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Událost nelze vysv�tlit. Ani náhodou. I kdyby náhoda byla vysv�tlením. Náhodu rovn�ž nelze
vysv�tlit. Je však d$ležitým prvkem vypráv�ní. Krásn� to ilustruje Zrzavého p�íb�h s klávesnicí
(Vesmír 74, 147, 1995/3). Náhoda má tak hodn� spoleþného se zázrakem. Zázrak je rovn�ž n�co,
þeho d$vod þi p$vod leží ,za zrakem‘, tj. mimo dohled, za obzorem kauzálních souvislostí, do nichž
náhoda vstoupila. Však s ní také biologové nakládají stejným zp$sobem jako teologové se
zázrakem.

Pojem náhody je stejn� neujasn�ný – a neujasnitelný – jako pojem události. V uþeném podání se
náhod� �íká kontingence – doslova: spoleþný dotek, vn�jškový styk (od con-tango). Kontingentní je
vše to, þeho neexistence, opak þi jinakost jsou myslitelné. Ve v�d� obnovili pojem ,kontingence‘
klasikové molekulární biologie, F. Jacob a J. Monod; p�irozen�, že v souvislosti s evolucí.

Podobný významový p$vod má i jiné oznaþení náhody: koincidence, od con-in-cadentia, doslova
,sou-v-padnutí‘, þemuž odpovídá ruské so-v-padanie. Cadentia – padání – dalo vznik
francouzskému chance – ,št�stí‘, jež v angliþtin� nabylo významu ,náhoda‘. V þeštin� znamená
,šance‘ p�íležitost – lat. occasio. Všechna tato slova jsou odvozena od latinského casus – pád, p�ípad
(srv. angl. case). Pravzorem pádu je dopad hrací kostky – nejstaršího a nejznám�jšího generátoru
náhody. Také francouzské le hasard – jež známe z þeského ,hazard‘ ve smyslu opovážlivého risku –
pochází z arabského az-zahr, což op�t znamená hru v kostky. Naše ,náhoda‘ vychází p�irozen�
z téže ,vrhcábové‘ zkušenosti, kde vše vždy dopadne jinak – p�ípad od p�ípadu – pop�ípad� stejn�.

Málo co platí ,na každý pád‘. 

Odlišný p$vod má anglické random – ,náhodný‘, užívané v odborn�jším kontextu: pochází
z francouzského randir = klusat, hnát se bezhlav�, nazda�b$h. Komplementární pohled skrývá ješt�
uþen�jší slovo pro ,náhodný‘: ,stochastický‘. Pochází z �eckého stochazein = st�ílet lukem na terþ
(stochos) – tedy práv� nikoliv ,nazda�b$h‘. Tedy nikoliv ,nazda�b$h‘ v dnešním smyslu. �eþtí
luþišníci se totiž za zdar st�elby modlili k n�kterému z boh$ – zvlášt� pak k Apolonovi. B$h m�l
,ošet�it‘ náhodný – stochastický – prvek spojený neodd�liteln� s lukost�elbou bez ohledu na
p�esnost zacílení. I nejnepatrn�jší úchylka m$že zp$sobit, že sebelepší st�elec se m$že minout,
chybit cílem. (Toto ,minutí‘, ,pochybení‘, které se �eklo �ecky hamartéma a latinsky error, nabylo
významu ,chyba‘, ,blud‘, posléze ,h�ích‘.) Pojem ,stochastický‘ oznaþuje rozptyl kolem
žádoucího výsledku. Gregory Bateson definuje ,stochastický proces‘ následovn�:

Jestliže posloupnost událostí sdružuje náhodný (random) prvek se selektivním d�jem tak, že pouze
n�které výsledky náhodného mohou p�etrvat, tato posloupnost se nazývá stochastická.

To odpovídá postupu ,pokusu-a-omylu‘: náhodný výb�r z možností, jehož výsledek postupn�
p�edchozí výb�r zužuje. Stochastický proces lze proto vystihnout jako ,uþenlivé tápání‘. (�ecké
stochos znamená cíl –podobn� jako telos; nenapovídá tato zvláštní shoda n�co o tom, že protiklad
,zám�r‘ versus ,náhoda‘ – a tedy telologický versus stochastický – je toliko zdánlivý?)

V�da se vždy zabývala tím, co je obecné: ,o jedineþném není v�d�ní‘ (de singularibus non est
scientia), �íkávali sta�í. Novov�ká p�írodov�da v tradiþním pojetí se zabývala jedineþným jen jako
p�ípadem obecné p�írodní zákonitosti. Zákon platí v každém p�ípad�, nelze jej však na každý p�ípad
aplikovat. Alespo� ne v lidské právní praxi, odkud byl pojem ,p�írodního zákona‘ p�evzat. Teprve
novov�k p�išel s p�edstavou ,p�írodních zákon$‘ spojenou s p�esv�dþením, že je lze aplikovat na
každé p�írodní d�ní. „P�íroda je zákonitost sama“ bylo možno si p�eþíst v uþebnicích marxizmu.
A vskutku: obrat, že ,vše lze p�irozen� vysv�tlit‘, znamená ,vyvodit z p�írodních zákon$‘.



Singularity neexistují. – Tak se tomu v��ilo alespo� d�íve.

Evoluce ud�lala této p�edstav� p�írody þáru p�es rozpoþet. V mechanizmu p�írozeného výb�ru se
Darwinovi sice poda�ilo nalézt pro evoluci vysv�tlení v rámci tradiþní, mechanistické p�edstavy
sv�ta, avšak za vysokou cenu: p�ivedl náhodu nazp�t do p�írody. A sv�t, jemuž vládne náhoda, již
není mechanizmem.

Evoluþní události nelze z p�irozeného výb�ru vyvodit. Evoluce – navzdory svému jménu (e-volvo =
od-víjím, rozmotávám n�co sice smotaného, ale p�esto již existujícího) je zásadn� kontingentní:
nevyvíjí latentní obraz, ani nep�ehrává již natoþený d�j z kazety. Její reprodukce po ,op�tovném
p�evinutí pásky‘ (slovy S. Goulda – viz Vesmír 70, 305, 1991/6) by vedla ke zcela jiným evoluþním
alternativám. Nic není zapsáno v poþáteþních podmínkách: evoluce je skuteþné tvo�ení, nikoliv
zjevování. Je to d�j, který sama sebe rozvrhuje, sám tyto podmínky p�etvá�í a tím m�ní kritéria
výb�ru z vlastních možností.

Obtížnost myslet náhodu je p�íþinou, proþ se Darwinovo vysv�tlení chronicky setkává
s nepochopením a neporozum�ním. Není také p�íliš divu, platí-li, že náhoda nejen nic nevysv�tluje,
ale že sama je ex definitione nepochopitelná a nesjednává porozum�ní. Právem se mnohým zdálo þi
zdá, že nic nezískáme, vysv�tlíme-li zázrak náhodou: ,temné se vysv�tluje temn�jším‘ (obscura per
obscurius), �íkávali sta�í.

Naší p�edstav� v�d�ní þiní v$bec kontingence potíže: nechceme ,boha, který vrhá kostky‘. Trváme
na bohu, pod jehož všev�doucnost spadá i veškerá budoucnost – Laplaceov� démonu, jehož
„inteligence by zahrnula do jediné formule pohyby od nejv�tších vesmírných t�les do
nejnepatrn�jšího atomu, pro niž by nebylo nic nejisté, a minulost i budoucnost by byla p�ed
jeho oþima p�ítomna celá“.

Nejr$zn�jších ,evolucionizmy‘ tuto jedinou formuli hledaly: navrhovaly a formulovaly r$zné
,evoluþní zákony‘, þi p�edpokládaly existenci n�jakého zám�ru, sm��ování k pokroku, k vyšším
formám, þi obecn� k zvyšování komplexity; vzpome�me Lamarckových ,sklon$‘ (penchants),
Spencerovy ,diferenciaþní síly‘, Bergsonova ,životního vzmachu‘ (l’élan vital). Všem t�mto
p�edstavám nadává J. Monod do ,vitalizm$‘ a ,animizm$‘. A ježto mezi n� za�adil i marxizmus,
jeho kniha – Le hasard et la nécéssité (= Náhoda a nutnost – lépe známá pod anglickým názvem
Chance and necessity), tato bible biologického pravov��í, nesm�la u nás vyjít – a dosud nevyšla.

O tom, jak obtížné je myslet náhodu, pochopit ji jako ,vysv�tlující princip‘, sv�dþí
antropomorfizace, s níž nikdo menší než nositel Nobelovy ceny, etolog K. Lorenz, mluví ve své
knize ,Takzvané zlo‘ o mutaci a selekci jako o dvou ,geniálních inženýrech‘. Dokonce pro
samotného Darwina byla p�edstava pokroku, p�ítomného jak v lidské, tak v p�írodní skuteþnosti,
þímsi samoz�ejmým. ýistý darwinizmus bylo t�eba z Darwinova díla teprve ,vydestilovat‘. Monod
právem �íká, že plný dopad Darwinova uþení o p�írodním výb�ru bylo možno ocenit teprve v našem
století, a to díky objevu genetické informace, jejíž strukturální zm�ny jsou nezávislé na jejím
obsahu i vyjád�ení.

Monodova kniha je uvedena motem:

„Vše je na sv�t� plodem náhody a nutnosti“

Demokritos.

Podobný výrok se však mezi dochovanými atomistickými zlomky nenachází! Dle Aristotelova
sv�dectví

„Demokritos upustil od toho, aby mluvil o úþelu, a p�evádí na nutnost vše, þeho užívá p�íroda.“ (Zl
A 66)

Z téhož d$vodu Demokritos náhodu rozhodn� popíral. Nicmén� sv�dectví, které se nám o tom
dochovalo, je výmluvné:

„Demokritos �íká, že náhoda není p�íþinou niþeho, a p�evádí vše na jiné p�íþiny. Tak za p�íþinu



nalezení pokladu má kopání nebo zasazení olivy a za p�íþinu toho, že byla rozbita lebka
lysého þlov�ka, má orla, jenž shodil na zem želvu, aby se rozbil její kruný�.“

(Zl A 68 ze Simplikia)

Jak patrno, praotec mechanistického determinizmu, jehož se Monod neprávem dovolává, jakkoliv
„upustil od toho, aby mluvil o úþelu“, poþítá mezi p�íþiny i d$vody – tedy p�íþiny finální: neváhá
mluvit o zám�ru a úþelu v chování jak þlov�ka, tak živoþich$.

Náhodu v silném smyslu se odvážili myslet teprve pozd�jší atomisté –  Epikuros a Lucretius, a to
pomocí prazvláštní p�edstavy pranepatrné odchylky (lat. clinamen, �ecky parenklisis) atom$ od
svislého pádu. Clinamen je natolik nepatrné, že je nepost�ehnutelné – a tudíž nepot�ebuje p�íþiny: je
anaitiós, latinsky sponte – odtud slovo ,spontaneita‘. Tím vysv�tlovali tito myslitelé zm�nu, vývoj
a svobodnou v$li:

Koneþn�, jsou-li veškeré pohyby spjaty,

vzniká-li v urþité �ad� z jednoho druhý

a nedávají-li úchylky t�lísek podn�t

k pohybu, by osnovu osudu strhal,

p�etna odv�ký �et�zec souvislých p�íþin:

kde by se v živoucí bytosti vzala

a odkud ta osudu urvaná svobodná možnost,

že každý kráþíme, kam nás pobídne v$le,

a v þase neurþeném, jak nás ponukne mysl?

Zdrojem takových kon$ je urþit� v$le, 

z které se líhnou pohyby do úd$ t�la.

Titus Lucretius Carus: O podstat� sv�ta II. 216 – 262

p�ekl. J. Novákové, Poho�elý, Praha 1945 pp.75 – 77

Tyto p�edstavy o ,podstat� sv�ta‘ (doslova: povaze v�cí: De rerum natura) se po celá dvé tisíciletí
neujaly: epikurovskému clinamen se jako svévolné, bláhové ad hoc smyšlence od té doby vysmívali
jak filozofové, tak v�dci.

Dnes se koneþn� dostává epikurovskému clinamen ocen�ní. Stalo se p�ímo základem
moderního v�deckého myšlení. Staþí nahradit p�edstavu ,svislého pádu atom$‘ dnes b�žn�jšími
metaforami, jako jsou ,pád na nižší energetickou hladinu‘, ,degradace volné energie‘. Jimi operují
zákony kvantové fyziky a termodynamiky, které jsou, jak známo, statistické povahy. Epikurovské
clinamen se v nich skrývá pod výrazy ,pravd�podobnost‘, ,statistika‘ þi ,fluktuace‘.

Náhoda tak vládne nejen kvantovému �ádu mikrosv�ta, nýbrž i chaotickému �ádu skuteþnosti
– makrosv�tu ,bifurkací‘, tj. stav$m na rozcestí, kde sebenepatrn�jší vliv – ,efekt motýlího k�ídla‘ –
rozhoduje o vývoji složitých, ,nelineárních‘ (þti: p�irozených) soustav (viz ZN, Poruþíme v�tru
dešti. Vesmír 72, 48, 1993/1). I. Prigogine ve své zobecn�né termodynamice (soustav daleko od
rovnováhy) mluví p�ímo o ,�ádu skrze fluktuace‘, p�iþemž se Epikura a Lucretia výslovn� dovolává.

Fluktace je totiž také jedno z oznaþení pro náhodu. Fluctuatio znamená ,vln�ní‘, p�enesen�
,kolísání‘. Man� se vybaví Batesonova výstižná charakteristika:

„To, co trvá déle mezi vlnkami náhody, musí trvat déle než ty vlnky, které tak dlouho netrvají. To je
teorie p�irozeného výb�ru v kostce.“

Evoluce se d�íve zdála být zvláštností Života jakožto okrajového jevu, zanedbatelného v$þi
neživé, ,typické‘ p�írodní skuteþnosti, jež se vyznaþovala nem�nností, spoutaností v �ád nutnosti



v�þných p�írodních zákon$ – lukretiovskými ,osnovami osudu‘ (foedera fati). Darwin$v výklad dal
evoluci ,p�irozené vysv�tlení‘ – uþinil z ní ,výjimku potvrzující pravidlo‘. Dnes je situace obrácená:
p�irozený výb�r je jen zvláštním p�ípadem ,�ádu skrze fluktuace‘, který je doslova univerzální,
kosmické povahy. P�esn� tak, jako tomu bylo u helenistických atomist$.

Z hlediska souþasné kosmologie jsou i p�írodní zákony, hodnoty fyzikálních veliþin, mikrostruktura
hmoty a þasoprostorová makrostruktura vesmíru – ba sám þas a prostor – zesílenými stopami
prvotních fluktuací, tj. odchylek od hladkého rozpínání, k nimž došlo ,na poþátku sv�ta‘ þili
b�hem ,prvních t�í minut‘. ,B$h tedy p�ece jen vrhá kostky‘ – navzdory Einsteinovu p�esv�dþení –
a nejen ,b$h živých‘!

Proþ náhoda vytvá�í �ád – ba p�ímo ,�ád z chaosu‘? Tato problematika pat�í v souþasné p�írodov�d�
k t�m nejnároþn�jším a nejzajímav�jším. (Je ostatn� podobou odv�ké otázky: proþ je spíš n�co,
nežli nic?). Pozorujeme a ze zkušenosti víme, že se skuteþnost na všech úrovních vždy n�jak
uspo�ádává: spojité nekoneþno možností se postupn� rozpadá (,kolabuje‘) na spoþetnou �adu
diskrétních alternativ, a nespoþetno stav$ se rozt�ídí do p�ehledné soustavy základních podob.
Jakkoliv je nepravd�podobné, že za celou historii Zem� dopadly na zemský povrch dv� naprosto
totožné sn�hové vloþky, p�esto lze vodní krystaly snadno rozt�ídit do n�kolika základních typ$.
Astronomický je i poþet možností vzájemného regulaþního propojení mezi našimi geny
daného vzájemným vypínáním a zapínáním regulaþních okruh$; ukázalo se však, že se postupn�
ustálí do n�kolik desítek zp$sob$ vzájemného nastavení, což odpovídá poþtu typ$ bun�k
našeho t�la (viz D. Storch: Evoluce na hranicích chaosu, Vesmír 71, 328, 1992/6).

Zkrátka – skuteþnost je typická – a to na všech úrovních: od atom$ po kultury a jazyky. T�mto
typ$m, na nichž se vývoj ustálí, se �íká ,atraktory‘. Neurþují konkrétní uspo�ádání, nýbrž rámcovou
podobu. O takových atraktorech lze z�ejm� uvažovat i u t�lesných podob. Znalci t�ch þi on�ch
taxonomických skupin mají pro to cit; scházejí jim však prost�edky, jak svou zkušenost objektivn�
vyjád�it. Podoba není objektivní vlastností, podobnost není objektivizovatelným vztahem, typy þi
atraktory nejsou žádné objekty.

Proto je dnes morfologie zanedbávána: topologie ,eidetických prostor$‘ – stavových prostor$
podob – je dosud tém�� neprobádána. (Pokusy biolog$ v tomto sm�ru byly opakovan� opušt�ny
a plodnost takových pojm$ jako ,pole‘, ,gestalt‘, ,archetyp‘ þi ,informace‘ dosud nebyla docen�na.
Taková morfologie by ukázala, že aþkoliv náhoda je zdrojem nekoneþných možností, málokterá
možnost má šanci se uskuteþnit. Proto náhoda daleko mén� škodí, než bychom þekali; spíše dává
p�íležitost k výb�ru; je více zdrojem zm�n nežli chyb. Náhodné variace vedou ke speciaci.
Nosorožec m$že být bu� jednorohý, nebo dvourohý. Snad je možností víc – jež nebyly
uskuteþn�ny, nejsou však spojité.

Tomu všemu dosud nerozumíme – a dost možná, že tomu vposledku ani rozum�t nelze. T�eba to
není nic pro v�du. I v�da má své hranice. Možná, že ,podobosloví‘ není žadným z jejích stabilních
stav$. To však neznamená, že skuteþnost nelze takto zakusit a prožít. Umož�uje to op�t již zmín�ný
prototyp náhody – hrací kostka. Spojité nekoneþno jejích pád$ a dopad$ se rozpadá na šest
nespojitých p�ípad$ – šest výsledných typ$. P�íþina tkví evidentn� v jejím krychlovém tvaru
– jakožto elementární ,tvarové p�íþin�‘.

Odv�ká obliba, ba vášnivá závra" vrhcáb$, rulet a jiných hazardních her má možná zde sv$j d$vod
a p$vod. V prom�n� spojitosti (kontinuity) v nespojitost (diskontinuitu, diskrétnost), s níž
nekoneþno ústí v koneþné, lze prožívat vyno�ování se mezí z bezmezna skrze jedineþné události, jež
nemajíce p�íþin, jsou p�esto osudnými. Tam, kde tak�ka ,nic‘ tvo�í hranici mezi výhrou a prohrou,
ztrátou a ziskem, bohatstvím a chudobou, životem þi smrtí, se ocitáme u samotného zdroje
sv�tového �ádu – �ádu skrze fluktuace. A nelze–li tento temný prazáklad vysv�tlit, lze jej alespo�
,vytmavit‘: hráþská váše� je kosmickým, božským zážitkem toho, co bylo po tisíciletí noþní m$rou
v�dy.

Rámeþky   



„Z NIýEHO NENÍ NIC“ – tento citát z „Krále Leara“ shrnuje do jediné v�ty celou �adu
st�edov�kých i pozd�jších moudrých pouþek. Pat�í k nim:

1. Zákon zachování hmoty a k n�mu p�evrácené tvrzení, že žádná nová hmota nem$že
vzniknout v laborato�i.

2. Zákon zachování energie a k n�mu p�evrácené tvrzení, že žádná nová energie nem$že
vzniknout v laborato�i.

3. Zásada, demonstrovaná Pasteurem, že žádná nová živá hmota nem$že vzniknout
v laborato�i.

4. Zásada, že žádný nový �ád nebo vzor (pattern) nem$že být vytvo�en bez informací.

O všech t�chto a podobných negativních tvrzeních m$žeme �íci, že jsou to spíše pravidla oþekávání
než p�írodní zákony. Mají tak blízko k pravd�, že každá výjimka je neobyþejn� závažná.

Gregory Bateson: Mysl a p�íroda, I.8


