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ÚDIV, PARADOX A VIZE

Existují ješté nékde jinde ve vesmíru bytosti obdaŕené vedomím? To je
jisté velmi stará otázka a klade se z nejrúznéjšich dúvodú, avšak v po-
slední dobe se z ní stal vzrušující vedecký problém, protože práve veda
múže být schopna na ni odpovédét. Zanechali jsme své stopy na povrchu
Mésíce a odpálili jsme rakety nesoucí planetámí sondy. Sestrojili jsme
radioteleskopy a počítače, které nám pomáhají prodloužit nevelký dosah
našich smyslú. Sice nás to všechno nijak nepribližuje dúkazu, že by odpo-
veď na zminénou otázku byla záporná a že tedy nikde jinde v celém
nekonečném vesmíru žádné jiné bytosti obdaŕené vedomím neexistují,
avšak vzrostla tak naše nadéje, že by se dala zachytit nejaká znamení,
z nichž by mohl vyplývat opak. K ŕešení tohoto technického úko lu lze
i nadále využívat jen vedecké smésice poznání, neznalosti a zvedavosti.

Filosofická zvédavost se však zaméŕuje jiným smérem. Zastavme se
na okamžik a zamysleme se nad samotnou otázkou, jíž jsme tuto kapi-
tolu začali. Je to tak trochu, jako kdybychom chtéli védét, zda se pod
ledovci pŕikrývajícími zemské póly nalézá zlato, ale opravdu jen tak
trochu: když totiž zlato najdeme, bezpečne je poznáme. Kdyby vesmírné
sondy odeslaly domu obrázky radostne mávajících modrých Venušanú,
byl o by to jako najít zlato. Avšak pojem "bytosti obdaŕené vedomím"
zahrnuje také nejrúznéjší jiné možnosti a zamyslíme-li se nad tím, téžko
múžeme védét, kde pŕesné leží jeho hranice. Dokonce i v pozemské bio-
log ii se tyto hranice postupne rozplývají, jak se zabýváme organismy,
které vedomím obdaŕeny nejsou, a práce na umelé inteligenci samočin-
ných počítaču nám zase nabizí vyhlídky na systémy obdaŕené vedomím,
které živými bytostmi vlastne nebudou. Jak nám pŕipomíná vedecko-
fantastická literatura, na naší hlave, dvou očích, devíti metre ch trávícího
ústrojí a postavení palcú v opozici proti ostatním prstúm není nic samo
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O sobé jedinečného. Nékde mezi biologií a počítačovým inženýrstvím se
rozkládá nezmapované pole a to nám nedovoluje činit žádné predčasné
soudy. Jenže vedecká neznalost je navíc jen jedním z dúvodú, proč si
nejsme jisti, co pojem "bytosti obdaŕené vedomím" vlastne zahrnuje.

Otázky vždy sledují nejaký cíl a ten je v tomto prípade starší než
technická zvídavost současné vedy. Jedním z trvalých dúvodú, proč se
tato otázka neustále vrací, je snaha porozumét, jak lidské vedomí zapa-
dá do širšího kosmu či rádu vécí. Úžas nad neznámým vesmírem je tak
starý jako pohled na hvézdy z ústí jeskyné. Je to úžas nad tím, co to tam
venku vlastne je, jak se to pohybuje a proč to bohové zaŕídili zrovna tak.
Z tohoto úžasu pak povstává hádanka samotného vedomí a tušení vnitŕní-
ho kosmu človeka v tíživém vztahu ke kosmu vnéjšímu. Lidské bytosti
v sobé nosí svúj vlastní svet, odlíšný od každodenního sveta srnyslú ajen
nedokonale s ním související. Totéž se dá pŕinejmenším do jisté míry
prohlásit i na adresu zvíŕat: také vnímají, jsou rovnéž vynalézavá, jed-
nají účelne a žijí v organizovaných společenstvích. Možná mají dokonce
i sny. Na druhé strane ovšem nezaznamenávají svou minulost v písních
a nep~trají, zda se blíží smrt a co bude po ní. To je hluboký rozdíl,
z néhož se sice môže nakonec vyklubat spíše veliký rozdíl v míŕe než
podstatná odlišnost, ale prozatím je vytyčen naším lidským vedomím
protikladu mezi vnéjšim a vnitŕním svétem, pocitem osobnosti oddelené
od zkušenosti, který je velmi téžké nejak presne určit.

A tak se již pred dávnými časy lidstvo pokoušelo porozumét prírode
z dúvodú zcela jiných, než je získávání praktických výhod a snaha usnad-
nit si život. Také naše vlastní lidská pŕirozenost predstavovala velíkou
hádanku, která vyzývala k rozlušténí. Ať tak či onak, stojíme na kŕižo-

ŕ vatce svého vlastního vnitfního sveta a sveta vnéjšího. Človék je bytostí
! télesnou a zároveň i duchovní, je podŕízen zákonúm prírody, a pŕesto si
\ jde svou vlastní cestou. Jsme součástí pŕírodního rádu a zároveň jsme od

nej oddeleni. Kosmos, který jen tak koutkem oka zachycujeme, je také
tím kosmem, který sami vytváŕíme svým vlastním zpúsobern poznání.
To jsou stará dilemata (postavená zde zpúsobem, který další kapitoly
této knihy zpochybní) a myslítele odedávna vedia k tomu, aby si lámali
hlavu, zda si takové otázky klademe jen my sami. Existují nékde jinde
ve vesmíru nám podobné bytosti obdaŕené vedomím?

Stojí za to zdúraznit, že tu bezpochyby stojíme pred otázkou~
~I.!. Poznámkou, že v ní teď jde i o to, jak daleko dosahuje naše

technologie, jsem možná vzbudil dojem, jako by praktické záležitosti
moderní doby by ly nejak v protikladu ke starovékým spekulacím. Není
však nic praktičtéjšiho než pokoušet se objevit jak žít, a tudiž i zkoumat,
jak je vybudován vesmír. Problém, jak bychom méli žít, má pŕitom mno-
ho společného s otázkou, o jakých zmenách môžeme reálne uvažovat.
To je zase dáno ŕešením zapeklíté hádanky, co je na lídské pŕirozenosti
podstatného a co je jen shodou okolností daných prostorem a časern,
v nichž se vyskytujeme. Lidé napríklad mají nejrúznéjší tužby, z nichž
nékteré pŕispívají k pokojnému soužití, zatímco jiné jsou príčinou nesvá-
ro a záštč mezi lidmi. Máme sklon milovat a vciťovat se, ale i nenávidét
a hnev at se na sebe. Nékteré položky bohatého souboru lidských vášní
vdéčí za svou existenci místu a času, stačí porovnat tŕeba kodex cti
starých Japoncú s individualisrnem modemích tržních ekonomik, anebo
agresivní sklony starovekých Sparťanú s mírumilovným presvedčením
quakerú. Nékterétouhy jsou trvalé, jako je napriklad materský citzatim-
co jiné prchavé, treba poslední bláznivá móda. Bylo by velmi praktické
védét, které z nich jsou základní a podstatné - bud' z toho dúvodu, že je
nej sme s to odstranit, anebo proto, že kdybychom se jich zŕekli, prestali
bychom být lidmi - a které bychom mohli v pŕiznivérn prostredí odložit
stranou. To je další dôvod naši zvedavosti, zda ještč nékde jinde existují
bytosti obdaŕené vedomím. Nestranná úvaha nás vede k tomu, abychom
určili, jaké zamlčované predpoklady ve veci trvalých a prornénlivých
složek lidské pŕirozenosti ve skutečnosti pŕijímáme. Je rozdíl mezi tím,
je-li néco "praktické" ve smyslu technické proveditelnosti, anebo máme-
-li na myslí, že to múže sehrát nejakou roli ve zpúsobu, jakým žijeme.
Otázka, zda existuje Búh, je otázkou praktickou ve druhém z uvede-
ných smyslú, avšak nikolí v prvním. Prá l bych si, aby to nebylo zamé-
ňováno, Jde mi ovšem o to, že smysl otázek po bytostech obdaŕenych
vedomím se nedá takto jasne rozlíšit. Na jedné strane, budeme-li stavét
radioteleskopy, abychom pátrali po uvédomélém živote nékde ve vesmí-
ru, musíme se rozhodnout, co vlastne hledáme. Na strane druhé jsou
naše místní infonnace o podstate vedomí tak neúplné a neuspoŕádané,
že nám zbrusu nové a dost možná i znepokojivé údaje mohou pomoci
porozumét tomu, co už máme v rukou. Podobne mohou pokusy se zá-
rodky ve zkumavkách narušit naše predstavy o vývoji buňky a stejné tak
i naše predstavy o podstate osobnosti. Teoretizování (neboli hledání smyslu
naší zkušenosti) zahrnuje jak infonnaci samu, tak i naše porozumení,
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a je pritom velice nesnadné oddélit od sebe porozumení vedecké a mo-
rálni. V dalších kapitolách se pokusím rozlišit mezi vétšírn poznáním
a poznáním lepším, ale tato úVQ.QIlU:qH~itola~..Q_t!Qi~_~ zvedavosti,
které da ly vzniknout filosofii. To jisté nejsou zvláštnosti nejakých podiv-
ných bytostí zvaných .filosofové". Jsou to motivy každého myslícího
človeka hledajícího rád, který by mel vedecký a morální smysl. Proto
jsem pro začátek zvolil takovou otázku, jejíž teoretické, technické a mo-
rální stránky jsou spolu nerozlučne spjaty.

Existují nékde jinde ve vesmíru bytosti obdaŕené vedomím? To je
zcela vecná otázka, kterou môžeme zodpovédét, podarí-li se nám nalézt
treba nékde na Alle Centauri bytosti nám podobné. Zároveň je to také
otázka pŕinejlepším nepresná, protože si ani zdaleka nej sme jisti tím,
jak dalece nám nepodobnou vec môžeme ješté stále považovat za živou
bytost obdarenou vedomím. Néco z této nepresnosti môžeme odstranit
tak, že presne určíme, co myslíme "vedomím" a "živou bytostí". Avšak
není to jen záležitost libovolné definice významu slov, neboť musí být
možné, aby objevy ve vesmíru naše chápání uvedomelého života rozši-
ŕovaly. Část této nejasnosti odráží naše rozpaky nad podstatou vedomí,
které pro nás zústává nepochopitelnou záhadou. Je to trochu zvláštní,
vzhledem k tomu, že sami žijeme mezi bytostrni, jež vedomím obdaŕe-
ny jsou, a méli jsme ke studiu sebe samých mnoho století. Vede nás to
kjinému druhu otázky, jež neni ani výlučne vecná, ani ŕešitelnátím, že
si ujasníme význam slov. Jde o stále ješté nejasný problém jak myslet.
Práve tento druh otázek, které se rodí z údivu pn zjišťování rádu vecí,
vyzdvihnu pozdéji jako pro filosofii typický. Čtenáŕi, kteŕi se dostanou
tak daleko, vycítí, oč mijde, neboť do knihy budou vtaženi svou vlastní
filosofickou zvedavosti. Avšak intuitivní pocit pro pozdéjši kapitoly
nepostačí, a tak už nyní vyjasním rozdí! mezi uzavrenymi a otevienymi
otázkami, které budí touhu po poznání nebo, abychom uhodili na poné-
kud jinou strunu, po moudrosti.

UZAVRENÉ OTÁZKY

Žijí na Venuši malí modo lidé? To je uzavŕená otázka, nebol' je jasné, co
by nám na ni dalo odpoveď. Ačkoli Mo odpoveď ješté neznáme, víme
alespoň, jak ji získat. Nemusí to být ovšem snadné, nebude-li nám po-
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stačovat úsudek založený na tom málu znalostí o Venuši, které dnes
máme k dispozici. Kdybychom méli provést opravdu dôkladný prúzkum,
potrebovali bychom k tomu lepší pohonné hmoty, kovy a nástroje, a ty by
si zase mohly vyžádat vyšší náklady, než jsme nyní ochotni vynaložit.
Avšak záležitosti naší techniky a ochoty vynaložit prostŕedky nemají
žádný vliv na to, jak chápeme, o co se zde jedná. Je t~ vecná()tázk!_
a navíc tako vá, o niž víme, jak ji rozhodnout.

Krajním pŕipadem uzavŕené otázky je taková otázka, na niž je odpo-
veď již známa. Dité se zeptá, co nakladlo ta kropenatá vajíčka, a dozví
se, že to byl "drozd". Žák chce znát datum sepsání Magny charty a obdrží
správnou odpoveď; anebo se zeptá na nejakou složitéjší záležitost a do-
stane se mu doporučení, aby si to šel najít do knihovny. To jsou otázky,
které jen otevírají zásobu infonnací, a není na nich nic záhadného. Jsou
jako všední výlety do paméti počítače. Nazveme je proto otázkami
zcela uzavrenymi.

Složitéjší otázky však brzy začnou narážet na hranice naši stávající
zásoby informací. Kolik je 29 317 krát 82 401 379? Presne takový dotaz
pravdepodobne ješté nikdy nikdo nepoložil a neexistuje tedy žádný
infonnační soubor, který by obsahoval odpoveď. Máme však vhodnou
metodu, kterou lze prostou nevédomost v této veci záhy uspokojit.
Existuje nekonečne mnoho faktú, které bychom - jsouce vyzbrojeni
vhodnou technikou - mohli zjistit, kdykoli by se nám zachtélo. Tam,
kde máme k dispozici metodu, jsou otázky, které si vyžadují její použití,
také téméŕ zcela uzavŕené.

Vecné otázky však brzy začnou možnosti dostupných metod pŕesa-
hovat. Jsou malí modo lidé treba na Alle Centauri? Odpoveď je dnes
zcela mimo naše možnosti. Môžeme sice ŕíci, že podie dostupných úda-
jú je to pomerne nepravdepodobné, avšak vesmírný prúzkum potrebný
k tomu, abychom tuto otázku mohli s konečnou platností rozhodnout,
leží stále ješté v oblasti science fiction. Na druhé strane je však i tato
otázka podie všeho otázkou vécnou, Rozhodnutí, která ze dvou jasných
možností je ve skutečnosti pravdivá, si vyžádá pouze dostatečné silnou
kosmickou loď, jež by se dostala až tak daleko, a v zásade už dnes
dokonce víme, co by postavení takové kosmické lodi obnášelo. l tuto
otázku lze tudíž pokládat za uzavŕenou,

Všimneme si téch dvou nenápadných slúvek i.v zásade". Naznačují
totiž počátek znejasňování hranic konceptu "vecné otázky". Jsou malí
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modrí lidé tak daleko ve vesmíru, že dostat se k nim by trvalo milión
let? Zde už vúbec není jasné, zda skutečné víme, jak to zjistit. Dosta-
tečné dlouhá cesta dostatečné rychlou lodí by na to "v zásade" stačila.
"V zásade" by to zvládl napríklad vesmímý koráb založený na gravi-
tačním zakŕivení vesmíru a využívající k ceste do vzdálených oblastí
nejakých tunelu v prostoru. To však pro nás nejsou reálné možnosti.
Pouhá vzdálenost by však na druhé strane nernéla podie všeho zname-
nat kvalitativní rozdíl: je-Ii otázka, zda na druhém konci zahrady žijí
skiítkové, vecná, pak by stejné vécnou otázkou mélo být i to, zda skŕít-
kové žijí na druhém konci sousední galaxie. "V zásade" jde pŕece
o stejnou otázku. Ŕeknéme, že je uzavŕená, aniž by byla uzavŕená zcela.
Zcela uzavŕená není proto, že zatím nemáme ani odpoveď, ani metodu,
která by nám tuto odpoveď poskytla. Jde však nicméné o otázku uza-
vŕenou, protože (zhruba ŕečeno, alespoň protentokrát) múžeme stanov it
podmínky, za nichž bude naše hypotéza o malých modrých lidech po-
tvrzena, či vyvrácena.

Co se uzavŕených otázek týče, múžeme si pro zjednodušení vypomoci
metaforou. Mám na mysli metaforu mapování. Nejaký prúzkumník pŕi-
jíždí do neznámé zeme s čistým arch ern papíru, zkoumá a postupne
zaznamená vá, jak ta zeme vypadá. Ve starých dobách mohlo být zkou-
mání sveta práve tak obtížné, jako je dnes zkoumání hvézd. Badatel
nemusel védét, jak zachytit zakiivení zeme, a vlastne se mohl i domní-
vat, že zeme je plochá, avšak krajina zde v zásade byla a čekala na své
objevení. Její hory by ly tak a tak vysoké, její ŕeky tak a tak dlouhé
a draci v ní buď žili, anebo nežili. Badatelúv problém byl jasne určen:
reprodukovat veci tak, jak ve skutečnosti jsou. To je dobre použiteiná
metafora pro radu otázek každodenního života a vedy. Týká se nejen
toho, jak zjistit současný stav vecí, nýbrž také rozhodnutí, jaké byly či
jaké budou. Déjepisci napríklad nemohou cestovat zpét v čase, avšak
obvykle o nich alespoň částečné uvažujeme práve jako o cestovatelích-
-prúzkumnicích, jejichž práce stojí a padá v zásade s tím, jak je presná.
Je to metafora sveta nezávislého na tom, co se o nem sami domníváme,
sveta, jehož vlastnosti jsou konečným a objektivním prubiŕským ka-
menem pravdivosti našich hypotéz.jľam, kde má metafora mapování
smysl, jde o otázky uzavŕené, ··.° . . .. " ..
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OTEvRENÉ OTÁZKY

Práve zmínéná metafora ovšem nedává smysl vúbec tak často a nepo-
krývá skutečnost vôbec tak široce, jak bychom možná pŕedpokládali.
Existují nékde jinde ve vesmíru bytosti obdaŕené vedomím? Dobrým
pŕíkladern by byli malí modrí lidé, ale jak již bylo výše uvedeno, kon-
cept "bytostí obdaŕených vedomím" zahrnuje mnohem více, a brzy tak
vyvstane problém, co bychom vlastne méli za bytosti obdaŕené vedo-
mím považovat. Predstavme si napríklad, že na mape Alfa Centauri
stojí nápis "Zde jsou plynné krychle" a pŕidejme k tomu vše, co nám
o jejich chování múže ŕici pozorování. Ani poté však zdaleka nemusí
být rozhodnuto, zdajsou ty to krychle živými bytostmi a zdajsou obda-
ŕeny vedomím. Podie všeho je zde cosi, co se mapování vzpírá.

Jako první se nabízí samozrejmá odpoveď, že otázka je chybne po-
stavena. Je to jako kdybychom prúzkumníkovi ŕekli, aby zaznamenal
všechny nápadné rysy krajiny, a nijak už potom neupŕesnili, co je treba
pokládat za nápadné nebo co vúbec slovo "nápadný" znamená. To je
jisté chyba, k níž rnúže dojít, a jejím dúsledkem býv á ztráta času. Kdy-
by byla treba nad Paŕíží trvale umísténa družice, mohl by nastat spor
o to, zda krouží okolo Zeme. Buď k:rouží, protože obíhá teoretický stred
zemékoule, anebo nekrouží, ponévadž nevykonává žádnou cestu kolem
zemského povrchu. Která odpoveď je správná? Ve skutečnosti na tom
nezáleží, protože v sázce je pouze to, jakému užití slova .Jcroužit" dá-
váme prednost. Takový príklad je ovšem zámerne triviální a nelze ho
zevšeobecňovat. Mnohem více záleží na otázce, co bychom méli poklá-
dat za bytosti obdaŕené vedomím. Neni-li to zcela zrejmé v prípade
plynných krychlí, stačí si vzpomenout na protichúdné názory na lidský
zárodek, které se dostávají ke slovu ve sporech o interrupci. Nesporne
se zde jedná o morální a z toho dúvodu dost možná zvláštní záležitost,
ale vzniká tu také problém, jak lidský zárodek pojmové uchopit, a to je
už otázka docela jiná.

Novým faktorem je zde skutečnost, že zeme, jež má být prozkou-
mána, prestala být nezávislá na našem myšlenÍ. Samozrejme ani otázka,
zdajsou nékde nejaké hory, nebyla nikdy nezávislá na tom, co myslíme
slovem ,,hora", ale o to mi zde nejde. Kdybychom Everest odmítli ho-
rou nazýval, stále by to hora by/a. Krajine je jedno, zda 3000 rnetrú
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vysokému kopci ŕikáme hora nebo nejak jinak, avšak existuje mnoho
pojmu, které nefungují pouze jako nálepky. Nékteré pojmy totiž zasa-
hují do toho, jak vnímáme, a to dŕíve, než interpretujeme a vysvétlujeme,
Už pri vnímání samém ostatne nezŕídka interpretujeme a vysvčtlujeme.
Práve zde je souvislost mezi tím, co se až dosud mohlo zdát jako velmi
nesouvislé výklady mé úvodní otázky. :Rekl jsem, že cesty do vesmíru
by mohly zménit náš obraz vesmíru a naši predstavu o sobé samých.
Souvislost tkví v tom, že by mohly obrátit vzhúru noha ma náš zpúsob
uvažování o tom, co existuje, a že by nás mohly uvést do rozpakú jednak
nad naší mapou, dále nad našimi zpúsoby mapování a konečne také nad
námi samými, kdo tuto mapu vytváŕíme. Místo aby cesty do vesmíru
uvedly nové odpovedi na otázky do našeho myšlenkového rámce, m~
by tento rámec:.~m~!!it. AJ~':!.žjsou uzavŕené otázky ~~betežŠ·i a sebedu----

-ľeEiejši: odpovedi na ne pouze rozšiŕují naše informace. Otevŕené otázky
ohrožují pravidla, podIe kterých se rozhodujeme, čemu véŕit.

Tento rozdíJ uvidíme zŕetelnéji, obrátime-li se o pomoc k,.dejináI!l'
Zasaďme proto otázku života mezi hvézdami do staršího kontextu.
Podle stredoveké kresťanské astronomie byla Zeme stŕedem nebes,
nehybná a usazená uprostred soustŕedných kŕišťálových sfér Mésíce,
Slunce, planet a stálic. Ty to sféry od večnosti kroužily okolo Zeme
a pouze pod sférou Mésice mohlo docházet k nejaké zmene či úpadku.
Tuto kosmologii pritom nebylo možné oddélit od prijímaného názoru
na život na Zemi. Byla s ním nerozlučne spjata uvnitŕ kresťanského
systému a pŕímo souvisela s názorem na lidskou pŕirozenost. Človek
byl v kosmu jedinečný, neboť byl stvoŕen se svobodnou vúlí a s duší,
která mohla padnout. Byl jak fyzicky, tak i duchovne stŕedem Božího
zámeru. Fyzicky byla Zeme ve vlastním stŕedu vecí a duchovne byl
človek jediným dúvodem, proč Buh nestvoril automatický vesmír,
v némž by pro volbu mezi dobrem a zlem nezbývalo místa. Fyzické
a duchovní síly tak by ly navzájem propojenými stránkami tohoto
ústŕedního tajemství. V takovém rámci by púsobilo nemístné ptát se,
zda nékde jinde existují bytosti obdaŕené vedomím. Dokud se tento
rámec nezmenil, byla odpoveď jednoduchá: "Ne." Pohrávat si s pred-
stavou jiných bytostí obdaŕených vedomím, anebo tŕeba s myšlenkami
na jiné rajské zahrady či jiná ukŕižování, k tomu proste neexistoval
žádný dobrý dúvod. Odpoveď na uzavŕenou otázku byla konečná, zve-
davost však pretrvávala.

Ve skutečnosti byl však tento rámec krehký a ocital se pod stále
rostoucím tlakern jak náboženským, tak i vedeckým. SíJy, které nako-
nec vedly až kreformaci, podrývaly tradiční autoritu katolické církve,
a tudíž i její schopnost zajistit, aby uzavŕené otázky zústávaly skutečné
uzavŕené. Astronomové začali prosazovat novou mapu nebes, posunuli
Zemi ze stŕedu vesmíru, a jak se tomu pozdéji začalo mat, rozbili kŕiš-
ťálové sféry jako sklenená okna. Začalo mít smysl ptát se, zda bytosti
obdaŕené vedomím neexistují také nékde jinde, klást si tuto podvratnou
a nyní již otevŕenou otázku, která méla vážný smysl, ovšem pouze ve
chvíli, kdy se pro ni objevil nový rámec. Tento proces byl postupný
a plný sporu. Byl také nadmíru nebezpečný, vždyť rúzní heretici se
mohli ocitnout do konce i na hranici. Moderní mapa nebe a zeme nabyla
tvaru, který dnes obecne pŕijírnáme, teprve v šestnáctém a sedmnáctém
století. Dnes si téméŕ bez záchvévu strachu uvedomujeme, že naše
Zeme je pouze obéžnicí v maličké sluneční soustavé méŕící napŕič sot-
va 7350 miliónu mil a nacházející se ve stredne velké galaxii obsahující
asi sto miliard hvézd, která je sama součástí pavučiny galaxií, jejíchž
koncu se ani naše nejsilnéjší dalekohledy zatím nemohou dopátrat. Jsme
s to uznat, že lidský život trvá pouhý okamžik astronomického času. To
nám poskytuje jakýs takýs rámec pro naši otázku.

Podíváme-li se zpét, vidíme, jak se z uzavŕené otázky rnúže stát
otázka otevŕená a jak se posléze múže začít uvnitŕ nového rámce opet
uzavírat. Zcela uzavŕená však prozatím není. Už sice netrváme na tom,
že lidský život musí hrát ústŕední roli v pojetí, které spojuje vedu a nábo-
ženství, ale podstate uvedomelého života stále ješté nerozumíme. l náš
dnešní rámec je zranitelný budoucí zkušeností a stejné jako každý jiný
rámec i ten náš zkušenost zároveň ovládá. Je to dost matoucí vztah.
Rozdíl mezi otázkami polo.~~~ÝI11~.~.určit~mráll1cia..temi, které tento
rámec zpochybňují, se ukáže být méné jasným, než bychom si možná
pŕáli. Mužeme-k nemu docela dobŕedospét, sróvnIme-Ií rúzné kultúry
včase (historie) nebo na rúzných místech sveta (antropologie). Avšak
trvalá záhada zase brzy vystrčí rúžky, když se pokusíme udélat to v pŕípadé
nás samých. Jsme totiž zapleteni do svého vlastního zpúsobu uvažování:
abychom mohli pŕijit s otevŕenými otázkami, musíme být s to pŕipustit,
že náš zpúsob uvažování múže- býtšpatny. Na takové zvedavosti je
ovšem cosi paradoxního.
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PARADOX

Dosud jsem mluvil o myšlenkovém rámci, jako by to bylo vždy už
hotové a soudržné uspoŕádání obecných presvedčení a pravidei inter-
pretace zkušenosti. Kdyby tomu tak opravdu bylo, jen téžko bychom si
dokázali pŕedstavit, jak se rámce vúbec mohou rnénit. Dílem je nepo-
chybne pravda, že rámce kapitulují pred silou ohne a meče, poprípade
stŕelného prachu a kulí. Rovnéž se dokáži pŕizpúsobovat zmenám mate-
riálního života, hospodárskych sil ovlivňujících výrobu a technologie.
Takové tlaky však nevysvétlují (anebo alespoň nikoli v plné míŕej.jak
lidé mohou pŕijit na myšlenku, že uvažují nesprávne. Podie mého názoru
je dôležitým prvkern odpovedi na tuto otázku paradox.

Slovo "paradoxní" se často uživá takovým zpúsobem, kdy nezna-
mená téméŕ nic víc než "podivné" či "prekvapující". Označujeme tak za
paradoxní, když se slon bojí myši, anebo existují-Ii nékteré primitivní
jazyky složitéjší než jazyky rozvinuté. To ovšem vystihuje část pôvodní
ideje paradoxu, neboť se tu ukazuje na pôvodní príčinu našeho prekva-
pení. Všední paradoxy ovšem pŕicházejí doplnény vysvetlením, a to jim
bere schopnost podkopávat daný rámec. Když napŕíklad viktoriánská
společnost veden a starostmi o lepší verejnou hygienu začala poprvé
čistit pitnou vodu, byla zneklidnéna skutečností, že pŕibylo plicní tuber-
kulózy, smrtelné nemoci známé také jako úbyté. Bylo paradoxní zjistit,
že lepší hygiena zabíji. Tato souvislost pritom nebyla náhodná: vysvet-
lením bylo, že když byla dostupná čistá voda, pili lidé mnohem méné
mléka. Polovina krav ovšem v té dobe trpela kravskou tuberkulózou,
cožje sice ošklivá obdoba plicní tuberkulózy, avšak pro lidi není smrtelná
a navíc je imunizuje proti plicnímu druhu této nemoci. Obrana v podo-
be pŕísunu mléka ochabla. Paradox tak vlastne zmizel- ustoupil novým
poznatkúrn, aniž nahlodal principy hygieny. Ne všechny paradoxy však
mají takto omezené účinky.

Formálne vzato je paradox dvojicí výrokú, z nichž každý je podložen
pádnými dôvody, avšak oba nemohou být pravdivé zároveň. Zvýraz-
néme si toto formální hledisko pomocí žertovného príkladu a pak se
podívejme na jeden velmi slavný paradox, který stále vzdoruje ŕešení.

Na obrázku lje nakresleno patnáct filosofú hloubajících nad nejakou
záhadou existence. Rozstŕihnerne-Ii obrázek podél pŕerušovaných čar
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Obr. l

Obr. 2

a zarnéníme-Ii dve horní části, získáme tím obrázek 2; na to není zapo-
tŕebí žádného kouzelnického triku. Oba obrázky mají naprosto stejné
části, jak Ize okamžite dokázat spornocí kopírovacího stroje a núžek.
A pŕesto: z patnácti filosofú se nejakým záhadným zpúsobem stalo čtr-
náct. Máme pádný dôvod dornnívat se, že jeden z nich zmizel, a záro-
veň neméné pádný dúvod být presvedčeni, že nezmizel žádný, neboť
jestliže

l. bylo pŕítomno patnáct filosofú
a 2. je jich čtmáct,

z toho plyne, že 3. jeden zmizel.

Zároveň však z toho, že

1. bylo pŕitornno patnáct filosofú
a 2'. nic nebylo pŕidáno ani ubráno,

plyne, že 3'. nezmizel žádny,
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Body l, 2 ani 2' rozhodne nelze zpochybnit, a pŕece výroky 3 a 3' ne-
mohou být pravdivé oba zároveň. Anebo tak to alespoň vypadá. Ríci
k tomu více by zkazilo vtip (pŕestože čtenáŕ by si mohl dát tu práci
rozhodnout, který z filosofú vlastne zmizel) a logiku paradoxu to už teď
vystihuje dost elegantne.

Nyní si uveďme jiný príklad, který stále vzdoruje ŕešení. Zdroj ern
prastarých a velmi plodných paradoxu je idea lidské svobody. Jeden
z takových paradoxu vyvstává z predstavy vševédouciho a všemohou-
cího Boha, který stvoril celý vesmír včetné človeka, jemuž dalovšem
svobodnou vúli, Pŕedpokládejme tedy, že

l. Buh je vševédoucí a všemocný Stvori tel
a 2. Buh nám dal svobodnou vúli,

z toho plyne, že 3. jsme nikdy zodpovédni za to, co déláme.

Na druhé strane z predpokladu, že

l. BUh je vševédouci a všemocný Stvoŕitel,
2'. každá událost má nejakou príčinu,
3'. co má svou príčinu, nemohlo by býtjinak,

a 4'. každý, kdo jedná svobodné, mohl by jednatjinak,
vyplývá, že 5'. nejsme nikdy zodpovédni za to, co déláme.

Tento príklad není ani zdaleka tak elegantní jako ten s mizejícím
filosofem. Zahrnuje více predpokladu (uvedených i zamlčených), jeho
logika není tak pevná a nevyvratitelná a presný zdroj vznikajících pro-
blému je pŕedmétem diskusí. Nékteŕí myslitelé popírají, že zde vúbec
nejaký paradox je, neboť jedna jeho polovina je podie nich pouhým
klamern. Jiní zase dúmyslné argumentují, že oba uvedené závery se
mohou vzájernné doplňovat, budou-li predpoklady správne interpreto-
vány. Témito záležitostmi se budeme blíže zabývat v deváté kapitole.
Samotný paradox však pre sto zústává velmi houževnatý - jeho jádro je
totiž nezávislé na víre v existenci Boha - a pro tuto chvíli jej použiji
jako jasný príklad dvou navzájem si odporujících výrokú, z nichž každý
se opírá o presvedčivé dúvcdy,

K tomu dochází tehdy, spojuje-li myšlenkový rámec dva odlišné zpú-
soby zobrazování jediného sveta. Svet obsahuje dejiny lidského jednání,
na než pohlížíme - z hlediska etiky a každodenní psychologie -jako na
néco uskutečňovaného svobodnými činiteli, kteŕí by se mohli rozhod-

18

ÚDIV, PARADOX A VIZE

nout jinak. Na takovém pohledu je podie všeho založeno celé naše chá-
pání toho, co má v lidském živote význam a hodnotu. Na druhé strane
jsou lidské činy událostmi ve svete pŕíčinných souvislostí a pŕestože
jsou výsledkem vúle, nepŕedpokládárne, že by tato vúle fungovala na-
hodile a naslepo. Z hlediska vedy máme tedy sklon uvažovat o našem
jednání jako o čemsi určeném jeho vstupy a pŕíčinnými zákony prírody.
o to se podie všeho opírá celý náš pohled na lidský život jako na nec o
uspoŕádaného a vysvétlitelného. Každé z tech to hledisek dává samo
osobe smysl a u každého jsou dozajista daleko pádnéjší dúvody na nem
setrvat nežje opustit. Pŕesto se však zdá, že se navzájem vylučují. Tento
konflikt nemusí být zpočátku zcela nápadný, avšak jakmile jednou vy-
stoupí na povrch, stává se nesnesitelným.

Následují samozrejme pokusy paradox nejak podkopat, ale v dalším
pŕedpokládejme, že nebudou úspešné. Néco v daném rámci musí tedy
ustoupit, jenže co? Nyní začín á být dňležité, že tento paradox není zcela
presný. UvedI jsem ho jako paradox povstávající z pojetí Boha, který
prostupuje všechny součásti života. Z historického hlediska se tento para-
dox dostal až k nám práve takovým zpúsobem. Bylo by tedy rozumné
očekávat, že pevné rozlišení mezi vedou a náboženstvím - rozlíšení
onoho druhu, který je dnes samozrejmostí - odstraní velkou část tohoto
napéti. Historicky se tak ovšem nestalo: v pŕedchozírn odstavci zabý-
vaj ícím se vedou a etikou nebyla o Bohu jediná zmínka a navíc je záhada
svobodné ville starší než kŕesťanství. Tak se môže stát, že se rámec v reakci
na paradox zmení, a pŕesto si tento paradox nese dál s sebou.

Zpétný pohled má tedy svá pro a proti. Pomáhá nám videt rozdíl
mezi uzavŕenými a otevŕenými otázkami, neboť ukazuje, že rámce exis-
tují a že se mení. Nékdy rnúžeme vidét.jak se paradox objevuje, napíná
svúj rámec až k prasknutí a pak je vyŕešen novým rámcern. Napríklad
viktoriánská péče o hygienu vycházela z moderního pojetí nemoci jako
díla mikroorganisrnú a rúzných částic, které bylo součástí chápání prí-
rody jako mechanického systému príčin a následkú. Tento zpúsob uva-
žování môžeme postavit proti staršímu rámci, v némž se nemoc se vši
vážnosti chápala jako Boží trest za hŕích a byla tudíž vhodným predme-
tem modliteb. Novéjší rámec múžeme také vyložit jako ŕešení nesnesi-
telných intelektuálních záhad, které nastolil rámec dŕivéjší. Avšak zpétný
pohled má i svá úskalí: svádí nás totiž k tomu, abychom o intelektuálních
zmenách uvažovali vždy jako o pokroku a abychom zapomínali, že ani
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my na tom nejsme jinak. Skutečnost, že imy máme nejaký takový rámec,
je pro tuto knihu klíčová a nemožnost z tohoto rámce jakkoli vystoupit
je pro filosofické myšlení zásadním bodem.

V úvodních částech této kapitoly jsem ješté nemohl pŕedložit žádný
jasný zpúsob jak zjistit, zdaje nejaká otázka otevŕená či uzavŕená. Bylo
tomu tak proto, že jsem nedokázal podat jasnou definici rámce. Obecne
vzato, vidíme, že teoretizování o néčern probíhá uvnitŕ souboru pŕedpo-
kladú, z nichž nékteré jsou obecnéjší než jiné. Napríklad kosmické ra-
kety jsou navrhovány v souladu s teorií o kovech apalivech, kteráje tak
v jistém smyslu rámc ern tohoto podniku. Avšak tato teorie se sama opírá
o širší rámec fyziky, který zase vychází z mnohem obecnéjšich pŕedpo-
kladú o hmoté a energii. l postuláty fyziky však.pŕedpokládaji velmi široký
výklad skutečnosti, logiky a povahy poznání, a tedy i lidského chápáni,
Kdyby byly tyto rozšiŕujicí se vztažné rámce poskládány jako čínské
kostky jeden ve druhém, pak by byl .myšlenkový rámec" tou nejvétší
z takových kostek. Avšak veci nejsou tak jednoduché. Prozatím se tedy
spokojíme s prohlášením, že paradox nahlodává soubor velmi obecných
.pŕedpokladú tím, jak ukazuje nemožnost platnosti všech najednou.

VIZE

Néco tedy musí ustoupit. Tvorivý údiv je hledáním rádu a významu,
neboť chceme, aby naše zkušenost dávala nejaký smysl. Na povrchu je
totiž často nesouvisle roztŕíšténá nebo zcela bezúčelná. Neškolený po-
zorovatel vidí noční oblohu a její pohyby pro neho postrádají jakýkoli
smysl. Život trvá pouze okamžik astronomického času, než se ztratí ve
lhostejné prázdnoté. Avšak zkušenosti postrádající jakýkoli smysl jsou
pro nás nesnesitelné. Stŕídáni ročních období, let vrabce, smrt pŕitele, to
vše musí mít nejaký význam. Rámce jsou tedy více než jen pokusy
zformulovat úhledné principy uspoŕádaného myšlení. Jsou také snahou
najít nejaký smysl pod povrchem toho, co vnímáme a cítíme. Vyjadŕují
vizi, náš názor na svet.

l zde je snadnéjší dívat se na vec s odstupern. Za príklad si proto
vezmeme jednu z vizí osmnáctého století, jak je zachycena v Eseji
o človéku, kterou v roce 1734 napsal Alexander Pope. Je to optimistická
vize prírody jako ríše, která má pro zbožnou mysl dokonalý a uspoko-
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jující smysl. Obzvlášté dobre to Pope vystihuje v následujících čryŕech
verších:

Yeškerá príroda není než umením, jež nepochopíš,
veškerá náhoda ŕízenim, jehož smer nespatŕíš,
veškeren nesoulad nepoznanou harmonií,
vše dílčí zlo ve všeobecném dobru míjí.

Pope doufá, že povrch, který se v našich očích múže vyznačovat naho-
dilostí, nesouladem a zlem, je ve skutečnosti výrazem umení, ŕizeni,
harmonie a dobra. Ve všem je skryt nejaký zámer, jen kdybychom se
poŕádné podívali. Búh stvoril svet tak, jak tvorí umelec: všechno uspoŕá-
dal, takže i to, co vypadá nahodile,je ve skutečnosti náležitým následkem
své príčiny. Domníváme-li se, že kolem sebe vidíme svévolnou oškli-
vost a hrubou, krutou záhubu, nechápeme celek, stejné jako začátečník
v neznámé hudbe neslyší harmonii. Dí1čí zlo vždy dává smysl, je-li nazí-
ráno v souvislosti s širším plánem Boha na vétší dobro. Následující dva
verše jsou pak triumfálním vyvrcholením:

A navzdory pýše, navzdory rozumu omylnému
jedno je jasné, že cokoli je, správne je tomu.

Vétšina z nás dnes takovou vizi nesdí1í a když, tak jen pŕiležitostné, ve
slavnostní nálade. Zejména neklademe rovnítko mezi rád ve významu
zákona príčiny a následku a rád jakožto božský zámer nebo morální
hodnotu. Už nedoufáme a neočekáváme, že se teoretizováním dostaneme
k jakémusi morálnímu souladu s celkem všehomíra. Místo toho nestran-
ne a nezanícené teoretizujeme o vesmíru, který - jak se múžerne klidné
domnívat - v sobé nemá vestavén vúbec žádný morální rád. Máme sklon
oddélovat rád vecí od významú lidského života, ale teoretizovat pritom
nepŕestáváme. l nadále spojujeme spolu nékteré oblasti našeho myšlení
ve snaze sestavit vétši, avšak koherentní obrazy a stále se snažíme do-
spét k jedinému obrazu bez paradoxú. Cesta za pravdou má mnoho
podob a každou z nich je možno zpochybnit či odmítnout. Za pravdou
všakjít musíme: bez nejaké vize bychom nedokázali dále žít.

Z toho všeho vyplývá existence silného napéti mezi zkušeností a vizi.
Zkušenost vizi nediktuje; ve zkušenosti môžeme vždy najít ten druh
rádu, který jsme se tam najít rozhodli. Vize je na druhé strane zranitelná
ze strany zkušenosti stejné jako paradoxu. To platí jak v prípade vedy,
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tak i naši morální cesty životem. Opet tedy není možné vyjádŕit se jed-
noznačne a jasne, dokonce ani v první kapitole. Doufárn však, že se
vynorilo celkem zŕetelné ohraničené téma. Ať tak či onak, nyní toto
téma shmu a potom uvedu, co bude následovat v dalších kapitolách.

SHRNUTÍ

Existují nékde jinde ve vesmíru bytosti obdaŕené vedomím? Na první
pohled je to uzavŕená otázka, která má co do činční s technikou a s vedec-
kými fakty a predstavuje metodologický problém jedine v souvislosti
s tím, že vesmír je velký. To je užitečný začátek, protože idea dotazování
za účelern mapování je jasná a znárná. Dál nás však nezavede. Uzavŕená
otá~kaje žádostí o informaci v rámci existujícího systému,jenže v jistém,
nesnadno určitelnérn bodézačnou takové požadavk·YzPochYbflovat sys-
tém sám. V onom bode je položena otevŕená otázka, v níž se ukrývá
také zvédavost, jak se na ni vúbec dá odpovédét.
" Otevŕené otázky mohou vyvstat práve proto, že poznatky jsou velmi
neúplné. Starovéký človek se ptal, pro č vychází slunce, a zjistil, že mu
na to nikdo není schopen odpovédét. Je ovšem pravdepodobnejší a také
mnohem zajímavéjší, že se mu ve skutečnosti dostalo odpovedi o slu-
nečním spŕežení a o nebeských cestách slunečního boha a že ho tato
odpoveď neuspokojila. Z toho dúvodu ji srovnal s odpovéďmi na jiné
otázky a povšiml si, že všechny nemohou být pravdivé zároveň. Zajímalo
ho tedy stanovisko, z néhož by mohl mezi nimi rozhodnout, ashledal,
že žádné takové neexistuje. Narazil na paradox, který mel pŕetrvat pri-
nej menším do té doby, než se zmenil rámec.

.0 Rámec je soubor predpokladu a pravidei rádu. Určuje, co vytéžirne
ze zkušenosti, a poskytuje nám co nej širší obraz skutečnosti, kterou nám
naše povrchní zkušenost zprostŕedkuje. Práve to je vize a odúvodňovaná

snaha o její dosažení je skličující stránkou filosofie. Tuto kapitolu bych
však v podobném tónu končil nerad. Pŕehled obsahu následujících kapi-
tol proto bude, jak doufám, také radostným pŕíslibem.

Pfišti kapitola je o umení argumentace a zve nás do oblasti logiky. Ho-
von se v ní o usuzování, dokladech a analogiích, popisují se nékteré klamy
a doplňuje se, co již bylo ŕečeno o paradoxech. Pak následují tri kapitoly
o tom, jak naše mysl rozumí pŕírodé, tedy o problémech poznání (neboli
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epistemologie). Napétí mezi rámcem a zkušeností se v nich rozebírá po-
drobnčji a barvitéji - začneme Platónovým podobenstvím o jeskyni a skon-
čirne novéjší predstavou poznáníjako síté pŕesvédčení. Zústane nám pak
neodbytná záhada samotného já, která nás povede ke kapitolám šest až
osm. Veškeré poznání se podie všeho opírá o vedomí a vyžaduje tak neja-
ké já, které ví. Toto vtíravé já se stŕetává s naší nadéjí na objektivní pravdu
ve vede, ale je klíčové pro pochopení lidského života a etiky. V šesté kapi-
tole proto uspoŕádáme hon na já, avšak zatímco se budeme snažit vztáh-
nout vnitŕní svet k vnéjšímu, toto já nám unikne. Následující dve kapitoly
budou pokusem zachytitje v našem morálním chápání a v idejích svobo-
dy ve společenském živote. To už budou pŕipraveny zapoj it se obe strany
paradoxu svobodné vúle a záverečná kapitola se do zápasu s nimi pustí,
avšak k úhlednému a jednoznačnému zakončení ani tento boj nepovede.

PozvánÍ vábi, zatÍmco úvody ukazují smer. Úvod by mel poskytovat
nákres krajiny a na mape by mély být zakresleny počátky hlavních cest,
jež tam vedou. Mel by být rozvážný a informativní. Napsat nejaký
Úvod do filosofie je po čertech nevdéčná a téžká práce, protože všechny
aspekty námetu a metody jsou sporné. Naštéstí jsem se o nic podobného
nemusel pokoušet, i když by mne mrzelo, kdyby nejaký profesionální
filosof pri listování touto knihou dospel k záveru, že je až príliš nezod-
povedná. Opakované poznámky ~~~gy gestem smérem k meta-
fyzice. Kapitoly o poznání rozvíjejí tradiční rozepŕe mezi racionalismem
a empirismem, za nimiž následují nové spory, které vycházejí z popŕeni,
že by poznání potrebovalo mít nejaké základy. Rozbor mysli, tela a osob
je zase vpádem do hájemství filosofie ducha. Morální filosofie pŕichází
na pŕetŕes v sedmé kapitole a cesta k politické a sociální filosofii se
otevírá v kapitole osmé. Zbývají jisté mezery - napŕiklad teorie význa-
mu a estetika - ale doufám, že i tak nabízím dost akademické filosofie,
aby si potenciáinÍ student mohl udélat predstavu, co Ize očekávat,

Nicrnéné je snad prípustné, aby pozvání byl o ponékud osobní a aby
se ochotne otevíralo kritickým náhledúm. Členáf by mel tedy odmít-
nout jen trpné vstŕebávat text. Je spousta jiných zajímavých námetu
a hodnotných pŕistupú, nestojite-li o ten múj. Není žádný dúvod, proč
byste museli souhlasit s tím, co ŕikám, jenom preto, že to tu stojí černé
na bílém. Kniha je pro nadšence typu "udelej si sám" a svúj úkol splní,
bude-li její námet na konci budit v čtenáŕi zápal a fascinaci, které budí
ve mne samotném. Další už budiž ponecháno jinýrn.
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