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Václav Šmejkal: Krize newtonovsko-karteziánské v�dy

esej

Resumé:

Hypotézu krize newtonovsko-karteziánské v�dy/sv�tonázoru lze zkoumat z n�kolika úhl$. Tato esej
p�edkládá jednak její konfrontaci s konkurenþními sv�tonázory, dále prov��uje její vývoj jakožto
paradigmatu a nakonec se zamýšlí nad tím, zda sám newtonovsko-karteziánský sv�tonázor není
svými praktickými dopady odpov�dný za souþasné krizové jevy. Její první þást tedy obsahuje
charakteristiku newtonovsko-karteziánského paradigmatu a do protikladu k ní staví názory
souþasných v�dc$ popírajících platnost Newtonových a Descartových p�edpoklad$ a zejména na
nich vybudovaného sv�tonázoru. V druhé þásti vychází esej z teorie T. Kuhna o v�deckých
revolucích a snaží se pohlédnout na newtonovsko-karteziánskou v�du jako na paradigma, které
prošlo obecn� platným cyklickým vývojem. V poslední þásti je pak vyloženo stanovisko té þásti
názorového spektra, které se domnívá, že vyd�lení þlov�ka z �ádu vesmíru a jeho panský vztah k
p�írod� (vycházející v mnohém práv� z Newtona a Descarta) je vlastní p�íþinou �ady souþasných
existenciálních, sociálních, a ekologických problém$ lidstva. Autor eseje se staví na stranu t�ch,
kte�í se domnívají, že sama newtonovsko-karteziánská v�da je v krizi, nebo" se vrší poznatky a
teorie, které lépe odpovídají dosaženému stupni a pot�eb� poznání a zárove� je newtonovsko-
karteziánský sv�tonázor jednou z významných p�íþin �ady vážných souþasných problém$.
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Úvodem

 

Za newtonovsko-karteziánskou v�du, o jejíž krizi by m�ly pojednávat následující �ádky, lze oznaþit
soustavu názor$ o sv�t� a jeho poznatelnosti, spojených se jmény dvou ran� novov�kých uþenc$:
Isaaca Newtona a René Descarta. Jim je p�iþítán myšlenkový obrat, který emancipoval kritický
rozum þlov�ka a dal mu matematicko-experimentální metodu k tomu, aby poznal a ovládl celý sv�t.
Práv� tato v�da, a pozd�ji i sv�tonázor na ní postavený, zaujaly v pr$b�hu posledních t�í set let
dominantní postavení ve v�domí západní civilizace.

Oznaþení tohoto výkonu západní v�dy jmény obou velikán$ je ovšem více žurnalistické než
v�decké a k�ivdí jak obou jmenovaným, tak celé armád� dalších v�dc$, jímž se podobné "cti"
nedostalo. Newtonovi a Descartovi k�ivdí v tom smyslu, že spojuje jejich jména se soustavou
názor$, kterou sami neformulovali, ale která byla dalšími generacemi z jejich d�l odvozena. Tím
došlo k jednostranné interpretaci jejich odkazu, proti níž by z�ejm� oba velikáni - pokud by jim
hypotetická pou" þasem byla umožn�na - vznesli �adu námitek. Zárove� je nutné dodat, že
jmenovat pouze I. Newtona, jako zakladatele moderní matematizace v�d a neuvést t�eba Galilea
Galileiho, by bylo stejným opomenutím, jako uvést z filosof$ jen R. Descarta a nezmínit nap�íklad
Francise Bacona nebo celou plejádu osvícenc$. Není však úkolem tohoto eseje popsat historii



moderní v�dy a vym��ovat zásluhy jejích praotc$. Tato práce by m�la být o procesu, kterým
soustava teorií a názor$ oznaþovaných jako newtonovsko - karteziánská v�da prošla, a o její
domn�lé þi skuteþné krizi na konci našeho století.

 

Za krizi v p�ípad� soustavy poznatk$ (resp. sv�tonázoru) považuje tato esej obtížnou situaci v jejím
vývoji þi prost� její existenci v reálné þase, která m$že, ovšem také nemusí, vyústit v rozklad dané
soustavy. Tato obtížná situace soustavy m$že být zp$sobena bu�: 1) její zjevnou teoretickou
nedostateþností (neschopností vysv�tlovat) nebo 2) její praktickou zhoubností (negativními
následky) a v neposlední �ad� také 3) konkurenþním zaostáváním za soustavou jinou. Ze všech
t�chto t�í hledisek bude nutné tvrzení o krizi newtonovsko-karteziánské v�dy posuzovat. Toto
posouzení bude p�itom zt�žováno faktem, že v p�ípad� newtonovsko-karteziánské v�dy jde o
historicky neobyþejn� vlivný v�decký názor a sv�tonázor, který je spolutv$rcem a nedílnou souþástí
našeho moderního sv�ta. Dalece tak p�erostl p�ísné hranice v�dy a v eseji analyzujícím hypotézu o
jeho krizi nebude proto možné z$stávat striktn� na poli v�dy a její filosofie.

Psát o krizi newtonovsko-karteziánské v�dy navíc od samého poþátku vyvolává celou �adu
gnoseologických a sémantických problém$. Sama kritika v�deckého p�ístupu, k n�muž se váže tato
esej, totiž na konci 20. století nesm��uje jen ke zpochybn�ní jeho výsledk$ (ty nakonec mnohdy
p�edþily oþekávání), ale p�edevším k odmítnutí jeho p�edpoklad$ a navíc k d$razu na marnost úsilí
o vytýþení p�edpoklad$ jiných. Tato kritika totiž vychází mj. i z pochybností o objektivní
poznatelnosti þehokoli, o sd�litelnosti pravdy nebo alespo� zkušenosti prost�ednictvím jazyka a
vrcholí tezí o ztrát� smyslu každého podobného usilování. Autor eseje si je v�dom její
p�inejmenším þásteþné oprávn�nosti a nezastírá, že jeho text, nejsou autentická fakta, ale "kopie
kopií, interpretace interpretací a p�eklady p�eklad$". Z hlediska radikální postmoderny - kterou lze
považovat za nejþistší kritiku newtonovsko-karteziánského vid�ní sv�ta - jsou následující �ádky jen
další bajkou nebo jazykovou hrou, mající stejný nárok na existenci jako tvrzení práv� opaþná nebo
jako moudré mlþení o v�cech, o nichž nelze nic smysluplného �íci. Nemá-li se však p�íb�h zastavit
na relativizaci všech svých tvrzení, nezbývá než tento letmo nastín�ný hlavolam uzav�ít do závorky
a postupovat vp�ed s pocitem nesplatitelného dluhu, nicmén� tak, jako kdyby nastolenou otázku
krize newtonovsko-karteziánské v�dy bylo skuteþn� možné �ešit.

 

 

Kapitola 1.

 

"Obsah" newtonovsko-karteziánské v�dy a její krize

 

Charakterizovat abstraktní pojem newtonovsko - karteziánská v�da lze, alespo� pracovn�,
stanovením jeho "obsahu" cestou více mén� srozumitelného výþtu souvisejících charakteristik. Jak
již bylo p�edesláno v úvodu, tyto charakteristiky nelze p�itom v�tšinou p�ímo vyþíst z d�l Isaaca
Newtona a René Descarta, protože jsou zformulovány jedineþným historickým vývojem západní
v�dy a civilizace posledních t�í století.

Isaac Newton je autorem zákon$ pohybu hmotných t�les na základ� jejich vzájemného silového
p$sobení a René Descartes vypracoval v�deckou metodu, v níž odd�lil ducha res cogitans a hmotu
res extensa, subjekt a objekt, p�iþemž myslícího þlov�ka (subjekt) nechal racionáln�-analyticky
poznávat nemyslící p�írodu (objekt). Jakkoli je tato struþná charakteristika zjednodušující, vyjad�uje
dostateþn� p�esn� to, co si z odkazu obou velikán$ vzal v�decký názor a pozd�ji i obecný
sv�tonázor následujících století. Pro n� nebyla podstatná historická skuteþnost dvou v Boha v��ících
myslitel$, ale úderná stránka jejich uþení, která umož�ovala poznávat a p�etvá�et sv�t každodenní
zkušenosti. A tak následnou interpretací byla jména Newtona a Descarta spojena s p�edstavou sv�ta



jako velkého mechanického stroje, který je držen pohromad� poznatelnými fyzikálními silami. Tyto
síly p$sobí v konstantn� plynoucím þase a trojrozm�rném prostoru a podléhají exaktním zákon$m,
kterými je cestou lineární kauzality vysv�tlitelné veškeré vesmírné d�ní. ýlov�k m$že cestou v�dy,
a p�edevším její matematické formalizace, tyto zákony poznat a popsat a dobrat se tak objektivního
v�d�ní o sv�t�. Pro západní v��ící je tak þlov�k skrze své poznání schopen nahlédnout pod pokliþku
"nejvyššímu mechanikovi", tj. odhalit zákony vycházející v poslední instanci od Boha - Tv$rce. Pro
nenábožensky založené stoupence západní tradice se þlov�k stává pánem tvorstva a tv$rcem sám,
nebo" vyrval p�írod� její tajemství a mohl jich využít ve sv$j prosp�ch.

 

Axiómy této v�dy shrnul transpersonální psycholog Stanislav Grof následujícím zp$sobem:

a) vesmír je tvo�en pevnou hmotou složenou z atom$

b) je možná pevná definice síly p$sobící mezi þásticemi

c) existuje trojrozm�rný nem�nný, vždy v klidu se nacházející, prostor a konstantní þas

d) rozdíl mezi hmotou a prázdným prostorem je jasný

e) vesmír je podoben gigantickému, naprosto deterministickému hodinovému stroji

f) procesy v materiální sv�t� jsou tvo�eny �et�zci vzájemn� závislých p�íþin a následk$, jsou
p�edpov�ditelné a propoþítatelné

g) vesmír lze objektivn� popsat bez ohledu na pozorovatele

h) vesmír je sice nesmírn� složitý, ale hmota v n�m je pasivní a inertní, chybí jí tv$rþí inteligence

i) život nutn� vznikl náhodou na základ� mechanických proces$, by" p�echod od nemyslící hmoty k
myslícímu subjektu z$stává pro materialisty jistou záhadou

j) myšlení je produktem vysoce organizované hmoty, je tedy vázáno na mozek a fyziochemické
reakce v n�m

k) živé organismy jsou fyzicky odd�leny stejn� jako þásteþky hmoty a komunikují spolu smysly na
základ� známé formy energie. 1)

 

Na dopln�ní je možné uvést charakteristiky, do nichž vt�lil obraz sv�ta vystav�ný na této v�d�
biolog Gregory Bateson:

a) karteziánský dualismus odd�lující ducha a hmotu

b) zvláštní fyzikální ráz metafor, jež používáme p�i popisu a vysv�tlování mentálních jev$ - nap�.
síla, nap�tí, spoleþenské síly atd.

c) antiestetický p�edpoklad, zd�d�ný od Bacona, Locka a Newtona, kte�í kladli d$raz p�edevším na
fyzikální v�dy a kte�í se domnívali, že všechny jevy (vþetn� mentálních) mohou a mají být
studovány a hodnoceny pomocí kvantitativních pojm$. 2)

 

T�mito charakteristikami vymezené pojetí v�dy a sv�ta tedy v posledních t�ech stoletích postupn�
ovládlo západní myšlení a umožnilo mu vytvo�it v�decky a technologicky nejvýkonn�jší civilizaci
dosavadních d�jin lidstva. P�esto na konci století dvacátého stále více v�dc$, a to i z tzv. exaktních,
obor$ hovo�í o jeho krizi.

Jasným d$kazem této krize by bylo flagrantní odhalení teoretické nedostateþnosti nebo praktické
zhoubnosti tohoto v�deckého a sv�tového názoru. Newtonovsko-karteziánská v�da a na ní
postavený sv�tonázor však nejsou jednoduchou matematickou formulí nebo d$kazem, které by bylo
možné logicky þi empiricky jen tak vyvrátit. Periodický revival filosofických škol nebo estetických



styl$ je dobrou ukázkou nezniþitelnosti historicky silných názor$, dotýkajících se navíc lidského
p�esv�dþení a životních postoj$. P�i oce�ování souþasné situace východisek, záv�r$ a d$sledk$
newtonovsko-karteziánské v�dy je proto paradoxn� nutné zaþít formulací konkurenþního systému
(sv�tonázoru). Pokud bychom setrvali na pozici newtonovsko-karteziánské, mohly by se nám
p�ipomínky vznášené k její teoretické þi praktické adekvátnosti jevit jako nepochopení,
ned$slednost, p�ílišná nároþnost k momentálním možnostem poznání nebo zám�rné zabíhání do
krajností. Tak nap�íklad mezi vynikajícími p�edstaviteli souþasné matematiky najdeme René
Thoma, který tvrdošíjn� hledá matematicky propoþítatelné determinanty složitých p�írodních
proces$ (teorie katastrof) a odmítá moderní akauzalitu, resp. omnideterminismus jako lenost a
slepou uliþku tzv. post-karteziánské v�dy. A naopak, jeden z pr$kopník$ nového post-
karteziánského obrazu sv�ta, biochemik Ilya Prigogin, považuje tradiþní determinismus za mrtvý a
v moderní v�d� nepoužitelný.

Jakmile tedy "p�ekroþíme Rubikon" a staneme na stran� zásadních konkurent$/kritik$
newtonovsko-karteziánské v�dy, bude se nám d�ív�jší ned$slednost tohoto systému jevit jako jeho
zásadní teoretická nedostateþnost a místo zabíhání do krajností budeme hovo�it o jasném odhalení
jeho negativních praktických d$sledk$. Nebudeme systém omlouvat, ale budeme ho demontovat a
nahrazovat jiným. Zkrátka, z pozice vn�jšího kritika systému spat�íme jeho krizi daleko jasn�ji, než
by se mohla jevit nejodvážn�jšímu vnit�nímu nespokojenci. Proto bude formulace alternativního
v�deckého obrazu sv�ta východiskem dalšího výkladu.

 

Pozici kritiky a spolu s ní i "obsah" post- newtonovsko-karteziánské v�dy lze rovn�ž p�iblížit
n�kolika výþty. Teoretik v�dy Roger N. Walsh popsal post-newtonovskou a post-karteziánskou
p�edstavu vesmíru (v antitezích k newtonovsko-karteziánské v�d�) takto:

a) vesmír je nedualistický

b) tvo�í jednotný celek, neskládá se tedy z nespojitých þástí

c) je systémem vzájemné spojitosti

d) není statický, nýbrž dynamický, nachází se tedy v neustálém pohybu

e) není trvalý a je z v�tší þásti prázdný

f) je akausální, a to v tom smyslu, že veškeré komponenty spoluurþují každou událost
(omnideterminismus), takže každý tradiþní model kauzality zde musí beznad�jn� selhat,

g) neplatí v n�m fundamentální principy, nýbrž je založen na své vlastní vnit�ní soudržnosti

h) p�edstavuje systém, v n�mž nelze - v d$sledku mnohotvárnosti a jemnosti prom�nných - p�esn�
p�edvídat události, p�edvídání je možné jen na zp$sob statistické pravd�podobnosti

i) je paradoxní, tj. nelze jej intelektuáln� vposledku pochopit a vyjád�it pojmy

j) je nerozluþn� spojen s þlov�kem, který ho pozoruje. 3)

 

Komplementární k výše uvedenému je názor p�edstavitele souþasné þeské filosofie Zde�ka
Neubauera, který doplnil a rozvinul charakteristiku nového obrazu sv�ta následujícím výþtem
"zkušeností, které uþinila a þiní souþasná v�da na skuteþnosti a sama na sob�":

a) opušt�ní tradiþního pojmu hmoty, nebo jeho zásadní prom�ny - což je totéž,

b) vesmír se prom�nil v událost: již není v�þným sv�tovým �ádem (kosmos), nýbrž vývojem,
procesem sebeuspo�ádávání,

c) p�íroda - a nejen živá p�íroda - má svoje d�jiny... ani p�írodní zákony nejsou v�þné a nutné - i ony
jsou výsledkem jedineþných, náhodných, leþ osudových událostí,



d) došlo k rehabilitaci událostí - událost není již pouhým p�ípadkem, bezvýznamnou nehodou a
náhodou, nýbrž základním tv$rþím þinitelem,

e) rovn�ž zem� má sv$j p�íb�h, její geologické a biologické d�jiny od sebe nelze odd�lit,

f) existence by" jen jediné živé planety ve vesmíru p�edpokládá, že vesmír je dokonale p�esn�
takový, jaký je - vypadá to, jako by všechny kosmické náhody a události sm��ovaly k možnosti
života, který je podmínkou inteligentního pozorovatele - poznávacího subjektu,

g) také m��ení, pozorování, poznání jsou události neodd�litelné od poznávané skuteþnosti,

h) není absolutních veliþin ani poþt$ - i poþet þíslic je jen "stavem kvantového vakua" a závisí
stejn� jako kvantity na zrychlení pozorovatele,

i) matematika, geometrie, logika nemají povahu absolutního, na východiscích, souvislostech a
okolnostech nezávislého v�d�ní,

j) každé poznání je evoluþním procesem, tj. d�jem založeným na událostech - v�decké p�edstavy o
sv�t� neodrážejí žádnou "skuteþnost o sob�", nepopisují "jak se v�ci mají", nýbrž jsou výsledkem
dialogu procházejícího �adou rozcestí a osudových rozhodnutí,

k) není základní "fundamentální" úrovn� popisu - poznávajícího (vþetn� jeho t�lesnosti a psychiky)
nelze odd�lit od poznávaného, poznatek od p�ístupu (metody), odpov�� od otázky - a nic z toho
nelze vytrhnout ze souvislosti - kontextu, diskursu, paradigmatu. 4)

 

Novému, ke karteziánsko-newtonovské v�d� konkurenþnímu názoru, není jednoduché dát struþnou
charakteristiku. Jednak je tento názor stále ve stavu zrodu a formulace svých pozic, jednak odmítá
být další vyhran�nou soustavou. V postmoderním duchu vše relativizuje a absolutní je pro n�j práv�
jen vzájemná propojenost, souvztažnost, relativita sv�ta. Neexistuje hmota, neexistují fakta, všude
jsou procesy, události. Každá událost je v tomto novém pojetí záležitostí individuální a historickou,
nic, co þlov�k poznal nebo vytvo�il není absolutní a v�þné. Z tohoto pojetí sv�ta jako dynamického
propojeného evoluþního procesu vyplývá zásadní p�edstava intimní jednoty celého vesmíru. Nikoli
v tradiþním staro�eckém a newtonovsko-karteziánském smyslu jako spoleþné pralátky nebo
univerzálního zákona, ale jako pozorovatelná, by" dosud pln� nevysv�tlitelná propojenost všech
d�j$ a v�cí. Nejedná se o propojenost fyzikáln� založenou, nebo" nejde o žádnou známou formu
silového p$sobení a pozorované jevy odporují všem fyzikálním zákon$m vþetn� takové konstanty,
za jakou byla moderní fyzikou považována rychlost sv�tla. "Vesmír je bu� zásadn� bez zákona,
nebo je zásadn� ned�litelný", zní jedna z interpretací souþasné fyziky. .5) Odtud je pak už jen k
krok k p�edstav� vše prolínající tv$rþí mysli (v�domí), která nejsouþasn�jší názor na jedné stran�
vrací k pohanskému panteismu, na stran� druhé není v rozporu s posledními teoriemi fyziky,
chemie, biologie, psychologie atd.

Ne náhodou jsou výše uvedené charakteristiky nového obrazu sv�ta antitezemi k tvrzením
newtonovsko-karteziánské v�dy. Jsou její kritikou, jsou nejvlastn�jším výrazem p�esv�dþení, že
tento dnes tradiþní sv�tonázor je v krizi. Tato krize spoþívá v tom, že �ada souþasných v�dc$,
filosof$ a intelektuál$ již na základ� mnoha nových teorií z jednotlivých obor$ v�dy nev��í, že
postuláty staré v�dy odpovídají skuteþnosti. Své námitky jsou však schopni zformulovat práv� jen v
opozici k newtonovsko-karteziánskému obrazu sv�ta, samostatný náhradní obraz sv�ta jim (zatím)
pon�kud chybí. N�kte�í se z logických d$vod$ domnívají, že formulace jasné alternativy ani možná
není. Jakmile se v�da vzdá p�edstavy sv�ta jako objektivn� nazírané reality, jakmile p�istoupí na
absolutní relativitu a zahrnutí subjektu do názoru a teorie, je konec jednotné soustavy poznatk$ na
zp$sob newtonovsko-karteziánské v�dy. "A to je z�ejm� d$vod, proþ zmi�ované nové poznatky
p�írodních v�d sice ot�ásly tradiþním obrazem sv�ta, zrelativizovaly jej a zbavily d�ív�jší
p�esv�dþivosti a autoritativní závaznosti, p�itom však nejsou s to jej modifikovat: nevejdou se
prost� do jednoho rámce. Tím mén� jsou pak s to p$vodní rámec nahradit." 6) To je také d$vodem,
proþ dnes p�ežívají a dokonce se obrozují n�které fundamentalismy, mezi n�ž pat�í i scientismus,



tedy pevná d$v�ra v poznatky a možnosti objektivní v�dy. Proto bylo t�eba rozbor krize
newtonovsko-karteziánské v�dy zaþít u jejích kritik$, jinde bychom na hypotézu její krize dnes
sotva narazili.

 

Známe-li pozice, z nichž je newtonovsko-karteziánská v�da považována za krizí postižený názor,
zbývá stále vysv�tlit, na základ� jakých proces$ ve vývoji v�dy a sv�ta byly tyto pozice �adou
souþasných v�dc$ a intelektuál$ zaujaty. ýím prošla v�da a sv�t v posledních desetiletích, že se
chce souþasné myšlení z�íci názoru, který osvobodil lidský rozum a vybavil ho metodou, na jejímž
základ� þlov�k odhalil mnohá tajemství sv�ta, vystoupil do kosmu, nauþil se léþit infekþní nemoci a
transplantovat orgány a bojuje za uznání jedineþnosti a práv každého lidského individua?

Jednou z možných interpretací toho, jak žije v�decký a sv�tový názor, kterak je dobýván novými
teoretickými poznatky až je doveden do krize a nahrazen názorem alternativním, je teorie Thomase
Kuhna o struktu�e v�deckých revolucí. Lze ji aplikovat na téma krize newtonovsko-karteziánské
v�dy a s její pomocí ukázat, jak a proþ se ukázala tato soustava poznatk$ teoreticky nedostateþnou.

 

 

Kapitola 2.

 

Krize newtonovsko-karteziánské v�dy jako paradigmatu

 

Pro znázorn�ní toho, jak se vyvíjí každý dostateþn� košatý a v�decký názor, a tedy i newtonovsko-
karteziánský, je t�eba se letmo seznámit se záv�ry proslavené práce historika v�dy Thomase Kuhna
Struktura v�deckých revolucí. Tento v�dec vypracoval na základ� zobecn�ní historického materiálu
teorii vývoje v�dy, podle níž jsme v d�jinách poznání nebyli sv�dky postupného zp�es�ování obrazu
sv�ta zprost�edkovaného v�deckou teorií, ale skokového, do jisté míry p�etržitého vývoje. Tento
skokový vývoj je neteleologickou historií st�ídání jednotlivých v�deckých paradigmat (koncepþních
systém$). Uzlový pojem paradigmatu v Kuhnov� pojetí vyjad�uje fakt, že sv�t v�dy nem$že žít
jinak, než v zajetí dobového v�deckého sv�tonázoru, který má tendenci být považován za
objektivní, resp. skuteþnému poznání odpovídající. Nejenže je tento sv�tonázor vysv�tlován na
základ� fakt$, která jsou poznána jako pravdivá, ale je také sám používán k dalšímu vysv�tlování,
nebo" tvo�í nutný rámec uvád�jící r$zná nebo nová fakta do vzájemných souvislostí. Paradigma
tedy obsahuje to, co v�tšina v�deckých autorit (v�decké ve�ejné mín�ní) dané doby považuje ve
svém oboru i v�d� obecn� za základní a platné. Vše, co mu odporuje, bývá odsouváno za rámec
v�dy do oblasti úchylek, podvod$ a subjektivních dojm$.

Každé velké paradigma je tak v�tšinou natolik vnit�n� soudržné, že nebývá zteþeno zevnit� na
základ� interních nelogiþností, ale musí být dobýváno zvenþí. Nejprve k tomu dochází hromad�ním
pozorování t�žko vysv�tlitelných v rámci daného paradigmatu. Ta však sama v�tšinou nestaþí k
vyvrácení axiom$ tohoto paradigmatu, nebo" ty bývají op�eny o �adu jiných pozorování a
experiment$. K revoluci je t�eba zformulování alternativní teorie - nového paradigmatu, které
postaví d�ív�jší otázky i odpov�di do jiného sv�tla, tak, aby byly sluþitelné s vysv�tlením
nejnov�jších pozorování. Tento p�echod bývá málokdy plavný. Kuhn$v p�edch$dce, francouzský
filosof Gaston Bachelard ho nazýval "epistemologickým zlomem" a v �eþi b�žných obrat$ se pro
n�j ustálilo oznaþení "v�decká revoluce". Zlomový nebo revoluþní charakter nespoþívá jen v
tajemném momentu osvícení, kdy badatel p�evrátí dosavadní konvence a nabídne novou
nekonvenþní teorii, ale i v historické skuteþnosti nahrazení nositel$ jednoho v�deckého názoru
jinými. Stoupenci starého sv�tonázoru totiž nebývají novou teorií snadno a rychle p�esv�dþeni.
Bývají zpravidla jako sta�í "vládcové" nahrazeni novou generací v�dc$-revolucioná�$, nezatížených
d�ív�jším sv�tonázorem, ale hlásících se naopak houfn� k nové pravd�.



Jakmile se student Kuhnových názor$ smí�í s tím, že exaktní v�dy podléhají stejnému
subjektivismu jako filosofie a další humanitní v�dy pov�stné svou historií vzájemn� si odporujících
škol ( - ism$), m$že pohlédnout na období newtonovsko - karteziánské v�dy jako na jedno z
doþasných paradigmat. Základem aplikace tohoto pojetí na vývoj newtonovsko-karteziánské v�dy
je její interpretace v širším slova smyslu, tedy ne jako souhrnu n�kolika zákon$, ale jako
sv�tonázoru op�eného o moderní v�du. Pak je možné za jejího p�edch$dce oznaþit st�edov�ký
náboženský dogmatismus (který je rovn�ž sv�tonázorem/paradigmatem) a za nástupce jakousi
rodící se novou teorii (nikoli však naší souþasnou postmodernu, která - viz záv�r p�edešlé i této
kapitoly - se svému oznaþení za nový sv�tonázor brání !). Isaac Newton a René Descartes se tak
stávají zakladateli jedné ze škol, shodou okolností té nejvlivn�jší v historii západního myšlení
posledních t�í století, dnes již však nahlodávané celou �adou objev$ a z nich vycházejících teorií. A
není-li d$vodu se nedomnívat, že by paradigma spojené se jmény obou myslitel$ nepodléhalo
vývoji podle Kuhnova cyklu, nezbývá než doplnit do tohoto schématu výše naznaþený "obsah" staré
a nové v�dy (obrazu sv�ta).

 

Jako každé paradigma, musela i newtonovsko-karteziánská v�da bojovat na úsvitu novov�ku, v
prvním století své "existence", s p�edchozím paradigmatem, tj. s teologií ovládaného st�edov�ku.
Každý školák zná historku o tom, kterak byl pr$kopník experimentu a matematických metod v
p�írodov�d�, hv�zdá� a matematik G. Galilei, donucen poko�it se p�ed církevním soudem. Pro
historickou v�rnost je však nutné zd$raznit, že ani Descartes ani Newton se Boha nez�íkali a
Newton dokonce stranil alchymii a okultním v�dám. Jejich pojetí role lidského rozumu tak v mnohé
t�žilo z mnohasetletého vývoje k�es"anství. Scholastická tradice výkladu božských zákon$ byla
vlastn� poþátkem emancipace rozumu, který mohl zákony poznávat a vykládat. Stejn� tak církví
posv�cený dualismus sv�ta na nebesích a sv�ta pozemského, ve kterém se svá�í svatost s h�íchem a
v n�mž má þlov�k panovat k v�tší sláv� Boží, otev�el dve�e nad�azenému, materiálnímu pohledu na
p�írodu. Církevní rozkol a ikonoklastické nadšení protestant$ pak z každodenního života odstranily
modly a rituály zd�d�né k�es"anstvím po p�edchozích p�írodních náboženstvích. Zkrátka tak jako
rodící se moderní v�da t�žila z p�edchozího paradigmatu tam, kde mohla, tak i radikální osvícenci si
z d�l Descarta a Newtona brali to, co odpovídalo jejich antiklerikálnímu a rozumá�skému zaujetí. V
18. a zejména 19. století tak nabrala matematizace, mechanizace a odbožšt�ní pozemského sv�ta
nevídan� na síle. Pro ran� industriální a industriální Evropu bylo newtonovsko-karteziánské
paradigma intelektuálním zdrojem i nástrojem rozmachu a expanze. Díky rozší�ení a laicizaci
školství ve století páry a elekt�iny a posléze masové komunikaci ve v�ku letadel a automobil$, se o
jablku padajícím ze stromu silou gravitace i o tom, že "myslím tedy jsem", dozv�d�ly celé generace
ne-v�dc$, prostých spot�ebitel$ sv�ta zm�n�ného výdobytky moderní v�dy. "Racionální,
systematický a radikální filosofický materialismus se stal novým ideologickým základem
moderního v�deckého názoru". 7)

Ani v dob� rozmachu a dominantního postavení newtonovsko-karteziánského paradigmatu nebyl
tento názor bez konkurent$. Již v 18. století se i mezi osvícenci, t�mito optimisty racionalismu,
našli myslitelé nesršící optimismem dobyvatel$ sv�ta: Immanuel Kant pochyboval o poznatelnosti
sv�ta a všechny v�decké teorie považoval za výtvory lidsky subjektivní (by" v axiómech za apriori
dané). Jeden z v$dþích encyklopedist$, Denis Diderot, si p�i sepisování tehdejších výdobytk$ v�d,
um�ní a �emesel uv�domil, že mechanika a matematická fyzika nejsou schopny vysv�tlit život.
Moderní v�da však mohla �adu názor$ vycházejících z filosofické spekulace nebo kulturn� -
transcendentálních pot�eb þlov�ka odsunout na vedlejší kolej. T�žila p�i tom ze svého výchozího
dualismu, v jehož duchu se mohl moderní þlov�k oddávat spiritualit� v soukromí a mechanickému
materialismu v praktickém bádání. Díky tomu však postupn� došlo k politováníhodnému odcizení
p�írodních (experimentálních a matematicky vyjád�itelných) v�d a spoleþenských (spekulativních,
experimentáln� neverifikovatelných) v�d i k odcizení témat a výsledk$ exaktních v�d prožitk$m
individuální lidské existence.

V�decká obec se však p�esv�dþila, že m$že dosahovat praktických úsp�ch$, a" již šlo o poþítání



drah planet, vynálezy nových stroj$ nebo chemické pokusy, aniž by pot�ebovala cokoli m�nit na
axiómech paradigmatu. Stále úžeji specializovaní stoupenci nových v�deckých metod prov��ovali
své výsledky praxí a nemuseli se zabývat složitými a nepraktickými otázkami základu, resp. jednoty
sv�ta, þlov�ka a poznání. V tom, že mohou newtonovsko-karteziánský základ považovat za daný, je
utvrzoval i fakt, že �ada nematematických v�d, medicínou poþínaje a novými obory sociologie a
ekonomie konþe, v pr$b�hu 19. století mohutn� p�ejímala základní racionální obraz sv�ta tvo�eného
mechanickými þásteþkami. I život a druhová i spoleþenská evoluce mohly být chápány prismatem
fyziky, by" šlo v tomto chápání o pohyb hmoty tak vysoce organizované, že její matematické
vyjád�ení se oþekávalo až od dalšího úsp�šného vývoje v�dy.

Až na p�elomu 19. a 20. století, nadešel þas "zp�tného pohybu", sílících pochyb a prvních velkých
teoretických rozpor$. Potlaþení náboženství v�dou a materialistickým sv�tonázorem p�ineslo první
myšlenkové i spoleþenské krize ústící v pesimismus a dekadenci. V exaktních v�dách se zaþaly
doslova hromadit poznatky neodpovídající stávajícímu dogmatu. V souladu s cyklickým vývojem
popsaným Th. Kuhnem se však první bo�itelé ani nedomnívali, že vycházejí za rámec paradigmatu,
naopak v��ili v platnost jeho metody a p�edpoklad$. Už ve druhé polovin� 19. století se rozvinula
statistická mechanika. Studovala komplexní systémy, v nichž m��ení izolovaných proces$ nebyla
možná. Za základ však stále považovala Newtonovu deterministickou mechaniku a své pouze
statistické výsledky svád�la tato mechanika na nedokonalost p�ístroj$ a neznalost pozorovatele -
výzkumníka. Pozitivisté a logiþtí pozitivisté zase doufali, že zv�deþtí filosofii a oþistí jazyk od
nános$ rádoby v�deckých abstrakcí, þímž dosáhnou objektivního vyjad�ování, které bude bu�
p�ísn� logické nebo ov��itelné z empirických fakt$. Dokonce otec teorie relativity, tj. ne-
newtonovské fyziky, A. Einstein, se domníval, že hledá pouze obecn�jší formulaci jinak platných
deterministických zákon$, protože B$h p�eci "nehraje v kostky". Ovšem p�es tuto poþáteþní v�rnost
starým p�edpoklad$m, se práv� v jádru starého v�deckého názoru, v oborech fyziky a matematické
logiky, zaþala v prvních desetiletích našeho století odehrávat další v�decká revoluce.

Celá plejáda atomových fyzik$ - Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrodinger, de Broglie,
Bohm aj. - vyvrátila starou mechanickou teorii novým obrazem sv�ta. By" lze s pomocí
Newtonových zákon$ vypoþítat dráhy planet, dokázali tito v�dci, že jeho teorie platí jen pro sv�t
þlov�kem pozorovatelných t�les a rozm�r$. Naopak v rozm�rech daleko menších a daleko v�tších
tyto zákony neplatí. Neexistuje tam konstantní þas a prostor, hmota se rozplývá v energii a s ní
"mizí" i sv�t pevných t�les, o nichž spekulovali Newton a Descartes. Pro mechanické výpoþty bylo
t�eba znát rychlost a pozici þástice, ale to se v subatomární fyzice ukázalo jako nemožné. Radikální
v�tev této fyziky (N. Bohr, W. Heisenberg a jejich slavná "koda�ská interpretace") odmítla i
možnost odhalení skuteþných p�íþin a podob vesmíru a na jejich místo postavila vesmír plný
pravd�podobností a paradox$, jehož formy jsou dílem pozorujícího subjektu (komplementární
dualita þástice-vlna). Šlo o tak zjevné pop�ení dosavadních základ$ v�dy, že jejich kolegové - L. de
Broglie, A. Einstein, D. Bohm, nep�estali hledat ne-newtonovské, ale stále ješt� deterministické
�ešení, tzv. kauzální teorii vlnové mechaniky.

Paralelní vývoj v logice (neopozitivistické filosofii), který m�l p$vodn� vést ke zv�deþt�ní
humanitních v�d, p�inesl další šok. Bylo jím nejprve odhalení antinomií Bertrandem Russelem
("Obsahuje samu sebe množina všech množin, které samy sebe neobsahují?") a nakonec
rozþarování v podob� slavných teorém$ Kurta Godela a Lowenheima - Skolema, podle nichž m$že
þlov�k v rámci každého bohatšího formalizovaného systému dovodit tak�ka cokoliv a bezrozporn�
nem$že v jeho rámci dokázat prakticky nic. Tyto poznatky sice nepopíraly skuteþnost sv�ta, ani
možnost odhalení "pravdy", vyvrátily však víru v možnost absolutního d$kazu a adekvátního
popisu. Jakýkoli jazyk - ani jazyk matematické logiky - není s to zprost�edkovat objektivní poznání.
Naopak ve všech výtvorech, i ve v�deckých teoriích, je p�ítomen subjekt, tak jako je malí�
"p�ítomen" ve svém obraze, politik ve svém projevu.

Odd�lení subjektu a objektu tak bylo uznáno za p�ekonané a pozorovatel se naopak stal souþástí
každého popisu a jeho popis získal punc relativity. ýlov�k, který byl klasickou v�dou "vyhnán z
vesmíru", nebo" se se svým subjektivismem nemohl za�adit do obrazu sv�ta nev�domé a lineárn�



deterministické p�írody, se vrátil k p�írod� a p�íroda k n�mu. Radikální obory výzkumu þlov�ka -
experimentální a transpersonální psychologie aj. - našly spojnici i mezi d�íve na hony vzdálenými
oblastmi fyziky, náboženství, mytologie a p�írodního léþitelství. Sv�t matematického �ádu byl
vposledku nahrazen sv�tem samovolné organizace rodící se z chaosu, kterou v sedmdesátých letech
popsal objevitel rozptýlených struktur v nerovnovážných systémech Ilya Prigogine. P�íroda se tak
stejn� jako život þlov�ka stala sledem nevratných událostí, byla jí p�iznána historie a n�kterými
v�dci (R. Sheldrake, G. Bateson, S. Grof aj.) i pam�t a v�domí. Postmoderní filosofie pak
radikálním zp$sobem uþinila teþku za každou v�dou (v klasickém slova smyslu) a nastolila pluralitu
subjektivních vypráv�ní.

 

Kruh, jímž procházejí všechny soubory v�deckých a sv�tonázorových p�edstav, se i pro
newtonovsko-karteziánskou v�du zdánliv� uzavírá. Problémem z$stává, že na konci 20. století žije
newtonovsko-karteziánská p�edstava sv�ta (pozm�n�ná Einsteinovým podáním teorie relativity)
"jen" v hlavách v�dc$ hermeticky uzav�ených do svých úzce vymezených obor$, jakož i milion$
b�žných spot�ebitel$ vzd�lání a produkt$ materialisticko-nenáboženských spoleþností . Tato v�tšina
dosud nejvlivn�jší a v�decky i informaþn� nejplodn�jší západní civilizace si otázky mí�ící ke
ko�en$m existence sv�ta a jeho poznání p�íliš neklade. Sv�t každodenní zkušenosti ji naopak
utvrzuje v materialistickém a silovém pojetí skuteþnosti "vytvo�eném" newtonovsko-karteziánskou
v�dou. V�decká teorie z$stává vzdálena b�žnému životu a diskusi o obrazu sv�ta se oddávají pouze
lidé filosoficky, nábožensky nebo ekologicky zam��ení. (Jim vyhovuje i Kuhnova teorie st�ídání
paradigmat, která dob�e odpovídá svým d$razem na intersubjektivní charakter všech paradigmat
jejich názoru o evoluþním, historickém, neteleologickém a vlastn� subjektivním charakteru
v�deckého poznání.) Dohromady však tito kritici modernity tvo�í v rámci své západní civilizace
menšinu a málo vlivnou intelektuální elitu, která rozhodn� není zásobárnou mluvþích a idol$
souþasné západní spoleþnosti. Navíc je tato menšina sjednocena (jak bylo uvedeno v 1. kapitole)
více odmítáním paradigmatu starého, než sdílením paradigmatu nového.

Tento stav zatím bezproblémovou aplikaci Kuhnovy teorie na newtonovsko-karteziánské paradigma
pon�kud komplikuje. Možná není dosud cyklus vývoje paradigmatu uzav�en a my dosud þekáme na
"velikou syntézu", zásadní d$kaz þi zjevení, které z principiáln� heterogenního postmodernismu
vyk�eše nový sv�tonázor. �ada nábožensky i ekologicky zam��ených myslitel$ v to dnes skuteþn�
doufá a oþekává, že v 21. století se lidstvo sjednotí okolo poznání nových planetárních souvislostí.
To je ovšem pouze jedna z možností, která by nepopírala platnost Kuhnova cyklu, ani platnost jeho
aplikace na vývoj a úpadek newtonovsko-karteziánské v�dy. Druhá možnost, v této eseji již
n�kolikrát naznaþená, spoþívá v neexistenci a principiální nemožnosti existence jakéhokoli nového
alternativního paradigmatu. Relativita a subjektivita všech výpov�dí o sv�t� a tím i rozt�íšt�nost
jakéhokoli obrazu sv�ta nebude již dalším vývojem p�ekonána a newtonovsko-karteziánský názor
se ukáže posledním velkým paradigmatem historie. Nebude mít svého nástupce a tak svou krizi
p�ežije. Vysv�tlení hypotézy o jeho krizi bude spoþívat v tom, že se z dominantního a pravdivost si
nárokujícího v�deckého sv�tonázoru stal jen jedním z mnoha vypráv�ní o tom, "jak to na sv�t�
chodí". To je sice vzhledem k d�ív�jšímu postavení newtonovsko-karteziánské v�dy újma, nikoli
však smrtelná. Celou "tragédii" zmír�uje i fakt, že �ady (mnohdy nev�domých) stoupenc$ starého
paradigmatu jsou v rámci dnešní západní civilizace z�ejm� poþetn�jší než �ady jeho principiálních
kritik$.

 

 

Kapitola 3.

 

Newtonovsko-karteziánské paradigma a krize z pohledu západní civilizace



 

P�ipušt�ní možnosti konce st�ídání paradigmat, k n�muž dosp�la souþasná postmoderna, staví
posouzení otázky krize newtonovsko-katreziánské v�dy ješt� do jiného sv�tla. Co je to za
paradigma, že ukonþilo proces st�ídání paradigmat? Jak to, že se stalo posledním paradigmatem, na
n�jž by bylo možné pohlížet prismatem Kuhnovy teorie? Proþ se �ada v�dc$ domnívá, že nebude
mít alternativního nástupce?

Nastolené otázky nám nedovolují pohlédnout na newtonovsko-karteziánskou v�du jako na jedno z
�ady st�ídajících se paradigmat, ale spíše jako na výjimeþný jev v dosavadních d�jinách lidstva.
Odhlédneme-li od širšího pojetí newtonovsko-karteziánské v�dy jako sv�tonázoru, které bylo
p�edpokladem aplikace Kuhnova cyklu st�ídání paradigmat na její vývoj, musíme konstatovat, že jí
nep�edcházelo období jiné v�dy, ale monopol st�edov�kého náboženského dogmatu, a to, co zatím
následuje, je ve svém filosofickém základu konec v�dy v tradiþním slova smyslu. Navíc je
newtonovsko-karteziánská v�da a na ní postavený sv�tonázor výplodem evropského, pozd�ji euro-
amerického Západu. Ne-západní velké civilizace, které vypracovaly vlastní náboženské a
filosofické systémy (a m�ly i své velké matematiky a astronomy), se nestaly civilizacemi v�decko-
technickými a newtonovsko-karteziánský Západ nad nimi "zvít�zil" jen v oblasti kultury materiální
(þásteþn� i institucionální), nikoli však duchovní. Zkrátka radikální racionalismus, materialismus a
p�esv�dþení o poznatelnosti a ovladatelnosti sv�ta, které byly výdobytkem a zárove� východiskem
západní v�dy v posledních t�ech stoletích, þiní z této v�dy událost þasov� i prostorov�
nesoum��itelnou a výjimeþnou. Výjimeþnost tohoto sv�tonázoru je možné považovat za odklon od
tradiþních p�edstav dominantních do 17. století v rámci Západu a trvale dominantních v ostatních
þástech sv�ta.

Spojíme-li toto hledisko s tématem krize, dosp�jeme k možná p�ekvapivému názoru. Krize, resp.
jisté zpochybn�ní newtonovsko-karteziánské v�dy je naopak hledáním východiska z krize. Z krize,
jíž je ve vývoji lidstva práv� vyboþení newtonovsko-karteziánské v�dy. Tato "obrácená perspektiva"
je pouze jiným vyjád�ením t�etího, dosud neprozkoumaného m��ítka existence krize newtonovsko-
karteziánské v�dy. P�edcházející kapitoly hledaly konkurenþní sv�tonázor þi paradigma (kapitola 1.)
a procesy, které ukázaly na teoretickou nedostateþnost tohoto souboru poznatk$ (kapitola 2.).
Výchozí teze této kapitoly analýzu uzavírá poukazem na negativní praktické dopady tohoto
tradiþního v�deckého sv�tonázoru. Podle svých kritik$ se newtonovsko-karteziánský v�decký
sv�tový názor ukázal natolik prakticky zhoubný, že p�ivedl civilizaci do hluboké intelektuální,
mravní, spoleþenské a ekologické krize. Nyn�jší období, odmítající objektivitu poznání, hledající
spojení þlov�ka s p�írodou, v�dy s mytologií a Západu s Východem a Jihem je v jejich pojetí novým
hledáním rovnováhy, pokusem o východisko z této krize.

V podání již citovaného Gregory Batesona m�l newtonovsko-karteziánský sv�tonázor z
pragmatického hlediska za následek "nenasytnost, obludn� p�ebujelý r$st, války, despocii a
zneþišt�ní životního prost�edí". Jako základ "náboženství" m�ly newtonovsko-karteziánské premisy
- �eþeno slovy básníka Williama Blakea - "za následek jen vznik ponurých �áblových dílen". 8) V
této diagnóze není biolog Bateson zdaleka sám. Vedle v první kapitole citovaných autor$,
sdílejících jeho kritické hodnocení newtonovsko-karteziánské v�dy, je možné uvést myslitele
mezinárodního významu jako nap�íklad Friedricha Nietzcheho, Edmunda Husserla, Theodora
Adorna, Maxe Horkheimera, Michela Foucaulta, z þeských Jana Patoþku a �adu dalších
reprezentant$ kritického myšlení Západu. Ani jejich úplné vyjmenování by samoz�ejm� nenahradilo
argumenty a jejich výklad, ukazuje však, že pojetí newtonovsko-karteziánské v�dy jako veliké
krize, není zdaleka originální a nové.

Je ovšem neobyþejn� nesnadné vzít jednotlivé premisy newtonovsko-karteziánského paradigmatu,
nap�íklad tak, jak jsou uvedeny v první kapitole, a postavit rovnítko mezi n� a jistý krizový jev,
který se z nich zrodil. Šlo by o velmi primitivní idealistické pojetí lineární kauzality odvozující
Osv�tim, Hirošimu nebo ýernobyl z výrok$ jistých myslitel$. P�esto je možné se i s v�domím
složitosti historických spojení pokusit o narýsování jistých souvislostí.



Na poþátku bylo jisté zpychnutí þlov�ka, který se díky emancipaci svého rozumu a manipulativním
možnostem nové v�dy a techniky osvobodil od svého d�ív�jšího urþení ve vesmírném �ádu. Zaþal
aspirovat na místo vládce p�írody. N�meþtí filosofové Theodor W. Adorno a Max Horkheimer to
charakterizovali následujícím zp$sobem: "Probuzení subjektu je vykoupeno uznáním moci jakožto
principu všech vztah$. V$þi jednot� takového rozumu nabývá rozdíl boha a þlov�ka oné
bezvýznamnosti, k níž již ukazoval neomylný rozum od dob nejstarších kritik Homéra. Jako vládci
nad p�írodou jsou si tvo�ivý b$h a po�ádající duch rovni. Podobnost þlov�ka s bohem záleží v
suverénním vztahu k tomu, co jest, v panském pohledu, v p�ikazování. Mýtus p�echází v
osvícenství a p�íroda v pouhou objektivitu. Lidé za svou v�tší moc platí odcizením od toho, nad þím
tuto moc vykonávají. Osvícenství se vztahuje k v�cem jako diktátor k lidem. Zná je, pokud jimi
dokáže manipulovat. ýlov�k v�dy zná v�ci, pokud je dokáže ud�lat. Jejich bytí o sob� se tak stává
bytím pro n�j. V této podob� se podstata v�cí ukazuje stále táž, jako substrát panství." 9)

Tento panský vztah k v�cem p�írody, které jsou tu pro þlov�ka, je základem pozd�jší ekologické
krize. Americký psycholog Ralph Metzner popsal tuto souvislost mezi t�i století starými "objevy" a
souþasným stavem životního prost�edí následovn�: "Stále více hlas$ tvrdí, že ekologická krize je
d$sledkem postoj$, hodnot a vnímání lidí a jejich spoleþností, d$sledkem evropského stylu myšlení
industriálního v�ku a kapitálové kumulace evropské americké kultury, která se rozší�ila po celé
planet�... Domnívám se, že základem psychického odcizení západní spoleþnosti od p�írody, se
všemi katastrofálními d$sledky globální ekologické krize, je komplex lidské nad�azenosti, hluboce
zako�en�ný v evropské psychice. Z mnoha nejr$zn�jších historických d$vod$ Evropané odd�lili
duchovnost od p�írody. Málokdo si uv�domil, že díky dv�ma tisíciletím judeo-k�es"anského
transcendentálního monoteismu jsme byli stále siln�ji odtrženi od v�domí p�ítomnosti ducha v
p�írod�, ze kterého se naši pohanští p�edkové radovali. V posledních p�ti stech letech, kdy
st�edov�ké chápání sv�ta nahradila mechanistická a materialistická koncepce moderní v�dy, se
propast mezi þlov�kem a p�írodou ješt� prohloubila. Lidstvo se þiny svých hrdin$ neustále
konfrontovalo s p�írodou jako s nep�átelským sv�tem. Podle moderního ateistického a
materialistického názoru žádné duchovní bytosti neexistují - ani v tomto sv�t�, ani po smrti þlov�ka,
ani v p�írod�, ani nad ní. P�íroda jako komplex d$myslných mechanism$ musí být p�emožena,
dobyta, �ízena, a za tím úþelem byla vyvinuta d$myslná technologie." 10)

Druhou stranou mocenského vztahu k vn�jšímu sv�tu a zaujetí pro jeho ovládání je podle þeského
filosofa Jana Patoþky ztráta sv�ta vnit�ního, zapomenutí na duši þlov�ka a její význam. To pak vede
k moderním sociálním exces$m, které mají kompenzovat vnit�ní prázdnotu. "Expanze Evropy z
podoby k�ižáckých výprav p�ešla v podobu zámo�ských objev$ a ve skok na bohatství sv�ta.
Vnit�ní vývoj výroby, technik a obchodních a finanþních praktik vedl zárove� ke vzniku
racionalismu docela nového druhu, toho, který nám je jedin� znám: racionalismu, který chce
ovládat v�ci a je jimi ovládán (touhou po prosp�chu)... Propadlost v�cem, jejich každodennímu
obstarávání a vázanosti k životu má svým nezbytným pendantem novou vlnu orgiastické záplavy.
ýím více se prosazuje moderní v�dotechnika jako vlastní vztah k jsoucnu, þím více do svého
okruhu zatahuje všechno p�írodní a pak i lidské, þím více jsou tradice dávného vyrovnání pravého
se strhujícím odsunovány a odsuzovány jako nereálné, nev�rohodné a fantastické, tím krut�jší je
revanš orgiastického entuziasmu. Prosazuje se již v "osvobozovacích" válkách a revoluþních krizích
19. století. Exacerbuje se jejich v�tšinou krutou represí. Do této oblasti sociálního boje se tak
koncentruje celá vážnost života, celý jeho zájem o vlastní bytí. Každodennost a entuziasmus boje do
krajnosti a bez milosrdenství pat�í k sob�. Po celé 19. století je toto spojení v�tšinou latentní, jsou
zde ješt� velmi silné setrvaþné síly. Ve 20. století, které je jakoby "pravdou" století 19., je však tento
protiklad tak jasn� všeovládajícím motivem, že to ani net�eba dokazovat. Válka je v tomto století
dokonanou revolucí každodennosti. Spolu s tím kráþí ruku v ruce univerzální uvoln�ní a happening,
orgiasmus v nových formách..." 11)

Vyvázání þlov�ka z božského �ádu vesmíru i z pozemského �ádu p�írody ho nakonec odcizilo sob�
samému. Ztratil víru v tradice a hodnoty, nakonec i v objektivu a smysl sv�ta a poznání. Dnešní
rozt�íšt�nost a nesmyslnost postmoderny se dá odvodit již ze sto let starého temného proroctví,



které pronesl n�mecký filosof Friedrich Nietzche ve svých úvahách nad osudem Evropy ovládané
osvícenským triumfem rozumu. "To, co zde vyprávím, je historie dvou p�íštích století. Popisuji to,
co p�ijde a co se nem$že odehrát jinak: nástup nihilismu... Celá naše evropská civilizace se již delší
dobu chv�je vystavena silnému tlaku, který p�echází v muka. Úzkost roste s každým desetiletím,
jako kdyby m�la být p�edzv�stí katastrofy: nervózní, násilná, neovladatelná, podobající se �ece,
která už mí�í ke konci svého toku a proto již nemyslí, bojí se myslet." 12)

V tomto smyslu je tedy možné oznaþit osvobození subjektivního rozumu a spolehnutí na n�j p�i
dobývání sv�ta, þili sám základ newtonovsko-karteziánské v�dy, za p$vodce (nebo alespo�
podhoubí) souþasné mnohavrstevné krize západní civilizace. Díky newtonovsko-karteziánské v�d�
se tato civilizace stala výjimeþnou a vládnoucí. S ústupem nevtonovsko-karteziánského
paradigmatu z dominantního postavení ustupuje i západní civilizace. Krize jednoho je i krizí
druhého a stavá-li se z newtonovsko-karteziánského sv�tonázoru jeden z mnoha názor$ našeho
postmoderního sv�ta, stává se i západní civilizace jen jednou z jeho civilizací.

 

______________________________________

 

O krizi newtonovsko-karteziánské v�dy lze tedy hovo�it ve více než jednom významu. Autor této
eseje je p�esv�dþen, že oba výšerozebrané významy této krize jsou skuteþné. V krizi je jak samo
paradigma, tak i civilizace, kterou pomohlo vytvo�it.

 

______________________________________
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