v tom smyslu mělo být humanitní vědění-že nějak posvěceno jakožto 

experimentální poznání).  

                                                           
106 Finally, there is the scientific revolution of the sixteenth and seventeenth centuries: means and ends 
interpenetrate by alternation with one another, and objects and events are taken instrumentally as data for the 
development of further meanings and significance. Dewey suggested the possibility of a further development of 
this stage. If it were to occur, it would constitute yet another revolution. It would consist of the application of the 
methods of experimental science to a full range of human activities, including the social sciences. 
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Vědění-jak samo o sobě ale, jak už jsem zmínil u Jamese, nemůže být melioristické, umožňuje 

jen reprodukovat nějaký experiment, nemůže být samo nástrojem pro proměnu společnosti. 

Dewey spojoval občanské snažení a vědu jako nástroj pokroku s instrumentálním pojetím 

poznání, které dobře vystihl v jeho počátcích, ale v němž naprosto smísil vědění-jak 

s věděním-že. Zdařile to ilustruje následující citace ze Sleeperovy knihy The Necessity of 

Pragmatism: Johnd Dewey's Conception of Philosophy (str. 124): 

«Proces poznávání světa začíná poznáváním věcí, tyto objekty nebo jsoucna jsou podle 

Deweye „to co máme“ v kauzálních situacích jako vlastnictví nekognitivní zkušenosti. Tyto 

objekty jsou v bezprostřední zkušenosti kvalitativní, specifické a individuální, nejsou to vůbec 

objekty komunikace. Nemluvíme o nich, protože o nich mluvit nepotřebujeme. Nerozumíme 

jim v tom, jak se vztahují k jiným věcem, protože jim nerozumíme vůbec. Nicméně jakmile 

nastane příležitost – to, co Dewey nazývá „pociťovaná potřeba“ – objekt má možnost stát se 

objektem poznání. Vědění je tedy aktivita „dělání a tvoření“. A každé dělání je předělávání a 

každé tvoření přetvořování, jakmile si připomeneme, že už raný Dewey odmítal teorii poznání 

jako kopie a mimetický přístup empiristické epistemologie. Ale Dewey trvá na tom, že tyto 

rekonstrukce daného a „toho co máme“ v kauzální zkušenosti, která obsahuje naše výsledné 

objekty jako věděné, jsou rekonstrukce umožněné samotnými přírodními skutečnostmi. Jsou 

to přetvořování ve smyslu přemísťování do nových kontextů a využívání nových cest. Gesta a 

křiky získávají extenzionální smysl s tím, jak získávají referenční použití, a s tím, jakmile jsou 

interpretovány. Zamýšlená využití ale ne vždy uspějí, neboť příroda není podřízena každému 

našemu rozmaru. Ontologické závazky každodenního diskurzu jsou nahodilé a nutné, pouze 

jak je provizorně vyžadováno. To, co se považuje za reálné, je přesně to, co dělá diskurz 

možným, tedy vztahy věcí, na něž se dá spolehnout. Dewey nazývá takové vztahy jako 

objektivní vlastnosti, protože jsou charakterizované jako stálé.»107 

                                                           
107 The process of knowing the world begins with knowing things, those objects or existences that Dewey says 
are “had” in causal situations as the possessions of noncognitive experience. In immediate experience these 
objects are qualitative, specific, and individual; they are not objects of communication at all. We don't talk about 
them because we have no need to talk about them. We don't understand them in terms of their relations with 
other things because we don't understand them at all. And yet, as soon as an occasion arises – what Dewey calls 
a “felt need” – the object has the possibility of becoming an object of knowledge. Knowing is thus an activity of 
“doing and making”. And every doing is a redoing, and every making a remaking, once it is recalled that early 
on Dewey rejected the copy theory of knowing and the mimetic account of empiricist epistemology. But, Dewey 
insists, these reconstructions of the givens and hads of causal experience that comprise our eventual objects as 
knowns are reconstructions made possible by nature's own materials. They are remaking on account of having 
been placed in new contexts and employed in new ways. Gestures and cries take on extensional meaning as they 
acquire referring uses and are interpreted. Intended uses do not always succeed, however, for nature is not 
subservient to our every whim. The ontological commitments of everyday discourse are contingent and 
necessary only as provisionally required. What counts as real is precisely what makes discourse possible, the 
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Dewey setrvává u hlediska empiristické, pozitivistické filozofie, kdy poznáváme svět tím, že 

na něj zaměříme pozornost („pociťovaná potřeba“) a převádíme ho diskurzu, kde reálné je to 

stálé, ty objektivní vlastnosti světa, na které se lze spolehnout. „Jednání a tvoření“ je zde 

především intelektuální, teoreticko-poznávací činnost. Je to de facto popis světa, tedy vědění-

že. Vědění-jak ale není poznávání světa, nekoření v nějakém obrazu světa, nýbrž je to 

poznávání pouze určitých lokálních, reprodukovatelných jevů, které nám nic neříkají o tom, 

jak popsat svět jako takový (jako stálý, univerzální). Proto vědění-jak může být poměrně 

nezávislé na vědění-že a dá se přenést mezi kulturami a epochami. A jistěže popisování světa 

jako takového je funkcí vědění-že a je to funkce společenská.  

Pokusím se nyní shrnout celé své vymezování se vůči klasickému pragmatizmu. Klasický 

pragmatizmus celkem pochopitelně vzhledem k historické situaci, v níž vznikl, má poměrně 

rozpolcený pojem vědy a pojem vědění: na jedné straně chápe pravdivost poznání podle toho, 

jak se osvědčily jeho predikce, jak je užitečným nástrojem, na druhé straně je tato užitečnost 

zakořeněna v určitém porozumění soudobé společnosti ve smyslu meliorizmu. Klasický 

pragmatizmus je nepochybně inspirovaný Darwinem a kontinuitou mezi poznáním zvířat a 

lidí, nicméně vidí poznání příliš v perspektivě své vlastní doby a svého vlastního národa. 

Evoluční perspektiva a schopnost experimentálních věd změnit svět zde nebyla dána do 

souvislosti.  

Změnu světa pomocí vědeckého vědění-jak přitom dnes nelze chápat jednoznačně pozitivně 

jako pokrok (meliorizmus), nýbrž spíše jako přírodní či historický děj, který více není než je 

v našich rukou a který proměňuje nás samotné a také naše názory na to, co je pokrok. 

Experimentální, reprodukovatelné poznání (vědění-jak) je přitom třeba odlišit od toho, jak 

rozumíme sobě samým, své společnosti a jakou užitečnost či škodlivost připisujeme různým 

věcem, tedy od vědění-že. Nelze, myslím, popírat, že také vědění-že je určitým nástrojem, 

nástrojem společenským, politickým (ukázal jsem dříve, že nárok na univerzální poznání 

v antice a ve středověku měl politické konotace zrovna tak jako mechanistická metafyzika u 

vznikající moderní vědy), podstatné se mi zdá ovšem to, že se nejedná o nástroj použitelný 

v reprodukovatelných experimentech. 

Klasický pragmatizmus jde, domnívám se, správným směrem: proti univerzálnímu poznání a 

proti intelektualizmu (Rorty, jak jsme viděli, mu zůstal věren v tom prvním, nikoli však v tom 

                                                                                                                                                                                     

relations of things that can be counted on. Dewey calls these relations objective properties because of their 
characteristic as stable. 
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druhém). Není v tom však dostatečně důsledný, dostatečně „bezútěšný“, dostatečně všímavý 

k širší evoluční perspektivě. Na nový instrumentalizmus, tedy na lokální nástrojovost našeho 

poznání, je proto třeba položit mnohem hlubší důraz, než to dělá klasický pragmatizmus, což 

by mělo např. vyplynout z nějakého historického bádání nad tím, proč v dané době v dané 

zemi byla určitá kultura, určitý politický systém, určité vědění-že – jistě to mohlo být také 

důsledkem sledování určitých cílů (třeba výchovy k lepší morálce) pomocí určitých nástrojů 

(třeba školství) s chtěnými i nechtěnými konsekvencemi. Použití nástrojů, ať už vědění-jak 

nebo vědění-že, nelze chápat pouze v rámci intence, v rámci vysvětlení, které dáváme akci, již 

s nimi provádíme, nýbrž spíše jako přírodní či historický děj, který se děje v otevřené autoritě 

přírody či dějin (pojem „otevřená autorita“ jsem uvedl při podrobné diskuzi Rortyho filozofie 

na konci první části této dizertace) se všemi svými konsekvencemi, zejména těmi nechtěnými, 

protože vždycky nakonec i ty chtěné konsekvence v reálném světě vypadají jinak, než jak to 

bylo v našich představách. 

Na jedné straně zacházíme s nástroji a máme nějakou zpětnou vazbu, tedy jsme v přímém 

kontaktu s děním, jsme součást toho dění, pasivní i aktivní, na druhé straně nejenže nemáme 

univerzální poznání, nýbrž ani naše nástroje, i kdybychom je uměli ovládat sebelépe, nikdy 

nepoužíváme zcela v duchu našich intencí, protože vždy více či méně děláme něco jiného než 

to, co chceme. Klasičtí pragmatisté si toho byli vědomi, ale zároveň uhýbali k něčemu 

jasnému, pevnému, ať už je to teoretické poznání u Peirce, základní fyziologie u Jamese (a ta 

naráží na zpětnou vazbu v mnohem dlouhodobějším evolučním procesu, než se dal vnímat 

z úhlu Jamesových snah smířit rozum s vírou ve Spojených státech 19. století), nebo věda a 

experimentální poznání u Deweye. Používání nástroje jako přírodní či historický děj je němé 

(tacit knowledge), není k němu co říci a cokoli se k němu řekne, to už je součástí nějakého 

vědění-že. Používání nástrojů ve své „nejčistější formě“ je tedy k nalezení u zvířat. Je-li 

pragmatizmus od počátku motivován postavením rovnítka mezi obsahem nějakého tvrzení a 

jeho praktickými důsledky (známá Peirceova pragmatická maxima), pak praktické důsledky 

zůstávají po nějaké aplikaci daného tvrzení jako historického a přírodního děje a nikoli jako 

uskutečněná intence. Obsah nějakého tvrzení má tedy smysl pouze v nějakém vědění-že (a 

v různých vědění-že může být zcela různý), nemá ale smysl v dějinách či v přírodě, v otevřené 

autoritě.  
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PRAGMATIZMUS A ANALYTICKÁ FILOZOFIE 

Pragmatizmus se nestal ovšem tím hlavním vědecky orientovaným proudem ve filozofii 20. 

století, tím byla analytická filozofie. Během jejího vývoje po Wittgensteinovi v rámci tzv. 

postanalytické filozofie v USA se postupně od Sellarse po Rortyho začala vracet témata pro 

pragmatizmus typická, až se Rorty explicitně ve své filozofii, která odmítá analytickou tradici 

a její ambice, k pragmatizmu hlásí. Rorty totiž na rozdíl od analytické tradice nebere přírodní 

vědy ani analýzu jazyka jako hlavní téma, pro něj jsou tématem dějiny filozofických představ 

jako dějiny určité konverzace, v níž nemůže být žádná nadlidská autorita. S tím souhlasím a 

považuji opuštění analytického důrazu na jazyk jako na médium poznávání světa za správné, 

pokud ale budeme vědění-jak i vědění-že chápat ne jako konverzaci, tedy intelektualisticky, 

ale jako zacházení s naším okolím, jako přírodní či historický děj, čili instrumentalisticky. 

Pragmatizmus po Rortym stojí, domnívám se, na rozcestí mezi návratem k analytické tradici a 

mezi jejím opuštěním. Na příkladu jak filozofie, tak přírodních věd jsem se pokusil v prvních 

dvou částech této dizertace demonstrovat Kuhnovu tezi, že problémy nějakého vědění-že 

nebývají nejprve vyřešeny, aby tak mohlo v revoluční změně vzniknout vědění-že nové, ale 

spíše opuštěny a nahrazeny jinými prioritami. Stejně tak to, že naše poznání nějak jazykově 

formulujeme, by mělo být dnes opuštěno jako cesta k tomu (formulovanému) poznání a místo 

toho by jazyková formulace poznání, která jakožto jazyková už není tacit knowledge a je tedy 

vědění-že, měla být chápána jako nástroj pro společenské porozumění sobě a světu kolem nás. 

Ať už jde o vědění-jak nebo vědění-že, poznání jako samo o sobě, jako nějaké zrcadlení světa, 

totiž neexistuje a nemůže být nalezeno nebo zkoumáno ani v jazyce – vědění-jak i vědění-že 

jsou nástrojové povahy, jejich hodnota není v popisu, ale v tom, že díky nim nějak zacházíme 

se světem (včetně toho, jak rozumíme sami sobě v dané společenské realitě a jak ji čteme a 

chceme či můžeme ovlivnit).  

V následujících odstavcích se zaměřím na kritiku již zmíněného současného filozofa Roberta 

Brandoma, který se snaží najít cestu, jak po Rortym znovu spojit analytickou filozofii a 

pragmatizmus. Vycházet budu z jeho nejnovějšího díla, také už citovaného, Perspectives on 

Pragmatism: Classical, Recent, & Contemporary.  

Brandom si velice dobře všímá (str. 55), že v klasickém pragmatizmu chybí zaujetí jazykem 

v tom smyslu, jak nás jazyk údajně odlišuje od zbytku přírody (domnívám se, že představa 

jazyka, který nás odlišuje od zbytku přírody, je reziduum potřeby být více než zvířata): 
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«Co člověku schází u pragmatistů na této úrovni velmi obecné explanační strategie – co je 

v každém případě nejvíce odděluje od nás – je to, že nesdílejí pro dvacáté století typický 

filozofický zájem o jazyk a o nespojitosti s přírodou, jež jazyk vytváří a vynucuje si. (…) Je to 

zčásti dáno asimilacionizmem pragmatistů vůči pojmům: jejich důrazem na spojitosti mezi 

uživateli pojmů a organickou přírodou. Tento důraz má ostatně dobrou pověst a myslím si, že 

je férové říci, jsme se dodnes nevyrovnali s napětími mezi naturalistickým asimilacionizmem 

a normativním excepcionalizmem ohledně diskurzivní praxe, která nás nejvíce charakterizuje. 

Zároveň ale přijímám to, že filozofická cesta dopředu za ideje amerických pragmatistů musí 

být lingvistický pragmatizmus, spojenecký s pozdním Wittgensteinem a s Heideggerem první 

části Bytí a čas.»108 

Na str. 57 se dozvídáme o dvou rozdílných pojetích jazyka, která se Brandom bude snažit 

smířit, spojit – totiž o pojetí Wittgensteinově a o pojetí Tarského: 

«Jazyk může být nahlížen jako druh praktiky nebo aktivity, druh dělání. Co je nejvíce nápadné 

z tohoto úhlu pohledu, je použití jazyka – které zapadá na své místo jako aspekt přírodopisu 

určitého typu organizmů. Jsme povzbuzeni myslet o sobě samých jako o jazyk používajících 

zvířatech ve skoro stejném smyslu, v němž jsme (příklad, který není vybrán úplně náhodně) 

nástroje používající zvířata. Tento antropologický wittgensteinovský přístup kontrastuje se 

sémantickým tarskiánským přístupem k jazyku. Zde není kladen důraz na použití jazykových 

výrazů, ale na jejich obsah nebo význam – ne pouze na aktivitu mluvení, ale na to, co je 

říkáno.»109 

Ale v jakém smyslu může mít jazyk nějaký obsah, pokud to není „pouhé“ použití jazyka 

k nějakému účelu jako nástroje? Může to být nějaký obsah té či oné věty ve smyslu nějakého 

obrazu světa nějaké konkrétní společnosti, tedy vědění-že. Když budeme zkoumat dostatečně 

                                                           
108 At this level of very general explanatory strategy, what one misses most in the pragmatists – at any rate, what 
most separates them from us – is that they do not share the distinctively twentieth-century philosophical concern 
with language, and with the discontinuities with nature that it establishes and enforces. (…) This is partly 
because of the pragmatists' assimilationism about the conceptual: their emphasizing continuities between concept 
users and organic nature. That emphasis, too, has good credentials, and I think it is fair to say that even now we 
have not yet sorted out the tensions between naturalistic assimilationism and normative exceptionalism about the 
discursive practices most distinctive of us. But I also take it that the philosophical way forward from the ideas of 
the American pragmatists must be a linguistic pragmatism, allied with the later Wittgenstein and the Heidegger 
of division 1 of Being and Time. 
109 Language can be seen as a kind of practice or activity, a kind of doing. What is most prominent from this 
point of view is language use – which falls into place as an aspect of the natural history of certain kinds of 
organisms. We are encouraged to think of ourselves as language-using animals in much the same sense in which 
we are (to pick an example not wholly at random) tool-using animals. Contrasting with this anthropological 
Wittgensteinean approach is a semantic Tarskian approach to language. Here the emphasisng is not on the use of 
linguistic expressions, but on their content or meaning – not only on the activity of saying, but on what is said. 
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jednoduché věty, může vzniknout iluze, že mají nějaký obsah o sobě, že popisují nějaká fakta, 

jako by je zrcadlily, jenže každá taková věta typu vědění-že má své zakotvení v širším obrazu 

světa se společenskou funkcí. Správný přístup ke zkoumání jazyka je tedy podle mého názoru 

nikoli zkoumání obsahů slov a jednoduchých vět, zkoumání nějakých zdánlivých fakt, ale 

naopak zkoumání celého obrazu světa, do kterého zapadají, jako obrazu, který má 

společenskou funkci – tedy chápat sémantiku jako kulturní a sociální antropologii.  

A v tom je také moje námitka vůči Rortymu, pokud jde o vědění-že: on osvobodil vědění-že 

jako svobodnou konverzaci, ale udělal to právě etnocentricky, neanalyzoval historickou roli a 

podmíněnost různých vědění-že, nýbrž z nich udělal pouze pojmové konstrukty, kterým je 

třeba vzít jejich moc rozbitím zrcadel ve jménu současného postmoderního vědění-že. To, že 

nevěříme v zrcadla, ještě neznamená, že metafyzika nehrála výraznou roli ve společenských 

věcech dané doby, třeba mechanistická metafyzika v zápase o emancipaci od moci církve a 

starých autorit. V tom smyslu je třeba číst obsah vět např. karteziánské filozofie nikoli pouze 

sémanticky, ale historicky, společensky, politicky, a tedy jako společenský nástroj. Není 

možné se v sémantice skrýt před historií. Jak jsem ukázal výše, i ty nejuctívanější obsahy 

teorií přírodních věd jsou pouze historické konstrukty, srozumitelné pouze v dané společenské 

situaci a jako způsob, jak společnost zkouší v různých napětích porozumět sama sobě.  

Tím, že mluvíme v rámci nějakého vědění-že a čím je takové vědění-že méně vysloveným 

předpokladem struktury našeho řečového chování, tím jsme jím více ovládnuti ve smyslu 

společenském, neboť v tomto rámci rozumíme právě sami sobě a svému okolí. Důležitým 

charakterem obrazu světa jako nástroje není jen to, že ho používáme, ale i to, že může být 

používán na nás skrze naši výchovu a naše společenské zařazování se. Obraz světa existuje 

proto, aby díky němu společnost rozuměla sobě samé (a proto ho také potřebuje a vždy nějaký 

má). Je to nástroj společnosti, pomocí vědění-že jsme společensky, kulturně, historicky 

zařazeni. Jeho obsahem nejsou nějaká fakta, ta jsou v médiu jazyka jen nástrojem k vyprávění 

nějakého příběhu, malování nějakého obrazu – fakta, která jsou za tím, jsou ta přírodní, 

historická, velmi komplexní a o sobě neuchopitelná, a samozřejmě každý pokus je nějak 

uchopit bude vždy pokusem v rámci nějakého obrazu světa, nějakého vědění-že. Nelze 

vystoupit nad přírodu a dějiny a popsat je z perspektivy mimo ně. Sémantika musí být 

kulturní a sociální antropologií. 

Brandom v dalším textu poskytuje své základní námitky proti instrumentálnímu pragmatizmu, 

který nabízí uchopit takto (str. 72): 
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«Jedna cesta, jak sledovat myšlenku instrumentálního pragmatizmu (ať už ten přístup klasičtí 

američtí pragmatisté podporovali, nebo ne), spočívá v tom, že je možné chápat normativní 

hodnocení pravdivosti přesvědčení jako hodnocení rozsahu, v němž obsah toho přesvědčení 

přispívá k uspokojení přání. Přesvědčení jsou pravdivá do té míry, do jaké jsou dobrými 

pomůckami nebo nástroji pro to, aby člověk dosáhl svého.»110  

Když se vrátím k vědění-jak a experimentálnímu poznání, pak daný experimentální postup 

není správný v tom smyslu, že jím dosáhnu toho, co chci, ale tím, že je reprodukovatelný. 

Mohu ho použít v daném kontextu nějakého chtění, ale jeho reprodukovatelnost nezajišťuje, 

že mé chtění bude uspokojeno (mohu špatně odhadnout nástroj, použít ho ve špatnou chvíli), 

neboť moje situace a moje chtění je něco singulárního, subjektivního, nereprodukovatelného – 

nemůže být součástí reprodukovatelnosti experimentu. Druhým problémem je slovo pravdivý. 

Reprodukovatelný experiment může být těžko „pravdivý“ v nějakém běžně srozumitelném 

smyslu. Ani ve vědě neříkáme o experimentech, že jsou pravdivé, pravdivé – dočasně – 

mohou být pouze teorie, které jsou s experimenty v souladu. Pravdivý tedy patří do vědění-že 

a obsahuje společenskou autoritativnost, ukazuje, jaký obraz světa je přijímán – pravdivý má 

naprosto zásadní sociální roli a bez ní je nemyslitelný. Hledáme pravdivé věci proto, abychom 

porozuměli sami sobě a společnosti, v níž žijeme.  

Brandom proto podle mého názoru velmi správně v dalším textu po zmíněné citaci kritizuje 

představu instrumentalizmu, kde je kritériem pravdivosti subjektivně pociťované naplnění 

očekávání, které je dosaženo tím správným, pravdivým postupem. Podle Brandoma právě 

v tomto pojetí pravdy spočívá základní chyba klasického pragmatizmu. Z toho ovšem, jak 

jsem ukázal, není jediné východisko, východisko zpět k analýze jazyka, nýbrž lze také jít dál 

směrem k radikálnějšímu instrumentalizmu, který vědění-jak postaví na reprodukovatelnosti a 

nikoli na pravdivosti v nějakém obrazu světa a pravdivost naopak postaví do centra vědění-že 

jako určitého nástroje společnosti k tomu, aby rozuměla sama sobě.  

Jazyk jakožto diskurzivní praxe podle Brandoma nemůže být chápán jako nástroj k nějakému 

účelu, protože (str. 81): 

«Esence specificky diskurzivní praxe – praxe ve využívání pojmů – je přesně její vyolávání 

schopnosti vtáhnout do hry neomezené množství nových přesvědčení a zarámovat neomezené 

                                                           
110 One way of pursuing the idea of instrumental pragmatism (whether or not the classical American pragmatists 
endorsed this approach) is that one can understand normative assessments of the truth of beliefs as assessments 
of the extent to which the holdings of that belief would contribute to the satisfaction of desires. Beliefs are true 
insofar as they are good tools or instruments for getting what one wants. 
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množství nových účelů. Přemýšlení o diskurzivní praxi o sobě v instrumentálních pojmech 

zakrývá tento ji definující rys.»111 

Odkud se ovšem berou pojmy? Vytvářejí snad nějakou říši svobody, nezávislou na přírodě a 

dějinách? Rozmanitost a neohraničenost možností různých přesvědčení, jež plynou z nového 

používání pojmů, nevisí ve vzduchu, nýbrž má vždy nějaké kořeny v dané společnosti, 

nějakým způsobem vystihuje to, jak si ta společnost rozumí, jak se její rozumění sobě samé 

mění, jak si odporuje, v jakých napětích žije a vyvíjí se. V tomto důležitém smyslu (ale i 

v jiných ohledech, třeba ve smyslu potřeby něco sdělit) je jazyk nástroj. Proto, jak už jsem 

řekl, zkoumat pojmy je třeba z hlediska kulturní antropologie a nikoli z hlediska pojmů 

samotných, jako by k nám přišly z někde z platónského nebe a ukazovaly nám svět tak, jak je 

skutečně za rouškou zdání. To, že existuje potřeba najít něco univerzálního, ahistorického, 

nějaké platónské ideje, to samo – jak jsem dříve ukázal – je už určitým historickým 

způsobem, jakým si daná společnost rozumí. Složité, abstraktní bitvy filozofických argumentů 

v tomto ohledu nebyly nikdy opravdu nějakými bitvami v nezávislé říši pojmů, kde se ukáže, 

kdo má tu božskou, definitivní pravdu, ale byly to bitvy mezi různými způsoby pojetí člověka 

a společnosti, mezi různými společenskými a politickými zájmy. 

 

OTEVŘENÁ AUTORITA A EMOCE JAKO ZÁKLAD VĚDĚNÍ-ŽE 

Na základě Brandomova pojetí pragmatizmu lze snadno pochopit jeho hledání sémantické 

autority, která je, zdá se mi, pokusem o návrat před Rortyho k nějakému reprezentacionalizmu 

„s lidskou tváří“ (str. 114): 

«Jedná se o transcendentální rys hovoření, že je nezbytnou podmínkou možnosti mluvčích 

najít správný směr přes nevyhnutelné (a produktivní) rozdíly mezi mluvícím a naslouchajícím 

v závazcích vůči svému zázemí, takže můžeme použít jejich vzájemná tvrzení jako premisy 

pro naše vlastní inference. Tím se ustavuje pojem informace, že ji lze sdělovat vzájemným 

tvrzením něčeho jeden druhému.  

Když se čte Rorty tímto způsobem, jeho dvě základní teze jsou slučitelné s uznáním existence 

objektivní, reprezentující struktury sémantické autority. Za prvé referenční, reprezentující, 

                                                           
111 The essence of specifically discursive practice – the practice of deploying concepts – is precisely its 
engendering of this capacity to entertain an indefinite number of novel beliefs, and to frame an indefinite number 
of novel ends. Thinking of discursive practice itself in instrumental terms obscures just this defining feature of it.  
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denotující rozměr intencionality je chápán jako normativní struktura. To, o čem mluvíme či 

myslíme, k čemu odkazujeme nebo co reprezentujeme, je to, čemu dáváme charakteristický 

druh autority nad správností našich závazků… A za druhé rozumíme, že tak činit, dělat se 

odpovědnými ne-lidským věcem, uznávat jejich autoritu, že to je to, co děláme my – jako 

bychom jim udělovali svébytně sémantický druh normativního statusu tím, že přijímáme 

společensko-praktické normativní postoje.»112 

Domnívám se, že Brandomovi jde o to, nějak vysvětlit ze svého pohledu to, že všichni nějak 

prožíváme dosti silnou víru v existenci konkrétních objektů a nějak je ve svém vědění-že 

chápeme jakou součást určitého společenského obrazu světa. Sémantická autorita jako kultura 

daného společenství, jako přírodní (i kultura je samozřejmě přírodní realita, není to nic 

nadpřirozeného nebo mimopřírodního) a historická realita, nikoli pouze jako vlastnost 

mluvení či jazyka, je podle mého názoru v rozporu s Rortyho důrazem na konverzaci a s jeho 

etnocentrizmem. Pokusím se ukázat, že chceme-li vysvětlit vznik a původ normativity, je 

třeba se obrátit nikoli ke zkoumání jazyka, ale ke zkoumání emocí a inteligence emocí, jež 

podkládají kulturní a společenský život dané společnosti a které jsou vyjádřeny v jejím 

jazyku, jejích institucích, jejích zápasech, v celém jejím rozumění sobě samé (tedy ve vědění-

že). Tím se také vědění-že ve svých kořenech ukáže být pevně svázáno s evolucí života, 

s vývojem nám blízkých zvířat, zejména těch společenských.   

Předně je jasné, že s konkrétním objektem lze zacházet pomocí téhož vědění-jak bez téhož 

vědění-že: v tomto smyslu je objekt, jak jsem ukázal výše během diskuze Rortyho filozofie, 

transcendentní, transcendentní jako příroda a dějiny, jejichž jsme součástí, a které nám dávají 

zpětnou vazbu, když v nich zacházíme s objekty (v jistém smyslu i zacházení s masami lidí, 

politikou…). Otevřená autorita je tedy nejazyková a máme k ní přístup společný se zvířaty. 

To je základ mého pojetí vědění-jak, experimentu a experimentální vědy. Problém je v tom, 

jak vzniká a co vlastně znamená to, že v našem vědění-že dáváme určitým objektům tak silně 

realitu, že si spojujeme určitý obraz světa s některými objekty tak pevně, že se pro ně dokonce 

                                                           
112 It is a transcendental feature of talking in that it is a necessary condition of the possibility of interlocutors 
navigating across the inevitable (and productive) differences in background commitments between speaker and 
hearer, so that we can use each other's assertions as premises in our own inferences. It is constitutive of the 
notion of information that can be conveyed by making claims to each other. On this reading, Rorty's two 
principal theses are compatible with acknowledging the existence of an objective, representational structure of 
semantic authority. For, first, the referential, representational, denotational dimension of intentionality is 
understood as a normative structure.  What we are talking or thinking about, what we refer to or represent, is 
that to which we grant a characteristic sort of authority over the correctness of our commitments… And, second, 
we understand doing that, making ourselves responsible to nonhuman things, acknowledging their authority, as 
something we do – as conferring on them a distinctively semantic kind of normative status by our adoption of 
social-practical normative attitudes. 
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někdy i obětujeme. Podle mého názoru to nelze vysvětlit jazykem a sémantickou autoritou. 

Tato vlastnost je totiž tak silná, všelidská a pozorovatelná i u zvířat, že nemůže mít původ 

v jazyce a její autorita nemůže být sémantická: musí ji mít i zvíře. 

Nekladu si v následujícím za cíl nějaké podrobné pojednání tohoto problému, chci jenom 

ukázat, že nová formulace pragmatizmu se těžko bude moci obejít bez sofistikované analýzy 

zapojení emocí do našeho vědění-že, do našeho rozumění sobě a společnosti, ve které žijeme. 

Je-li vědění-že společenské vědomí, pak ani ono – stejně jako vědění-jak – nemůže stát na 

nějakém ostrůvku mimo proud evoluce, nýbrž musí mít kořeny v sociálním životě zvířat, 

zejména pak našich nejbližších příbuzných. 

Vezmeme-li to darwinisticky, zvířata musí mít velice silnou schopnost rozpoznávat některé 

objekty a vztahovat se k nim konkrétním způsobem, jinak uhynou. V evolučním procesu jsou 

tedy selektována ta zvířata, která tuhle vazbu mají – a podstatou této vazby jsou emoce. Zvíře 

musí vědět, čeho se bát, co naopak vyhledávat, a to se děje v emocích strachu či touhy často 

silně, s projevy řvaní strachy, s vypětím lovu nebo zápasu o možnost spáření se. Zde se 

spojuje vědění-že a vědění-jak v jakémsi jednoduchém základu: zacházím a učím se zacházet 

se světem reprodukovatelně právě proto, že mám potřeby a emoce, že tyto potřeby a emoce 

jsou jakési primitivní vědění-že (připomínám, že vědění-jak neobsahuje žádný důvod, kdy a 

proč má být použito). U společensky žijících savců se emoce soustřeďují na složitý 

propletenec emocionálních vztahů, tvořících to, co lze nazvat sociální realitou, díky které a 

jen ve které může vzniknout něco takového jako obraz světa.  

K tomu je, myslím, třeba říci následující. Schopnost mít obraz světa (vědění-že) a vytvářet si 

ho získáváme už od nejranějšího dětství díky emocionálním vazbám na okolní společnost (a 

nikoli na mimolidský svět) a každý obraz světa, pokud není jen akademickým konstruktem, 

ale je skutečně obrazem světa pro daného člověka, je propleten s emocemi a s emocionálním 

vývojem a zkušenostmi onoho člověka. Měníme obrazy světa zpravidla nikoli kvůlim novým 

abstraktním argumentům, nýbrž kvůli novým emocionálním zkušenostem. Samozřejmě je 

něco jiného obraz světa jako to, co na nás uplatňuje společnost, a to, jak se tato společenská 

projekce – nejdříve v raném dětství přes otce a matku atd. – projeví v nás díky našim 

emocionálním zkušenostem. Ale tou autoritativní instancí, která nás drží u našeho obrazu 

světa nebo nás odpuzuje od cizího, jsou mezilidské vztahy, emoce, často velmi komplexní a 

provázané s našimi poznávacími schopnostmi. Pokusím se to ukázat pomocí argumentů 

Marthy C. Nussbaum v knize Upheavels of Thought: The Intelligence of Emotions, jež velmi 
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podrobně – včetně diskuze těch nejrozvinutějších emocí v díle Prousta, Danta, Mahlera a 

dalších – ukazuje, jak naše emoce a naše obrazy světa souvisí.  

Proč se dítě už v nejranějším stádiu vývoje vůbec nějak vztahuje ke světu kolem sebe, proč 

má později potřebu v něm rozlišovat objekty, zacházet s nimi, učit se? Objekt jako něco nám 

vnějšího, k čemu se ale nějak musíme vztahovat, je od počátku dětství plodem našich emocí 

(Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions str. 190): 

«Nejprve, jak už jsem řekla, dítě nemá žádné jasné ponětí o hranicích mezi sebou a ostatním. 

Zakouší tajemné proměny a nezjišťuje jejich vlastní externí původ. Již máme kořeny emocí 

v nevyzrálém smyslu, že některé procey, zásadní důležitosti pro bytí člověka, přicházejí a 

odcházejí způsobem, který se vymyká kontrole. Emoce jsou rozpoznání důležitosti spojené 

s nedostatkem plné kontroly. To znamená, že se vyvíjejí postupně, jak si je dítě více a více 

vědomo důležitosti svých transformací pro jeho bytí a toho faktu, že přicházejí, tak řečeno, 

zvnějšku. Jakmile jsou vystopovány až k určitému zdroji a tento zdroj je to jisté míry odlišen 

od subjektu, emoce dostávají svůj objekt.»113 

Jestliže tedy navrhuji, aby se jako základ zkušenosti vzalo zacházení s objekty, nikoli jejich 

pouhé nazírání, jak tvrdí klasický empirizmus, musím jít ještě dále: nebýt emocí, nebylo by 

ani žádné zacházení a žádné vztahování, žádný objekt. Zároveň tím prvním a nejdůležitějším 

objektem pro dítě jsou lidské bytosti, které o dítě pečují, tedy jeho kognitivní schopnosti 

nejsou od samotného počátku založeny na zkoumání objektů jakožto objektů, ale na složitém 

emocionálním porozumění dané lidské situaci. Od počátku je pro nás lidská situace a její čtení 

důležitější než objekty jako věci o sobě a samozřejmě zvídavost a zkoumání věcí pro 

zkoumání samo jsou také velice společenské činnosti spojené s mnoha emocemi. To, čím se 

dítě od počátku zabývá a co je podle mého názoru pak nakonec smyslem každého obrazu 

světa jako vědění-že, jsou „zdroje pohody v jeho světě“, tedy v rámci možností uspokojivé 

společenské vazby a fungování v nich (str. 191): 

«Fakt, že dítě je strádající hladová bytost, jehož nejranější a nejintenzivnější novinky o světě 

přicházejí zčásti z jeho vlastních potřeb, je centrální část příběhu jeho rozvíjejících se emocí. 
                                                           
113 At first, as I have said, the infant has no clear sense of the boundaries of self and other. It experiences 
mysterious transformations, and it does not yet trace them to a distinct external origin. We have the roots of the 
emotions already, in the inchoate sense that some processes of profound importance to one's being are arriving 
and departing in a way that eludes control. Emotions are recognitions of the importance coupled with the lack of 
full control. This means that they develop gradually, as the infant becomes more and more cognizant of the 
importance of the transformations to its being, and of the fact that they arrive, so to speak, from outside. When 
they are traced to a definite agency, and when that agency is to some extent distinguished from the self, the 
emotions will be provided with an object. 
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(…) Na druhé straně potřeba bezpečí a zajištění je odlišná od potřeby ukojení hladu a tato 

odlišnost se ukazuje výrazněji s tím, jak se dítě stává více vědomo zdrojů pohody v jeho 

světě. Stejně tak není, jak jsem argumentovala, snaha po dosažení kognitivní dokonalosti 

redukovatelná na uspokojení hladu. Naopak tato snaha poskytuje vnitřnímu životu dítěte 

emoce, jako je údiv, které jsou nesobecké a dokonce, do jisté míry, nejsou zaměřené na 

vlastní štěstí. Naplňuje také strukturu ostatních emocí, takže dává vztahům k objektům od 

počátku neinstrumentální a dokonce na vlastní štěstí nezaměřený aspekt a umožňuje dítěti brát 

své vlastní emocionální stavy jako objekty zvídavosti.»114 

Vědění-že se v subtilních detailech různých metafyzických názorů různých kultur může 

navzájem nesrozumitelně míjet a lišit, nicméně pokud jdeme ke kořenům dané kultury, 

k emocím, můžeme najít velkou míru vzájemné srozumitelnosti, přičemž kultura a emoce se 

navzájem ovlivňují, udržují a přetvářejí (str. 169-170): 

«Jak biologie, tak společné okolnosti, argumentovala jsem, dělají velmi nepravděpodobným 

to, že emocionální repertoár dvou společností bude naprosto nejasný jeden druhé. Není 

žádným překvapením, že se mezikulturní komunikace často zaměřuje na obecné zkušenosti, 

které se odvozují od společné situace. Proto díla Sofokla a Eurípida překračují kulturní 

hranice s ohromnou silou, neboť se soustřeďují na mýty ztráty a rodinného konfliktu, které 

jsou snadno srozumitelné jiným kulturám. Homérova Ílias byla úspěšně použita k léčení 

veteránů z vietnamsé války, kteří trpěli traumatem po bojích, a to proto, že její příběhy 

zuřivosti a strachu jsou srozumitelné napříč kulturními rozdílnostmi. (…) 

Některé formy života jsou nám jako takové nepřístupné. Tak středověká dvorská láska není 

dnes živoucí možností, protože nemůžeme sdíle metafyzická přesvědčení a činnosti nutné 

k tomu, aby byla udržena. Můžeme jí porozumět poměrně dobře díky literární a historické 

představivosti, ale dokážeme si představit sebe sami v onom světě pouze na velmi obecné a 

částečné úrovni, když se zaměříme na myšlenky oběti, idealizmu, oddanosti a „ušlechtilého 

srdce“, které jsou nám stále přístupny. Stejným způsobem nám mohou být některé současné 

emoce-pojmy nedostupné, a to ve smyslu, že si nedokážeme dobře představit, co by to pro nás 
                                                           
114 The fact that an infant is a needy appetitive creature, whose earliest and most intense news of the world 
comes in part from its own appetites, is a central part of the story of its developing emotions. (…) On the other 
hand, the need for security and holding is distinct from the need for appetitive gratification; this distinctness 
manifest itself increasingly, as the child becomes increasingly aware of sources of comfort in its world. Nor, I 
have argued, is the pursuit of cognitive mastery reducible to appetite satisfaction. But this pursuit provides the 
child's inner life with emotions, such as wonder, that are nonegoistic and even, to some degree, non-
eudaimonistic; it also infuses the structure of the other emotions, giving object relations a noninstrumental and 
even non-eudaimonistic aspect from the start, and allowing the child to take its own emotional states as objects 
of curiosity.  
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mohlo znamenat, mít takové pojmy. Myslím si nicméně, že případů toho druhu existuje velmi 

málo, jakmile jsme schopni porozumět logice za emocemi jiné kultury na dostatečně hluboké 

úrovni.»115  

Emoce nás váží k existenci věcí jako k něčemu, co je pro nás důležité a co zároveň nemáme 

plně ve své moci, jsme vystaveni jejich ztrátě, nedosažitelnosti, jejich pozitivním i negativním 

účinkům na nás. To sdílíme se zvířaty, to nás nutí s věcmi různě zacházet, obstarávat (řečeno 

s Heideggerem) svůj život. A to naše starání, zacházení s věcmi, to vědění-jak, se děje 

vždycky v otevřené autoritě praxe, tedy s možností selhání nebo s možností zkoušet hledat 

jiný a lepší reprodukovatelný postup, děje se ale vždy v určitém emocionálním rámci, který 

nás váže k tomu, s čím zacházíme. Pokud je tento rámec součástí života skupiny a provázán 

zároveň s emocemi spojujícími a držícími tu skupinu pohromadě, jsme někde, domnívám se, 

u kořene toho, co znamená vědění-že. Když budeme zkoumat proměny vědění-že nějaké 

kultury, můžeme je chápat jako složité emoční reakce na různé události, které ji potkávaly 

(třeba tak lze pochopit Platónovu reakci na sofisty a rozpad tradičního světa nebo vzpouru 

zakladatelů novověké vědy proti starým autoritám). Samozřejmě každé takové zkoumání bude 

probíhat v určitém vědění-že, což jasně ukazuje na radikální nedosažitelnost naddějiného, 

pravého, univerzálního poznání. Vždyť i sama idea a potřeba univerzálního poznání je 

výrazem určité emoce, která je mnohým nezápadním kulturám, zdá se, spíše cizí.  

Klasický pragmatizmus neměl z tohoto úhlu pohledu vyjasněno několik základních věcí. 

Především to, že síla přírodních věd není ve výkladu světa, v jejich teoriích, nýbrž spočívá 

v reprodukovatelných experimentech, které umožnily technický a průmyslový rozvoj a které 

zůstávají bez ohledu na změnu teorií. Instrumentalizmus klasického pragmatizmu byl příliš 

oslaben spojením s představou cíle a jeho naplnění: nástroj je efektivní tehdy, když je naplněn 

cíl. Proti tomu stavím to, že síla nástroje není v cíli, k němuž je užit a který je subjektivní, ale 

                                                           
115 Both biology and common circumstances, I have argued, make it extremely unlikely that the emotional 
repertories of two societies will be entirely opaque to one another. It is no surprise that cross-cultural 
communication often focuses on generic experiences that derive from this common situation. Thus the works of 
Sophocles and Euripides cross cultural boundaries with tremendous power, since they focus on myths of loss and 
family conflict that are easily recognizable to other cultures. Homer's Iliad has been used successfully in treating 
Vietnam War veterans who suffer from postcombat trauma – because its stories of rage and fear are recognizable 
across cultural differences. (…) Some forms of life are, as such, unavailable to us. Thus medieval courtly love is 
not a live option in the present day, since we cannot share the metaphysical beliefs and practices necessary to 
sustain it. We can understand it reasonably well through literary and historical imagining, but we can imagine 
ourselves in that world only at a very general and partial level, focusing on ideas of sacrifice, idealism, devotion, 
and the “gentle heart” that are still available to us. In the same way, some contemporary emotion-concepts may 
prove unavailable to us, in the sense that we cannot well imagine what it would be for us to have these concepts. 
I think, however, that there are very few cases of this kind, once we understand the logic behind another culture's 
emotions at a deep enough level. 
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v jeho reprodukovatelnosti. Experimentální poznání je široce reprodukovatelné a v této 

reprodukované podobě průmyslové civilizace se rozšířilo do všech koutů světa.  

Naopak z hlediska obrazu světa, z hlediska vědění-že, byl klasický pragmatizmus příliš 

zakořeněn v soudobé americké společnosti, měl sloužit k řešení jejích tenzí, zatímco dnes 

potřebujeme globální způsob myšlení, historicky i geograficky, abychom se nejen zbavili 

představy univerzálního poznání, ale abychom také dokázali nějak přistoupit ke zkoumání 

vzniku různých kultur a jejich představ o světě bez etnocentrické povýšenosti a zároveň 

s nějakou sjednocující bází, která umožňuje porozumění mezi lidmi a není založena v té či 

oné kultuře, nýbrž je před všemi kulturami jako jejich základ.  

Nová verze pragmatizmu, kterou nabízím, klade důraz na dva zdroje poznání, z nichž posléze 

vyrůstá vědění-že a vědění-jak, totiž na emoční vztah ke světu a na zacházení se světem, 

k němuž nás tento vztah vede. Oboje sdílíme se zvířaty a v obém jsme stejně jako ona vydáni 

světu, který je bytostně transcendentní, který je otevřenou autoritou. Nemohl by pro nás být 

autoritou, nebýt naší potřebnosti: jsme jeho součástí a potřebujeme ho, není nám jedno, co se 

s námi děje. Zároveň by nemohl být otevřenou autoritou, kdybychom ho měli jakkoli ve své 

moci, kdyby naše poznání a naše emoce nebyly pouze nahodilou součástí nahodilých dějin, 

pro které neexistuje žádný správný obraz světa. To, jak přicházíme ke svým obrazům světa 

nebo ke svým reprodukovatelným způsobům zacházení se světem nebo ke svým emocím, to 

nás přesahuje a nás tvoří mnohem více než to, jak do toho můžeme vstoupit my sami. 
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ZÁVĚR 

V západní filozofii můžeme najít už od antiky silný nárok na univerzální poznání, který se 

v moderní době pod sílící kritikou přesunul z filozofie do přírodních věd: tyto jako jakési 

osvoboditelky lidstva od starých mýtů a předsudků měly odhalit ty věčné zákony přírody a 

dovést nás k té skutečné pravdě. V této dizertační práci nejprve ukazuji, že tento nárok na 

univerzální poznání je v různých fázích dějin západního myšlení chápán různě ve smyslu 

společenských potřeb dané doby (např. pro potřeby boje vědecké metafyziky karteziánské 

proti metafyzice aristotelské). Reálné „univerzální poznání“ není věčné, je naopak dějinné a 

jako univerzální se pociťuje z různých mocenských příčin, neboť kdo má větší nárok na 

poslušnost než ten, kdo vidí svět aspoň přibližně tak, jak ho vidí Bůh? Pokusil jsem se ukázat 

vývoj těchto nároků na univerzální poznání a jejich postupný rozklad pod vlivem nových 

intelektuálních potřeb nových společností. 

V tom naprosto souhlasím se základní Rortyho myšlenkou, že neexistuje žádná nadlidská 

autorita, že naše poznání je časové, lokální, relativní. Rortyho ovšem kritizuji za to, že lidské 

poznání, a zejména to přírodovědné, omezuje pouze na úroveň intelektuální konverzace. Je 

totiž zřejmé, že přírodní vědy dokáží překonat běžnou relativnost pojmů, nikoli však, jak 

ukazuji dále ve své práci, pomocí svých teorií, nýbrž pomocí svých experimentů. Teorie se 

mění a patří k širší kultuře dané doby, jsou to historicky nahodilé (nelze je predikovat stejně 

jako nelze predikovat žádný zásadní objev) produkty vědecké komunity. Experimenty jsou 

sice taky historicky nahodilé produkty vědecké komunity, avšak zůstávají reprodukovatelné 

bez ohledu na změnu teorií a právě experimenty umožnily to, co dalo přírodním vědám jejich 

úspěch a z úspěchu také autoritu, totiž rozvoj technologií, které změnily celý svět. Ukazuji 

také, že to, co umožnilo dramatický vývoj moderních přírodních věd, byla postupná rezignace 

na vysvětlení světa, které je ostatně nutně vždy relativní vůči tomu, co je považováno v dané 

době a dané společnosti za srozumitelné a akceptované a co nikoli, ba že moderní přírodní 

vědy dělají náš svět stále méně srozumitelným, než byl. Místo vysvětlení a srozumitelnosti 

v moderních přírodních vědách zavládl důraz na reprodukovatelnost (v tom se zásadně liší od 

na intuicích postavené metafyziky, např. aristotelské).  

Tuto dvojakost lidského poznání, ukazuji dále, lze uchopit pomocí rozdílnosti mezi věděním-

že a věděním-jak: to první jsou teorie, to druhé experimenty. Obě oblasti jsou ovšem mnohem 

širší a mnohem starší než přírodní vědy. Vědění-jak zahrnuje běžnou řemeslnou praxi a lze ho 

najít u zvířat, v jejich schopnosti reprodukovatelnými, sofistikovanými činnostmi obstarávat 
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si potravu, bezpečí apod. Pro tento typ poznání existuje nadlidská autorita, neboť není možné 

daného reprodukovatelného jednání dosáhnout bez respektování toho, co nám příroda dovolí, 

je nutné podřídit se tomu, co jde a co nejde. Nikdo neví předem, co půjde a co nepůjde, dokud 

se to nezkusí, je to tedy otevřená autorita na rozdíl od lidských autorit, jež nám říkají předem, 

jaký je obraz světa a jaké jsou jeho limity, často mylně. Jak nám ukazuje evoluční biologie, 

existuje nepřeberné množství způsobů, jimiž se o sebe dokážou různé organizmy postarat 

v daném prostředí, a ty se vyvinuly přírodním výběrem tak, jak se jedny způsoby interakce 

s otevřenou autoritou (okolní přírodou) ukázaly jako funkční a jiné naopak jako nefunkční.  

Také vědění-že je nutné chápat mnohem šířeji než pouze jako vědění intelektuální: souvisí 

patrně, jak ukazuji, s emocemi a s potřebou se skrze emoce zapojit do společnosti. Vědění-že 

v rozvinuté formě je proto, na rozdíl od vědění-jak, které nelze přenést pouhými slovy, ale 

musí být prakticky naučeno, spojeno bytostně se společenskostí a komunikací. Ale vědění-že 

není rortyovská intelektuální konverzace, je to prostředek sebeuchopení dané společnosti, a 

proto minulá vědění-že je třeba zkoumat historicky a kulturně antropologicky, a ne jako 

filozofické teze o povaze světa. 

Tak jako v průběhu této dizertační práce kritizuji empirizmus za to, že uchopil poznání jako 

pasivní smyslové nazírání, když přitom kořenem lidského poznání je zacházení se světem, tak 

ji končím návrhem nové formulace pragmatizmu, navazující na Deweyův instrumentalizmus. 

Ukazuji, že hlavní chybou klasického pragmatizmu byl důraz na explanační funkci přírodních 

věd a neschopnost reflektovat jejich úspěch jako reprodukovatelné vědění-jak. Pragmatizmus 

pro 21. století, jak si ho představuji, by měl mnohem hlouběji a podrobněji rozpracovat pojmy 

vědění-že a vědění-jak v tom smyslu, jak jsem je nastínil ve své dizertační práci.  

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

CITOVANÁ LITERATURA 

Ben-Menahem Yemima: Conventionalism, Cambridge University Press, New York 2006. 

Bohr Niels: Atomic Physics and Human Knowledge, John Wiley & Sons, New York 1958. 

Bowler Peter J. & Morus Iwan R.: Making Modern Science, The University of Chicago Press, 

Chicago 2005. 

Brandom Robert B. (Ed.): Rorty and His Critics, Blackwell Publishing, Oxford 2000. 

Brandom Robert B.: Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, & Contemporary, 

Harvard University Press, Cambridge 2011. 

Bunch Bryan & Hellemans Alexander: The History of Science and Technology: A Browser's 

Guide to Great Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them from the Dawn 

Time to Today, Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2004. 

Burge Tyler: Origins of Objectivity, Oxford University Press, Oxford 2010. 

Carruthers Peter: The Architecture of the Mind, Oxford University Press, Oxford 2006. 

Crosby Alfred W.: The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250-1600, 

Cambridge University Press, Cambridge 1997. 

Darwin Charles: O původu člověka, Academia, Praha 2006. 

Descartes René: Principy filosofie, Filosofie, Praha 1998. 

Duhem Pierre: The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton University Press, 

Princeton 1991. 

Dunbar Robin I. M. & Barrett Louise: The Oxford Handbook of Evolutionary Psychology, 

Oxford University Press, Oxford 2007. 

Einstein Albert: Teorie relativity a jiné eseje, Pragma, Praha 2000. 

Feyerabend Paul K.: Rozprava proti metodě, Aurora, Praha 2001. 

Feynman Richard P. & Leighton Robert B. & Sands Matthew: Feynmanovy přednášky 

z fyziky 1-3, Fragment, Havlíčkův Brod 2000. 



146 

 

Foglia Marc: Michel de Montaigne, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/montaigne// 

Galison Peter: Image & Logic: A Material Culture of Microphysics, The University of 

Chicago Press, Chicago 1997. 

Hacking Ian: Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural 

Science, Cambridge University Press, New York 1983. 

Hackett Edward J. et al. (Eds.): The Handbook of Science and Technology Studies, the MIT 

Press, Cambridge 2007. 

Harman Petr M.: The Natural Philosophy of James Clerk Maxwell, Cambridge University 

Press, New York 1998. 

Hatfield Gary: René Descartes, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/descartes/ 

Heidegger Martin: Bytí a čas, Oikúmené, Praha 1996. 

Heidegger Martin: Co je metafyzika? Oikúmené, Praha 1993. 

Heisenberg Werner: Fyzika a filosofie, Aurora, Praha 2000. 

Hickman Larry A.: Johnd Dewey's Pragmatic Technology, Indiana University Press, 

Bloomington and Indianapolis 1990. 

Hickman Larry A. (Ed.): Readind Dewey: Interpretations for a Postmodern Generation, 

Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1998. 

Howson Colin: Hume's Problem: Induction and the Justification of Belief, Oxford University 
Press, Oxford 2000.  

Husserl Edmund: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Academia, Praha 

1996. 

James William: Pragmatismus, nové jméno pro staré způsoby myšlení, Centrum pro studium 

demokracie a kultury, Brno 2003. 

Janiak Andrew & Schliesser Eric (Eds.): Interpreting Newton. Critical Essays, Cambridge 

University Press, Cambridge 2012. 



147 

 

Jeans James: Physics and Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1942. 

Jones Jan-Erik: Locke on Real Essence, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/entries/real-essence/ 

Kant Immanuel: Kritika čistého rozumu, Oikúmené, Praha 2001. 

Kenny Anthony: A New History of Western Philosophy, Volume 3: The Rise of Modern 

Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2006. 

Kenny Anthony: A New History of Western Philosophy, Volume 4: Philosophy in the 

Modern World, Oxford University Press, Oxford 2007. 

Kuhn Thomas S.: Struktura vědeckých revolucí, Oikúmené, Praha 2008. 

Lindberg David C.: The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in 
Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to AD 1450, University of 
Chicago Press, Chicago 2008. 

Lipton Peter: Inference to the Best Explanation, Routledge, London 2004. 

Malachowski Alan: Reading Rorty, Critical Responses to Philosophy and the Mirror of 
Nature (and Beyond), Blackwell, Oxford 1990. 

Menand Louis: The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America, Farra, Straus and 
Giroux, New York 2001. 

Moore Walter J.: Fyzikální chemie, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1979. 

Newman William R. & Principe Lawrence M.: Alchemy Tried in the Fire: Starkey, Boyle, 
and the Fate of Helmontian Chymistry, The University of Chicago Press, Chicago 2002. 

Newton-Smith William H. (Ed.): A Companion to the Philosophy of Science, Blackwell 
Publishers, Oxford 2000.  

Nola Robert (Ed.): Relativism and Realism in Sciences, Kluwer Academic Press, Dordrecht 
1988. 

Nussbaum Martha C.: Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge 

University Press, Cambridge 2001. 

Pagel Mark: Natural selection 150 year on, Nature 457, 808-811, 2009. 

Poincaré Henri: The Value of Science, Random House, New York 2001. 

Polanyi Michael: The Tacit Dimension, The University of Chicago Press, Chicago 1966. 



148 

 

Popper Karl R.: Logika vědeckého zkoumání, Oikúmené, Praha 1997. 

Popper Karl R.: Otevřená společnost a její nepřátelé, Oikúmené, Praha 1994. 

Preston John & Munévar Gonzalo & Lamb David (Eds.): The Worst Enemy of Science? 

Essays in memory of Paul Feyerabend, Oxford University Press, New York 2000. 

Prigogine Ilya & Stengersová Isabelle: Řád z chaosu, Mladá fronta, Praha 2001. 

Psillos Stathis: Scientific Realism: How Science Tracks Truth, Routledge, London 1999.  

Putnam Hilary: Mathematics, Matter and Method, Cambridge University Press, Cambridge 

1979. 

Rorty Richard: Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, Minneapolis 

1982. 

Rorty Richard: Philosophical Papers I: Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge 

University Press, New York 1991. 

Rorty Richard: Philosophy and Social Hope, Penguin Books, London 1999. 

Rorty Richard: Filosofie a zrcadlo přírody, Academia, Praha 2012. 

Ruse Michael: The Philosophy of Human Evolution, Cambridge University Press, Cambridge 

2012. 

Ryle Gilbert & Denett Daniel: The Concept of Mind (Penguin Modern Classics), Penguin 

Classics, London 2000. 

Shields Christopher: Aristotle, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/entries/aristotle/ 

Shook John R. & Margolis Joseph (Eds.): A Companion to Pragmatism, Blackwell, Oxford 

2009. 

Shumaker Robert W. & Walkup Kristina R. & Beck Benjamin B.: Animal Tool Behavior: 

The Use and Manufacture of Tools by Animals, Johns Hopkins University Press, Baltimore 

2011. 



149 

 

Silverman Allan: Plato's Middle Period Metaphysics and Epistemology, The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/plato-

metaphysics/ 

Sleeper Ralph W.: The Necessity of Pragmatism: John Dewey's Conception of Philosophy, 

University of Illinois Press, Urbana and Chicago 1986. 

Stenholm Stig: The Quest for Reality, Bohr and Wittgenstein: Two Complementary Views, 

Oxford University Press, Oxford 2011. 

Von Laue Max: Dějiny fyziky, Orbis, Praha 1959. 

Weinberg Steven: Tváří v tvář, Aurora, Praha 2004. 

Wiener Philip P.: Charles S. Peirce: Selected Writings (Values in a Universe of Chance), 

Dover Publications, New York 1958. 

Wittgenstein Ludwig: Tractatus logico-philosphicus, Oikúmené, Praha 2007. 

Wong David: Comparative Philosophy: Chinese and Western, The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/comparphil-chiwes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

OBSAH 

Předmluva          str. 4 

Úvod           str. 6 

1. prolegomena: vědění-jak a přírodovědné poznání     str. 8 

2. prolegomena: rozdíl mezi věděním-že a věděním-jak u zvířat   str. 10 

Další vymezení se vůči Rortymu       str. 12 

Západní filozofie jako slepá cesta za univerzálním poznáním   str. 15 

Univerzální poznání na začátku západní filozofie     str. 15 

Univerzální poznání v moderní západní filozofii     str. 23 

Britský empirizmus a jeho důsledky       str. 30 

Hlavní pokusy o záchranu univerzálního poznání po Humovi   str. 37 

Od Husserla k Heideggerovi        str. 47 

Analytická tradice a Wittgenstein       str. 50 

Historičnost přírodních věd        str. 55 

Heideggerovo příruční jsoucno       str. 62 

Rortyho slepá skvrna         str. 66 

Vykročení k dějinám vědy        str. 74 

Přírodní vědy jako vědění za teoriemi      str. 76 

Přírodní vědy v antice        str. 78 

Paradoxy dějin přírodních věd       str. 78 

Přírodní vědy ve středověku        str. 79 

Alchymie          str. 82 

Inovativní zacházení se světem: experiment      str. 84 

Galileo Galilei a Isaac Newton       str. 87 

Problém působení na dálku        str. 90 

Laplace, naturalizmus a determinizmus      str. 92 

Darwinizmus          str. 94 



151 

 

Teorie relativity         str. 97 

Konvencionalizmus: Duhem a Feyerabendova kritiky Poppera   str. 100 

Konvencionalizmus: Poincaré, teorie relativity     str. 105 

Cesta od nové fyziky k reformulaci pragmatizmu     str. 109 

Pokus o reformulaci pragmatizmu       str. 114 

Začátky pragmatizmu         str. 115 

Charles S. Peirce          str. 116 

William James         str. 120 

John Dewey          str. 123 

Pragmatizmus a analytická filozofie       str. 132 

Otevřená autorita emocí jako základ vědění-že     str. 136 

Závěr            str. 143 

Citovaná literatura          str. 145 

 

 

 


