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Nitro vnější slupky vnitřního světa. Poznámky pod čarou ke Glasersfeldovi

Tam venku je svět. A tady uvnitř jsem já. Na jedné straně objekty, na druhé straně subjekt. Subjekt, jsa 
uvnitř, poznává objekty venku tím způsobem, že z nich dělá objekty jsoucí uvnitř. Problém začíná.
Smyslové orgány jsou otvory, jimiž vnější svět vtéká do subjektu. Svět zůstává venku. Důsledkem toho musí být 
to, co ”má” subjekt, něčím jiným. Obvykle mluvíme o odrážení. V antickém atomismu se mluví o takovém odrá-
žení, které vysílá předměty zkušenosti. V novověku o takovém odrážení, které subjekt právě nyní tvoří ze smys-
lových dat. Stále je s tím kříž. Protože se subjekt nikdy nemůže vyvléci ze své kůže, aby si objekty přivlastnil 
jako takové, protože svět je nám vždy k dispozici jakožto již přivlastněný, jako svět pro subjekt, nemůžeme po-
dati žádný důkaz o tom, že svět tam venku se shoduje se světem uvnitř. Zmíněné výchozí stanovisko bylo kul-
tivováno od dob antických skeptiků až do omrzení. Descartes je považoval za zdání a ”překonával” je s pomocí 
boží. Také Glasersfeldovi slouží jako vstupní brána do diskuse. 
Tento – klidně jej tak pojmenujme – skandál realismu se u Glasersfelda stává bodem obžaloby. Ob-
žalováni jsou všichni ti, kteří explicitně nebo implicitně šíří myšlenkové bohatství realismu. Výčitka 
se ale nevztahuje na prokázanou ošidnost poznávacího aparátu, ale na prokázanou nedoložitelnost ná-
roku na jeho spolehlivost. Takový požadavek se vztahuje k pravdivosti.
Musíme se vzdát nároku, který nemůžeme prozkoumat, nebo jej alespoň musíme kriticky držet zkrátka. V ději-
nách filozofie však čas od času také existovaly příslušné snahy a pokusy změnit tento způsob tázání. Subjekt 
(dnes domněle ohrožený vyhynutím) ve svém vztahu k druhému subjektu byl sám sobě – srozumitelný. Byť se 
k tomu objevu právě došlo – od počátku na základě rozličných výkladů a také to zůstalo uchováno ve scho-
lastické inspiraci. Mezi všemi těmito přístupy se nepřehlédnutelně derou do popředí ony, které jsou spojené s po-
jmem ”idealismu”. Glasersfeld se ale ošívá, neboť idealismus ”nepopiratelně vede k solipsismu” (1987a, 212). 
Snad je to ze strachu přírodovědce před pojmy – tedy před pouhými jmény, který vede Glasersfelda ke zpochyb-
ňování Berkeleyho, Vica nebo Kanta za jejich radikálně konstruktivistickou galerii předků, současně ale k odsu-
zování idealismu jako vzývání boží prozřetelnosti.1

Realismus je neprokazatelný, tedy nezpůsobilý. Idealismus je obtěžkaný solipsismem, tedy nezpůsobilý. Jediná 
pozice,  kterou  Glasersfeld  považuje  za  neúskočně  způsobilou,  je  instrumentalismus,  obdařený  mocnými 
(všemocnými) motivy vývojové teorie. Všechny živé  organismy jsou  přizpůsobeny svému prostředí  (což 
poznáme podle toho, že žijí). Nemůžeme ale říci (a pozorovatelná pestrost forem života to podtrhuje), že musejí 
být přizpůsobeny určitým způsobem. Protože princip výběru je negativní, protože nepodporuje ani nebonifikuje 
lepší přizpůsobení, nýbrž výlučně trestá nepřizpůsobenost smrtí, je přízně vzato řeč o lepším nebo horším přizpů-
sobení neoprávněná (Glasersfeld mluví o jedincích, ne o druzích). Co žije, je přizpůsobeno. Zbytek není (lépe ře-
čeno: nebyl) přizpůsobený.
Otázka přežití je zodpovězena podle motta ”anything goes” (možné je všechno). V otázce přizpůsobenosti exis-
tuje bezpočet možností, ale žádná absolutní pravda. Tuto situaci Glasersfeld projikuje na oblast poznání: 
Chtěl bych dnes tvrdit, že tento vztah mezi tím, co víme, tedy mezi naším ”věděním”, a takzvanou ”realitou”, je  
podobný vztahu mezi organismy a jejich prostředím. (187a,s.140)2 
Výchozí problém – nemožnost srovnání poznaného a ”skutečného” světa – je tímto způsobem obcházen. Jestliže 
poznání chápeme jako proces, v němž sice existují mnohé možnosti, ale žádná možnost pravdy, pak nám žádné 
srovnání nezbývá, protože poznání se vzdává nároku, jejž by bylo možno přezkoumat pomocí srovnání. Pak už 
nemůžeme usilovat o ”adaequatio” (přiměřenost), ale o ”functio” (fungování). Vědění už nemůže (nemusí) být 
pravdivé, ale může být užitečné, řečeno s Glasersfeldem: viabilní (průchodné). Vědění je průchodné přesně teh-
dy,  jestliže do světa zapadá (motiv ”příhodnosti, zapadání do něčeho” ovšem nově pochází od evolucionisty 
Konrada Lorenze; srov. Lorenz 1941, s.99 a násl.). O živých organismech víme jenom to, že ještě nebyly svým 

1 Můžeme se klidně domnívat, že se za tímto strachem neskrývá nic jiného než ozvěna prastarého pochybování: totiž realismu. 
To může vzhledem ke Glasersfeldovým anti-realistickým tirádám překvapovat,  přesto se však ukáže, že přitom jde o jednu 
z mnoha indicií, že Glasersfeld – navzdory všemu ujišťování a polemizování – je velmi dalek překonání realismu.
2 Zde Glasersfeld poprvé poukazuje na příbuznost, která je jeho požadavku osudná: D. T. Campbell, jeden z vůdčích představi-
telů evoluční teorie poznání, se vyjadřuje skoro stejně: ”…paradigma přirozeného výběru takových přírůstků poznání může být 
zobecněno na další poznávací aktivity jako je učení, myšlení a věda.” (Cit. podle Lorenze, 1977, s.41.)



prostředím zničeny. O vědění můžeme říci jenom tolik, že je dosud průchodné.3

Přeneseme-li princip negativního výběru na teorii poznání nebo vědy, znamená falsifikacionismus. Glasersfeld 
zdůvodňuje svoji náklonnost k této pozici nejen tím, jak na mnoha místech euforicky cituje McCullocha (”Je 
skutečně vrcholem vědění, prokážeme-li určitou hypotézu jako chybnou.”), ale neváhá přispěchat s dalším dů-
kazním materiálem, což jej vede k mnohočetně nesmyslné výpovědi: 
Empiristi a statistici již dávno prokázali, že určitou teorii nikdy nemůžeme ”dokázat”, že ji můžeme pouze vyvrá-
tit. (1987a, s. 141) 
Jakkoli  může  řemeslo  jako  statistika  v tomto  kontextu  vyjít  naprázdno,  empirický  ”důkaz”  principiální  ne-
prokazatelnosti teorií se zde může odvolat jen na historický materiál a okolnost, že všechny teorie musely být ča-
sem vždy zavrženy, promítat na plátno věčnosti.
Falsifikacionismu je imanentní myšlenka pokroku. Právě tak, jak se Glasersfeld rád odvolává na idealisty, ale o 
idealismu nechce nic vědět, zastává falsifikacionimus bez pokroku – přinejmenším některými svými výpověďmi. 
(Ještě uvidíme, o jaká nedorozumění a nedůslednosti při tom jde.) Viabilita (průchodnost) představuje koncept, 
který se dostává do těžkostí, když se chce přes pouhé zjištění, že organismus přežívá, dostat k hodnocení. Zvláště 
komponenta vývojové teorie působí obzvláště křiklavě:  
Sám Darwin použil nešťastný výraz ”přežívá ten nejvhodnější”4. Jím otevřel cestu nesmyslné představě, že mů-
žeme (...) pojem vhodnosti stupňovat (...) Přesto však v teorii, v níž je přežití jediným kritériem druhového výbě-
ru, existují pouze dvě možnosti: buď se daný druh do prostředí hodí, nebo ne. To znamená, že buď přežije, anebo  
vymře. (1987a, s. 201)
V evoluci neexistuje žádná lepší nebo horší shoda (...) (1987a, s. 183) 
Přesto mluví Glasersfeld nenuceně o ”větší průchodnosti” (1987a, s. 231), o ”pokroku v nacházení průchodných 
cest”  (1987,  s.  234)  a  o  možném  ”navyšování  průchodnosti”  (1985,  s.  24).  Také  dospívá  k souhlasu 
s Campbellovou formulací ”přírůstky takových vlastností systému, které se do prostředí hodí”5 (1985, s. 16). Při 
analýze tohoto rozporu docházíme k řadě problémů, které lze nakonec všechny vztáhnout k fundamentálnímu 
rozkolu uvnitř Glasersfeldova modelu. Velmi poučné jsou při tom následné věty výše uvedených citací. Na první 
větu navazuje:  
Jen vně stojící pozorovatel, zavádějící výrazně jiná, přídatná kritéria (...), by mohl na základě této dodatečné  
hodnotící škály mluvit o ”lepším” nebo ”horším” přežití. (1987a, s. 201) 
Druhá citace pokračuje slovy ”jen vně stojící pozorovatel, který zná budoucnost, by byl s to učinit takové hodno-
cení.” (1987a, s. 201)
Jsou zde zaváděny tři instance: vně stojící pozorovatel, dodatečná kritéria a čas. Každá z nich je významná a 
žádná  z nich není  dostatečně  vzata na  zřetel.  Jako (skoro)  všechny ostatní  krkolomnosti,  jsou také  tyto  jen 
symptomem kardinálního Glasersfeldova problému: promísení dvou perspektiv, jejichž oddělení nejen že není 
nezbytné,  ale dokonce je jím samým programově vyžadováno. Konstruktivismus, jak Glasersfeld říká, ”chce 
svůj model odvodit výhradně od prožitkového světa a vystavět jej na něm” (1987c, s. 402), tedy nechce při-
pouštět pozici vnějšího pozorovatele (jak jsme již viděli v otázce stupňování průchodnosti). Vně stojící pozo-
rovatel by již mluvil o vnějších předmětech, ty jsou ale vskutku problematické: 
Jako pozorovatelé můžeme s plným oprávněním mluvit o organismu a jeho ”vnějším světě”, ale organismus ne-
může toto rozlišení učinit ve vztahu k sobě samému, má pouze své vlastní zkušenosti. (1987a, s. 157) 
Rozviňme tento problém od jeho počátku. Máme na paměti hlavní námitku Glasersfelda proti tendencím k rea-
lismu, že totiž požadavek, že svět můžeme poznat, není verifikovatelný (je vůbec zajímavé neustálé Glasersfel-
dovo zdůrazňování, že verifikace není principiálně možná, že on ale od realistů takovou verifikaci požaduje). 
Nemůžeme  porovnat  poznaný  svět  se světem  dosud  nepoznaným.  Glasersfeld  se  tohoto  problému  zbavuje 
šachovým tahem, stejně jednoduchým jako neudržitelným: problematický vnější svět, který se nedá porovnat, 
jednoduše odcloňuje: 
Sledujeme-li (...) význam výrazu ”smyslový údaj”, který můžeme definovat jako elementární ”rušivé působení”  

3 Zde přicházíme k dalšímu nedostatku Glasersfeldovy teorie: nevyjasňuje svoji předmětnou oblast. Historickým východiskem 
teorie poznání – a Glasersfeld svůj příspěvek považuje za příspěvek z oblasti teorie poznání – byla diskuse o pravdivosti smys-
lového vnímání a teprve později diskuse o výkonových schopnostech lidského rozumu. Glasersfeld stále mluví o jednom blíže 
neurčeném “vědění” (nebo o poznání), přičemž do něj zjevně počítá jak vnímání, tak každodenní vědění i vědu. V důsledku ta-
kového mísení chce poskytnout určitou teorii poznání, ačkoli poznání neexistuje. (Jiní to poznali a své teorie “vědění” podmínili 
teoriemi vnímání, anebo alespoň poukázali na jejich nezbytnost; srov. Roth/Hejl/Köck 1978 nebo Maturana 1982). Tento nedo-
statek se zřetelně projevuje v rozlišení – tam, kde Glasersfeld vystupuje proti realismu s argumentem, že poznání nemůže “dů-
sledkem své pojmové struktury” pojmout svět jako takový (1987a, s. 223), protože lidské prostředí “reflektuje zvláštní lidskou 
tvorbu pojmů” (187a, s. 135). To sice můžeme uznat jako opožděný příspěvek k boji za nominalismus, s teorií vnímání ale nemá 
nic společného, a proto může jen málo posloužit jako argument proti realismu. 
4 V orig.: survival of the fittest. (Pozn. překl.)
5 V orig.: increases of fit of systems to environment. (Pozn. překl.)



nebo jako ”signál” na tom místě řezu,  kde vzniká zkušenost  poznávajícího subjektu,  nebo pouze jako ”ele-
mentární částice zkušenosti”, pak se zbavíme jak důsledků realismu, tak problému nemožnosti porovnat data 
”uvnitř” a ”venku”. (1987a, s. 105, zdůraznění ode mne) 
Na jedné straně je třeba se vyhnout všemu, co by mohlo otevřít cestu důsledkům ”realismu”: Proto se Glaser-
sfeld musí stáhnout do nitra subjektu, setrvávajícího v čistě bezobjektním prožívání, které je čistým prožíváním a 
nemůže být prožíváním ”něčeho”. Na druhé straně sleduje tento zpětný vztah již z určité završené pozorovatel-
ské perspektivy. Pozorovatel je zahrnut ”s sebou”.6 Nemožnost mít předpoklad je tak pouhou nemožností, jak si 
ji představuje vně stojící pozorovatel (Evans-Pritchard takovou konstrukci nazývá hypotézou Kdybych-byl-ko-
něm). Toto ukazuje již pojem ”místa řezu, kde vzniká zkušenost”, protože tento pojem nejenže má funkci po-
skytnout orientaci do nitra pohrouženému pozorovateli, ale – a to je problém – je uchován také ”uvnitř” jako 
legitimní kategorie.
Hodna kritiky není snad okolnost, že pozice čisté prožitkovosti může být přijata jen zástupně; tomu se nelze vy-
hnout. Glasersfeld se ale chová tak, jako by mohl pozorovatele vyzkratovat a tím přimět ”původní” subjekt k vý-
povědi. To je obzvlášť patrné z Glasersfeldova mínění, že musel vyspravovat nástroje svého duchovního otce Pi-
ageta. Piaget popisuje vývoj subjektu následovně: 
Vycházíme-li ze stavu soustředěnosti na Já, které o sobě nic neví, a z toho, že subjektivní a objektivní je neoddě-
litelně promíseno, vede postupná decentralizace subjektu k dvojímu pohybu: směrem k externalizaci (...) i smě-
rem k internalizaci (...) (Piaget 1971, s. 115, cit. podle Glasersfeld 1987a, s. 228). 
Glasersfeldova kritika je významná a pro zmíněný záměr příznačná: 
Ono ”Já, které o sobě nic neví” může být postulováno pouze vně stojícím pozorovatelem (...) Pro Něco takového  
by mohl být proces decentralizace (...) postulován v nejlepším případě dodatečně. (1987a, s.228 a násl.) 
Podstatným bodem výtky je, že Piaget přechází ”od hlediska subjektu k hledisku pozorovatele” (tam-
též), což je podle Glasersfelda nepřípustné. Pokračuje: ”Dokud si Já není vědomo sama sebe, nemůže 
rozlišení tohoto druhu prožívat jakožto výsledek svého vlastního jednání.” (Tamtéž.) Co se zde tváří 
jako vysvětlení, je pouhou tautologií: Já, které si neuvědomuje sebe sama, nemůže nic prožívat jako 
výsledek svého jednání. To je pěkné, no a? Chce-li Glasersfeld připustit jen ty výpovědi, které činí 
sebe sama vědomý subjekt, přijímá – aniž by to chtěl – nejen hledisko pozorovatele, které sám vždy 
zpochybňoval, nýbrž je dokonce vyžaduje (situace připomíná Hegelův subjekt ve fázi jistoty smyslů; 
zatímco ale Hegel velmi dobře ví, že pozorovatel musí němé věci její slova vložit do úst, Glasersfeld 
se cvičí v umění břichomluvy a chce nám nejen namluvit, že jeho loutka umí mluvit, nýbrž tomu také 
sám věří). 
Ač Glasersfeld nadšeně cituje Maturanu (vše řečené je řečené pozorovatelem) – a také míní, že jej 
musí nabízet se skutečně fundamentálním poznáním (vše poznané je poznané subjektem)7 – ač Glaser-
sfeld stále znovu zdůrazňuje, že můžeme vypovídat jen coby pozorovatelé, nechá tohoto pozorovatele 
hrát roli subjektu jakoby ve svém předvědomí sebe sama vědomého a kárá každého, kdo se této maš-
karády nechce účastnit: 
I když je Piagetův model vědoucího člověka občas presentován tak (např. Piagetem samotným), jako by to byl  
model pozorovatele, vztahující se na pozorovaný organismus ( nebo, formulujeme-li to krátce: i když Piaget tvr-
dí, že je pozorovatel), přece byl tento model zkonstruován organismem, který reflexivně zachytil své vlastní ko-
gnitivní operace a externalizoval je. (1987a, s.238) 
Rozumíme: Piagetův model nevytvořil žádný pozorovatel, ale spíše organismus, který reflexivně za-
chytil a externalizoval své vlastní kognitivní operace, a přitom ještě stihl husarský kousek, nebýt sou-
časně žádným pozorovatelem. 
Neméně originálně tvaruje Glasersfeld ”řešení” jiného problému. Protože, jak jsme již viděli vícekrát, 
perspektivu pozorovatele odmítá jako nelegitimní prostředek a chce argumentovat výlučně z pohledu 
zakoušejícího subjektu, dostává se do těžkosti, že se musí vyvarovat hrozícího solipsismu, aniž by po-
volal na pomoc pozorovatele. Organismus, který ”nepotřebuje ani nepoužívá to, co vně stojící pozo-
rovatel nazývá svým prostředím” (1987a, s. 149) a který také ”nemůže toto rozlišení použít ve vztahu 
k sobě” (1987a, s. 157), je vlastně nucen se probudit ze svých snů. Zde Glasersfeld zase něco přehlédl: 
Je to teprve pozorovatel, který může vznést podezření, že jde o sny. Organismus, který není pozorova-
telem, o tomto problému neví zhola nic. 

6 V orig.: “mit hinein” genommen. (Pozn. překl.)
7 Nejde vůbec lépe demonstrovat, jak málo, jestli vůbec, Glasersfeld Maturanu pochopil. Zatímco Maturana zdůrazňuje funda-
mentální  okolnost,  která není zpravidla vůbec brána v úvahu,  Glasersfeld povzneseně vyslovuje banalitu,  která nemá sobě 
rovnou, jako by právě rozťal světový uzel. Vše, co Glasersfeld pochopil z Maturanovy výpovědi, je vnější forma věty.



Pozorovatel si uvázal na krk solipsismus, pozorovatel jej také musí překonat. Ale jak, když mu Glaser-
sfeld nechce dovolit, aby byl pozorovatelem? 
Glasersfeld zde odkazuje k první skutečně průchodné – a silně tradiční – možnosti řešení. Vychází při-
tom z toho, že pozorujeme žábu, která uskočí, jakmile na ni padne stín.  
Když se nám podaří objasnit interakci mezi stínem a žábou pomocí pojmu jako ”vnímání”, potom budeme naklo-
něni přijmout, že naše vlastní smyslová zkušenost je s naším prostředím spjata podobným způsobem. Problém 
tohoto a každého podobně utvořeného předpokladu (...) spočívá v tom, že se zakládá na analogii, která je zcela  
fiktivní. (1987a, s. 181) 
Vzhledem k příkrému odmítnutí této analogie by se Glasersfeld musel ptát, jakpak chce ospravedlnit analogii 
mezi člověkem ležícím na pitevním stole a jím samým? Odkud, když ne z analogií, odvozuje svoje vědění o sobě 
jako organismu? Zase znovu Glasersfeld nečetl Maturanu (a Piageta také ne): Stáváme se lidmi, protože mezi 
lidmi vyrůstáme a je s námi zacházeno jako s lidmi. Bez vytvoření této analogie, kterou musel provést také Gla-
sersfeld jako malé dítě, by nebyl tím, čím je – člověkem. Analogie je podle Glasersfelda fiktivní proto, protože 
žába je naším konstruktem, my jí však připisujeme svébytnou existenci, jakmile sebe uvedeme do analogie s ní. 
Glasersfeld ale něco přehlédl: pozorování žáby se epistemologicky neliší od pozorování sebe samého, resp. liší 
se jen na základě – přísně vzato neodůvodněného a neodůvodnitelného – ”cogito ergo sum”. Jinak řečeno: kdyby 
byl Glasersfeld skutečně tak radikální, jak zdůrazňuje, pak by musel ospravedlnit, proč sám sobě připisuje své-
bytnou existenci – a to může jen tehdy, vzdá-li se svého požadavku. 
I když Glasersfeld přiznává, že ”přirozeně je na naší vůli, zda budeme tyto signály považovat za produkty něja-
kých vně ležících příčin” (1987a, s. 108), je velkorysý na špatném místě. Zde poskytnutá volnost předpokládá 
pojmy jako ”smyslový údaj”, které ze svého hlediska zaprvé vyžadují místo pozorovatele (kterému má být ale za 
všech okolností zabráněno) a zadruhé jsou teprve produktem empirické vědy, tedy nejsou vůbec myslitelné bez 
předchozího uznání ”vně ležících příčin”. Co zde Glasersfeld popisuje, není nic jiného než ”hypotetický realis-
mus” vývojové teorie poznání (pojem, který vůbec nepochází od Ruperta Riedla, jak píše Glasersfeld, ale který 
byl ražen tím samým D. T. Campbellem, jejž Glasersfeld chce mít přečteného). Tak jako tak, organismus, který 
má jen svůj prožitkový svět (a Glasersfeld chce svůj model odvodit výlučně od prožitkového světa), se může této 
volnosti zříci; nerozpoznává žádné signály, nýbrž jen vnější předměty.
Glasersfeldem navrhované východisko je jenom póza: ”Tento epistemologický model je zachráněn před absolut-
ním solipsismem díky konstruktivistickému pojmu ”přizpůsobení” (1987a, s. 112) Přizpůsobení čemu? ”Přizpů-
sobení určitým pravidelnostem vztahu mezi vstupy a výstupy (...) černé skříňky, kterou (organismus) zakouší 
jako své ”prostředí” nebo ”svět” (tamtéž).  Organismus ale nezakouší žádnou černou skříňku, ale pestrý svět 
předmětů. Teprve přistoupivší  pozorovatel  se může pokoušet  organismu (nebo sobě)  namluvit,  že stojí  proti 
”black boxu”. Přesto však tento kriticky poznávající pozorovatel, dosti skeptický ke zpochybňování světa, jak jej 
prožívá, by měl být také dost skeptický ke zpochybňování takové černé skříňky, která přece musí být chápána 
jako ”vně stojící”, aby pojmy ”vstup” a ”výstup” ještě měly nějaký smysl. Kdo ale zavádí černou skříňku, zavádí 
tím přesně to, co Glasersfeld zavádět nechtěl: jinou černou skříňku, která (ve dvojím smyslu) existuje mimo 
něho samého. Skeptik, který následuje glasersfeldovský radikální postulát, nezná žádné vztahy mezi vstupy a vý-
stupy, protože pojmy ”uvnitř” a ”vně” představují nepřípustné předpoklady. Můžeme to říci také takto: ”přizpů-
sobení” je pojem, který je pro překonání solipsismu zcela nezpůsobilý, protože pro kategorii pozorovatele před-
pokládá přesně to, co má být dosaženo s její pomocí. (Chci ještě jednou poukázat na Maturanovo nesrovnatelně 
konzistentnější uchopení tohoto tématu: Otázka solipsismu je zdánlivým problémem, protože podezření, ležící 
v jejím základě, již vyžaduje předcházející odpověď.)
Jediná udržitelná námitka proti solipsismu je sice argumentačně slabá (proto ji Glasersfeld sotva kdy zmínil), ale 
přinejmenším citově konsistentní a přesvědčivá: Solipsismus je nepřijatelný, 
protože jsme o tom na druhé straně intuitivně přesvědčeni a denně nově zakoušíme, že svět je plný překážek, kte-
ré si vědomě do cesty nestavíme (…) (1987a, s.212) 
Teprve  tímto  tvrzením,  a  ne  za  vlasy  přitaženými  a  nekonsistentními  vychytralostmi,  Glasersfeld  alespoň 
v jednom ohledu splňuje nárok na to, chtít svůj model ”odvodit a vystavět výlučně z prožitkového světa”.
Přesto se vraťme zpět k otázce hodnocení teorií. Znovu se nám připomíná, že koncept průchodnosti dovoluje jen 
rozhodnutí podle schématu ”skoč nebo padni”8. Teorie je průchodná nebo není průchodná. V situaci, kdy vně 
stojící pozorovatel provede hodnocení a využije při tom dodatečná kritéria nebo časovou dimenzi. Nyní, jinak 
než pomocí pozorovatele, jsou teorie tak jako tak těžko posuzovatelné; ”pozorovatel” znamená per se (ze sebe 
sama) ”vně stojícího pozorovatele”. Jím jsou ale také již dány obě další instance, z nichž je zajímavá především 
ta druhá: čas. Pozorovatel, znající budoucnost, může podle Glasersfelda docela dobře mluvit o lepším a horším 
přežití, o lepších a horších teoriích. Dost dobře nelze obejít přiznání té samé schopnosti také pozorovateli, který 
zná minulost (sám Glasersfeld této možnosti nezřídka hojně využívá). Přesto nelze počítat s žádným pokrokem. 

8 V orig.: hop-or-drop (pozn. překl.)



Teorie  jsou průchodné nebo nejsou. Jsou dobré,  dokud nejsou vyvráceny.  Všechny nevyvrácené  teorie  jsou 
stejně dobré. Potud Glasersfeld. 
Přesto to umí vyjádřit i jinak: ”O pokroku vědy lze sotva pochybovat” (1985, s. 4). Dilema je pak řešitelné. Vě-
dění, které osvědčilo pokrok, ”je ´vědět jak´ a ne ´vědět co´, které se odjakživa snažily pochopit filozofické teo-
rie poznání” (1985, s. 5). Zásadní nedorozumění (není to snad křivé obviňování?) spočívá v tom, že Glasersfeld 
ztotožňuje filozofii s ontologií. Jím připouštěný pokrok poznání ”totiž v žádném případě neznamená, že jsme 
učinili pokrok v ontologii (…)” (tamtéž). Totiž to, že cílem filozofie je pokrok v ontologii, zvláště v teorii po-
znání (také nemůžeme zamlčet, že Glasersfeldův pojem ontologie je o několik století opožděný). 
Rozdíl  mezi  oběma  pozicemi  (vědění  jak/instrumentalismus  versus  vědění  co/ontologie)  chce  Glasersfeld 
znázornit obrazem slepce, který prochází lesem. Po několika pokusech slepec najde jednu cestu, přesto však jeho 
vědění o lese je omezeno na (vy)nalezená průchozí místa: 
”Les” začíná pro slepého běžce tam, kde je jeho cesta zatarasena nebo zmařena. Les prožívá takříkajíc jako ce-
lek oněch míst oblasti jeho zkušenosti, které si nemůže dopřát. (…) Jeho zkušenost a jeho poznatky , které ze zku-
šenosti získal, mu sice dodávají schopnost běžet stále jistěji, hladčeji a tím i ”lépe”, žádným způsobem mu ale 
nezprostředkují obraz předmětů, které jeho běhu staví překážky. (1985, s. 10) 
Jak známo, podobenství nikdy nesedí, ale tato metafora vysoce objasňuje určité vnitřní rozpornosti Glasersfel-
dova konceptu. Především nás zde zajímají dva aspekty: smísení ”lesa” a ”stromů”, jakož i otázka strukturace 
vnějšího světa.
Není vůbec nadbytečnou pedantností, když zde kritizujeme , že Glasersfeld jednou mluví o lese a pak zase o 
stromech. Jeho námitkou ovšem bylo, že slepec ani při znalosti cesty ”v žádném případě nemá obraz předmětů”, 
které mu překážejí. Obhajuje zde naivní realismus, předmětnou znalost jednotlivých stromů, přenesenou na teorii 
poznání, tedy na poznání postulovaných, o sobě samých (an sich) existujících jednotlivých předmětů. Co ale 
slepec zná velmi dobře, je prostorové uspořádání stromů; to ale znamená, že má znalost o ”pravé” struktuře lesa. 
Když tedy (s Glasersfeldem) vyjdeme z toho, že předmětná povaha věci9 je kognitivním konstruktem, pak tato 
námitka padá, protože nelze očekávat, že objednávka vyhnout se stromům poskytuje obraz stromů. Jinak řečeno: 
podle Glasersfeldovy metafory černé skříňky ”světa” není úlohou běžce popisovat stromy, ale les. Les je ale 
dostatečně popsán, jakmile slepec jednu cestu našel. Tak začíná být zřejmý druhý nedostatek obrazu: les již má 
určitou strukturu, která musí být slepcem nalezena. Glasersfeld ve svém podobenství reprodukuje přesně to, proti 
čemu tak vášnivě bojuje: již existující strukturu vnějšího světa, kterou má poznávající jak jen možno uchopit. 
Glasersfeldova ”oficiální” pozice vypadá jinak. ”Skutečný” svět  podle něj nemá žádnou strukturu; 
každá struktura je kognitivním konstruktem. Tato argumentace je málo přesvědčivá: ”ontický svět” 
nemůže mít žádnou strukturu,
protože ”struktura” je pro nás nepředstavitelná. Byla by uspořádáním v určité síti vztahů, z nichž žádný není 
myslitelný bez svého prostorového souseda, časového následníka, nebo obojího. (1985, s. 2) 
Jasněji řečeno: svět nemůže mít žádnou strukturu, protože my si to neumíme představit. Problém vystoupí ještě 
zřetelněji na základě jednoho velmi chybného vyhlášení Glasersfelda. Píše: 
I když pro smyslová data nestanovíme žádné příčiny, v žádném případě z toho neplyne, že tyto příčiny skutečně  
existují v časoprostorových nebo jiných vztahových strukturách, uvnitř kterých jsme je zkonstruovali. (1987a, s.  
109) 
Za povšimnutí stojí ”v…strukturách” a ”my”10. Co však Glasersfeld nechal vytisknout kurzívou, je ”existují”. 
Také zde se ukazuje, že pro něho jiné než lidmi zkonstruované struktury nejsou možné proto, protože si je neumí 
představit. To mu však nebrání v tom, aby na jejich místě ve vší nevinnosti mluvil o tom, že smyslové orgány 
vnímají ”rozdíly”; právě tak málo mu brání souhlasit s Piagetem v tom, že naše operace musejí dovolit přístup k 
vnějším předmětům (že v této otázce mluví o něčem, o čem se od dob Kanta už nesmělo mluvit, mu nadále neva-
dí). 
Glasersfeld považuje svůj konstruktivismus za radikální a zřejmě to myslí i z hlediska přírodovědce. Jak málo je 
ale tento tak vášnivě potíraný realismus skutečně překonán, se ukazuje nejpozději tehdy, když Glasersfeld rozvá-
dí, že ”ontický”11 svět se přece jen ukáže, totiž tam, kde se nám postaví do cesty (přesně podle obrazu slepce, 
který stále  znovu naráží  do stromů):  ”Ontický svět  přece  začíná právě  tam,  kde to,  co prožíváme jako své 
jednání, naráží na překážky nebo ztroskotává.” (1985, s. 19) Skutečný svět začíná tam, ”kde naše konstrukce 
ztroskotávají” (1987a, s. 212); neděláme nic jiného, než že se přizpůsobujeme ”omezujícím podmínkám” (1987a, 
s. 140 a 184) tohoto světa a ”takříkajíc se protlačujeme mřížkou těchto podmínek” (1987a, s. 140). Závěr Glaser-
sfeld zrazuje: ze skutečnosti, že nepostupuje dále, činí závěr, že existuje Něco, co nám stojí v cestě. To je ale 

9 V orig.: Dinghaftigkeit (pozn. překl.)
10 V překladu zamlčený podmět (“uvnitř kterých jsme je my zkonstruovali”) (pozn. překl.).
11 Z řečtiny: skutečný sám o sobě, jsoucí (pozn. překl.)



stejně legitimní nebo nelegitimní jako závěr o smyslových datech vyvozovaných z vnějších příčin (co je nakonec 
Překážení jiného než komplexní smyslové datum?)12

Protože Glasersfeld nechce tento latentní realismus přijmout, musí odmítnout vše, co by jen implicitně mohlo 
zjednat  přístup  této  pozici,  mezi  jiným  také  představu  nějaké  struktury  nekonstruované  člověkem.  Tím se 
dostává do podstatně většího problému. Pro zdůvodnění svého konstruktivismu Glasersfeld podtrhuje schopnosti 
vědomí: 
Za  předpokladu,  že  je  surovina  prožitkového  světa  dost  bohatá,  může  asimilující  vědomí  konstruovat  
pravidelnosti a řád také ve zcela neuspořádaném, chaotickém světě. (1987a, s. 211) 
Zcela neuspořádaný svět není, jak míní Glasersfeld, chaotický, ale je amorfní. Jen takový amorfní svět by byl  
skutečně prost vší struktury,  byl  by tedy přesně takový,  jak si Glasersfeld představuje ”ontický svět” – totiž 
žádný. Jak nám ale může takový amorfní svět bránit v jednání, co nám může klást do cesty? A co může organis-
mus v takovém světě poznávat (především: jaké rozdíly může vnímat)? Protože Glasersfeld může strukturovaný 
vnější svět unést právě tak málo jako zákaz mluvení, nepřichází svým prudkým potíráním realismu k solipsismu 
jen proto, protože do všeho zanáší realistické momenty a myslí nedůsledně. Svět, který nutně vyplývá z Glaser-
sfeldova přísného odmítání každé představy, podezřelé byť pouhým předpokladem realismu, je ovšem světem 
solipsismu. Glasersfeld operuje s antitezemi, místo aby zprostředkoval pozice, nebo jejich problematičnost. Pro-
to nemůže rozvíjet nic, co by jeho obě problémové oblasti nevedlo do domnělého řešení, a zmítá se sem a tak 
mezi realismem a solipsismem. Jinak řečeno: pouze odmítá realismus i solipsismus, ale nemůže je překročit. 
O to ostřeji Glasersfeld kritizuje všechny ty, o nich míní, že je může osočit za nedostatečný radikalismus. Kdo 
není připraven sdílet jeho ontologický nihilismus, musí počítat s pokáráním, jemuž neunikl ani jinak tak vážený 
Piaget. Když Piaget například míní, že ”chování předmětu a operace subjektu mají něco společného”, vysvětluje 
to Glasersfeld poznámkou, že Piaget ”na tomto místě tvrdí (!), že je realista” (kdo se v tom už vyzná?), a , ještě 
hůře, to společné na předmětu a subjektu vidí v tom, že to jsou fyzické a chemické věci. Protože ale Glasersfeld 
přesně ví, že Piaget byl v jádru svého srdce radikálním konstruktivistou, nezbývá mu nic jiného než takovou vý-
pověď vysvětlit jako optický klam a rychle změnit téma (1987, s. 224).
Tento postup se osvědčuje vícekrát, také tehdy, když Piaget chce předměty uchopit jako operátory a je toho ná-
zoru, že je poněkud nedostatečné pouze zjistit, že naše operace mohou nastat. Okolnost, že Piaget vyžaduje od 
vědy ”jednu jedinou pravdu”, přiměje Glasersfelda k nanejvýš projektivní poznámce: ”Na tomto místě může 
čtenář (čtenář, nikoli Glasersfeld) uváznout” (1987a, s. 231). Přesto již po několika řádcích je pojem pravdy in-
terpretován dostatečně scestně, přičemž jedna z hlavních námitek zní, že o pravdě lze mluvit teprve na určitém 
stupni reflexe; bezpochyby neodmítnutelné zjištění – až na to, že zůstává nejasné, v čem námitka spočívá.13

Také filozofové všech dob a zemí zakoušejí zčásti nanejvýš zajímavé výklady. Kantovské ”noumenon” je ”věcí 
o sobě, kterou můžeme přibližně vnímat svými smyslovými orgány” (1987a, s. 105); je objektem, který musí být 
již ve světě nezávislém na zkušenosti chápán jako tak uzpůsobený a strukturovaný jako věc, jak se jeví poznáva-
jícímu (1987a, s. 207). Glasersfeld sice oznamuje, že nepřináší ”nic podstatně nového, nýbrž jen jiný způsob 
zobrazení toho, co můžete najít už u Kanta” (1987c, s. 416), přesto však takový jiný způsob zobrazení pře-
kvapuje jen málo. Dobrý Kant, jak se dovídáme od Glasersfelda, ”se nemohl zcela zbavit staletého nepochopení 
pojmu vědění” a postavil proti ”světu ´ontických´věcí, které nazýval ´noumena´, zakoušející subjekt, ”který jej 
´vnímá´ díky svým smyslovým orgánům” (1985, s. 3). Kantovi také vděčíme za tísnivou situaci, že můžeme ope-
rovat jen s ”pouhými jevy” (1987a, s. 123) (kdo jiný mluví o pouhých jevech, když ne zklamaný realista?). Jeden 
z oblíbených  Glasersfeldových  chráněnců,  Giambattista  Vico,  se  ”od  všech  pozdějších  idealistů”  odlišoval 
v tom, ”že vědění lidského rozumu a svět racionální zkušenosti považoval za produkty kognitivní konstrukce” 
(1987a, s. 205), čímž bylo konečně jasně řečeno, že Kant, Fichte, Schopenhauer a další toto neučinili. Přesto 
však Kant, podle jedné Glasersfeldovy poznámky dovršitel skepse (1987a, s. 176), se na druhé straně jeví jako 
předchůdce, který se ale nemohl prosadit, protože ač se mnozí pokoušeli ”vzít kritiku čistého rozumu vážně, tlak 
filozofické tradice převážil” (1987a, s. 199). Kant, k filozofické tradici nepříslušející, zapomenutý radikální kon-
struktivista, který vyložil tisíc let staré nedorozumění, zůstal kvůli tomu bez dalších dějinných následovníků, 

12 Už nepřekvapuje, že se také tento motiv již nachází v legendárním článku Konrada Lorenze. Také on nabízí podobenství: 
“Když necháme bagr, nějaký motor, pásovou pilu, nějakou teorii nebo nějakou apriorní formu myšlení (…) běžet naprázdno, po-
tom se už tím faktem jejich funkce odvíjejí bez znatelného tření, zahřívání a lomozu (…) Teprve když je systému připsána prá-
ce, tj. onen výkon vůči vnějšímu světu, v němž je dán všanc smysl vlastní existence, uchovávající sebe sama a druh, pak ta věc 
začíná sténat a praskat , když se lopaty bagru zaryjí do země, zuby pily do dřeva – nebo předpoklady teorie do uspořádaného 
materiálu empirických skutečností. Pak zásadně vždy vznikají ty nevítané vedlejší šumy (…) Právě ony ale representují vypořá-
dání se systému s reálným vnějším světem a jsou v tomto smyslu dveřmi, jimiž podstata věcí proniká do našeho jevového světa 
(…) Ony (…) jsou tou ´skutečností´!” (Lorenz 1941, s. 108 a další) - Také na “zadní straně zrcadla” se nachází věta, která by 
mohla pocházet od Glasersfelda (nebo bychom měli říci, že u Glasersfelda se nacházejí věty, které by mohly pocházet od Lo-
renze?): “Objekt je to, co je vrženo proti našemu pohybu vpřed, to Neproniknutelné, k čemu se přimykáme.” (Lorenz 1977, s. 
17)
13 Oprávnění pro takové interpretační výkony si ovšem Glasersfeld propůjčuje sám ,když lakonicky tvrdí: “Průchodnost určité 
interpretace lze jednoznačně posoudit jen z hlediska interpreta.” (1987a, s. 96)



dokud jej znovu neobjevil Glasersfeld. 
Filozofie se Glasersfeldovi beztak jeví jako prostředečná věc složená z bílé skvrny a červeného šátku. V jeho 
polemikách sotva existují konkrétní filozofové se jmény, ale – v nepokrytém zjednodušení – jen ”konvenční filo-
zofové” (1987a, s. 230), ”oni tradiční filozofové” (1987a, s. 280), ”ona obvyklá filozofie” (1987a, s. 228) a ”ona 
filozofická tradice” (1987a, s. 237). K tomu přidává velmi smělou výpověď, že se – ještě jednou ”oni – teoretici 
poznání” od dob Sokrata nejednou zdráhali ”nově definovat, nebo radikálně (!) měnit pojmy, s nimiž pracují” 
(1987a, s. 122). Vycházeje z toho není těžké mluvit o ”bankrotu toho konvečního učení o poznání” (1985, s. 12).
Ze všech těchto důvodů jsme – podle Glasersfelda – v zoufalé pozici: Musíme důvěřovat smyslovým orgánům, 
jejichž pravdivost  jen předpokládáme,  ale nemůžeme ji přezkoumat.  Místo toho se musíme ”křečovitě  držet 
zbožných nadějí (…), že milý Bůh přece nemůže být tak zlomyslný, aby nás obdařil do té míry nespolehlivými 
smyslovými orgány” (1987a, s. 124). Když ale Glasersfeld dovozuje, že konstruktivismus ”činí celou řadu o 
sobě a pro sebe nedoložitelných předpokladů, jejichž oprávněnost on pak ovšem hledá v koherenci předloženého 
modelu” (1987c, s. 402), měl by se ptát, proč mají být jeho nedoložitelné předpoklady lepší než nepředpoklady 
Descartese. Proč nepřijmout také Boha jako nedoložitelný předpoklad? Jak rád Glasersfeld činí odkazy na Kuhna 
a Feyerabenda, zdá se, že mu v přednáškách těchto autorů (zde v dobré vůli podporovaných) uniklo, že přidáním 
vhodných předpokladů dosahuje každý model vysokého stupně konzistence a koherence.
Přesto však menší chybičky lze při tak velkém cíli veskrze prominout, neboť: 
Radikální konstruktivismus tvrdí, podobně jako Kant ve své kritice (!?), že operace, jimiž skládáme svůj prožit-
kový svět dohromady, můžeme dalekosáhle odhalit, a že nám pak uvědomění si tohoto operování (…) může po-
moci, abychom operovali jinak a snad i lépe. (1987a, s. 198 – text označen Reithmayerem) 
Můžeme jen doufat, že ještě není příliš pozdě na to, abychom toto vše promysleli od základů nahoru – jinak by 
mohl být tradiční cíl jedné objektivní reality uskutečněn vytvořením světa, v němž už žádné poznávající subjekty 
nebudou existovat. (1987a, s. 130) 
Když nám voda stojí až po krk a není již nic, co by skýtalo naději – Glasersfeld a jeho radikální konstruktivismus 
nás ochrání před zánikem. 
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Ernest von Glasersfeld

(http://www.univie.ac.at/cognition/constructivism/)

Podle www stránky Vídeňské univerzity (viz výše, můžete přes ni komunikovat přímo s Glasersfeldem) je ”eme-
ritním profesorem psychologie na Univerzitě v Georgii, výzkumným pracovníkem v Scientific Reasoning Re-
search Institute a mimořádným profesorem na katedře psychologie Univerzity v Amherstu, Massachussetts. Filo-
zof a kybernetik. Velkou část života strávil v Irsku a v Itálii. V současnosti žije v USA. Zabýval se Vicovou a Pi-
agetovou genetickou epistemologií a Berkeleyho teorií vnímání... vyvinul model radikálního konstruktivismu, 
který se stal mravním vyznáním sdíleným do určité míry všemi konstruktivisty; někdy je těžké se zorientovat, 
kde jeho epistemologická východiska začínají a kde končí – ale to může být zábavné.”

Z jeho posledních prací (všechny jsou přístupné na www.oikos.org/vGmemory.htm): 

The Incommensurability of Scientific and Poetic Knowledge [1998] 
In Memory of a Pioneer (Silvio Ceccato, 1914-1997) [1998] 
Distinguishing the Observer: An Attempt at Interpreting Maturana [1997]
Homage to Jean Piaget [1997] 
The Conceptual Construction of Time [1997] 
Cybernetics and the Art of Living [1997]
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http://www.oikos.org/vonobserv.htm
http://www.oikos.org/vGmemory.htm
http://www.oikos.org/vGknowl.htm
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Franz Reithmayr

Narozen v r. 1959. Vystudoval jako hlavní obor filozofii na Vídeňské univerzitě. Kromě toho se věnoval studiu 
prehistorie, národopisu, psychologie a pedagogiky. Obhájil disertační práci na téma ”His Master´s Voice. Frag-
mentárium vztahů mezi panstvím a mluvením”. 1987-89: účast na založení a rozvoji Institutu pro vědeckou teo-
rii a vědecký výzkum. 1989-90: šéfredaktor (autorem nejmenovaného) ekologického časopisu. 1989-94: knižní 
recenzent (cca 250 knih ze všech oblastí). Odešel se zkušeností, že skutečně kritické zkoumání knihy není žá-
doucí. Podobného osudu, jak říká, se dočkal také svým článkem o Glasersfeldovi. 1998: rozvoj spolupráce s te-
rapeutkou Sabinou Klar, která v něm objevila terapeuta. Byl zván k těžkým případům jako člen reflektujícího 
týmu. 1999: základní výzkum na urologickém institutu ( z čistě existečních důvodů). 1999-00: intensivní spolu-
práce se Sabinou Klar, ústící ve společné založení Institutu pro užitou vědu o člověku (Institut für angewandte 
Menschenkunde), ve kterém rozpouštějí zákazy otázek a kritiky. Dosud uspořádali dvě nanejvýš zajímavá dis-
kusní fóra. První se týkalo významu teorie pro systemického terapeuta. Je v němčině k dispozici v ISZ. 
Ke zde přeloženému článku Reithmayr aktuálně poznamenává: ”Jsou to hříchy mého mládí...dnes bych mnohé 
formuloval jinak, i když na věcném obsahu trvám.”



Závěrečný komentář

Když se mi na doporučení rakouských přátel loni na jaře dostal do rukou tento kritický článek z pera filozofa 
(jenž po deseti letech není pohříchu dost znám ani v Rakousku, ani v Německu), byl jsem ještě plný okouzlení 
z Glasersfeldova textu, který jsem přeložil pro KONS č. 15. Mou důvěrou v jiskrnou hloubku Glasersfeldových 
vývodů – myšlenek jednoho z otců radikálního konstruktivismu – nemohlo jen tak něco otřást, a tak jsem se na 
Reithmayerovu kritiku těšil jako na milé, drobné občerstvení po dobrém obědě. Postupně jsem však propadal ne-
jistotě, nové chuti a – hladu tím většímu, čím nemilosrdnější začínala být myšlenková práce textu. Uvědomil 
jsem si, jak jsem dosud klouzal po povrchu ”nitra vnější slupky vnitřního světa”, když jsem si myslel, že chápu, 
co Glasersfeldův konstruktivismus vypovídá o nás a o světě, když jsem uháněl po vlnách mnoha jiskřivých poci-
tů, nesených radikálností jednoho předpokladu, podloženého jednou dvěma vágními myšlenkami. 
Napadlo mi položit si otázku, co to znamená, když se člověk-klinik příležitostně setká s filozofem? (K němuž za-
jde – v lepším případě – vždy napřesrok na krátkou ”preventivní” návštěvu, aby pak ve své praxi dlouze užíval 
toho, co krátce a vágně slyšel.) Je to jako když běžíte tryskem za svými (ovšemže radostnými) pomahačskými 
povinnostmi a potkáte člověka, který má čas, spoustu času, nepředstavitelnou spoustu času vlitého do trpělivosti 
přemítat nad vaší uspěchanou existencí s vážností, jež je vzhledem k vašemu spěchu – strašlivá, impertinentní. 
Řeknu to krátce: setkání s filozofem Reithmayerem se pro mě stalo zážitkem vlastní slabomyslnosti. Zážitkem 
očistným, tušením rozdílu. Jako když čtete detektivku, pak vás náhodou zavřou a máte to štěstí, že se můžete – 
na chvíli – zastavit u Homo Fabera Maxe Frische, nebo u Viscontiho Smrti v Benátkách, nebo se dokonce včíst 
do giganticky pomalého, důkladného času Sofoklova dramatu. (Já to štěstí – bohužel? – neměl, ale znal jsem 
člověka, který to – před dvaceti lety – dokázal. Četl si Sofokla na koleji v posteli a já jsem ho obdivoval a chvíli 
se ho děsil, někam jsem ovšem pospíchal...) 
Není Reithmayrova kritika Glasersfelda snad až příliš tvrdá a arogantní? Odpověděl bych, že splňuje to hlavní: 
požadavek argumentační věcnosti, a to do detailů. Je nezvyklé číst takový text v prostředí konstruktivistů, kteří 
občas zaměňují klinický Andersenův postoj ”to i to a možná ještě něco jiného” za postoj epistemologický, do dů-
sledků znějící jako ”anything goes” – který na rovině poznání působí inflačně. Jistěže, poznatek je ”argumetem 
v diskusi”, jako takový je vázaný na důvody Pozorovatele, jenž jej vytvořil, a na kontext (sociální nebo problé-
mový systém), v němž jej vyslovuje. Ale, zde je spíše na místě zmínit požadavek logického účetnictví, jak jej za-
vedl Kurt Ludewig (1994, s. 55), totiž požadavek ”striktní vnitřní logiky argumentování”, (…) ”jednoznačného 
ohraničení sémantické oblasti platnosti … pojmů” (tamtéž). Později to vyjádřil ještě pregnantněji  14: ”buďme 
tolerantní  ve  volbě  prostředků v oblasti  praxe,  ale  striktní  ve  formulování  našich  teoretických  východisek.” 
Mohu-li připojit svůj postoj, kdybychom připustili liberalismus ve vztahu k teoretickým argumentům (např. po 
vzoru ”anything goes”), neměli bychom pak v praxi co rozvíjet a v teorii co integrovat, setrvávali bychom pak 
v jakémsi principiální myšlenkové a pragmatické vágnosti, k níž bychom se odsoudili sami, bez ohledu na to, 
zda to odpovídá nebo neodpovídá předmětu našeho zájmu a momentálnímu stavu zmatku, v němž se můžeme 
nacházet a někdy i nacházíme. ”Ironický” název Reithmayerova článku (který doslova přeložen zní ”Vnitřní svět 
vnějšího světa vnitřního světa”) pak přesně osvětluje mísení perspektiv Glasersfeldova pohledu, které, vzhledem 
ke Glasersfeldovým ambicím, může opravňovat ostrou kritiku, jíž jsme byli svědky.
Reithmayr se ve své kritice Glasersfelda opírá o literaturu, jež českému čtenáři – včetně mně – není dostupná. 
(Respektive, pokud jde o mne, nedal jsem si tu práci, abych si prameny, na něž se Reithmayr odvolává, opatřil. 
Ovšemže jsem neměl tolik času…) Mohu proto vycházet jen z Glasersfeldovy přednášky, kterou jsem přeložil. 
Reithmayrovu kritiku mohu přijmout ve vztahu ke Glasersfeldovu principu viability – průchodnosti a ve vztahu 
k metafoře slepce. Obojí směřuje k ”externí realitě” mimo Pozorovatele. K tomuto kritickému bodu jsem se již 
vyjádřil. Na druhé straně, při opakované četbě Glasersfeldovy přednášky jsem nenabyl dojmu, že je do té míry 
nekonzistentní, zvláště pokud jde o otázky etiky, které jsou ústředním tématem textu. Etiky – ve vztahu ke kon-
strukci reality pozorovatelem. Např: ”…ti druzí jsou nezbytní,a to nezbytní z epistemologického důvodu. (…) 
Abychom dosáhli úrovně skutečnosti, potřebujeme druhou osobu. Skutečností vždy míním prožitkový svět, vě-
dění, konstrukci prožitkového světa. Abychom skutečnost vystavěli a ujistili se o ní, potřebujeme druhého. Pro-
tože toho můžeme dosáhnout jen tak, že druhého, jehož jsme si sami zkonstruovali – ale zkonstruovali v mezích 
toho, co je průchodné (viable) – jsme totiž vlastně zkonstruovali v mezích toho, co se pak také osvědčilo v na-
šich interakcích s ním…”15

(V textu není ani slovo o Bohu zachránci, ani o vně stojícím pozorovateli.) Pokud tedy Glasersfeld koncipuje 
vnější svět pozorovatele jako jiného pozorovatele, vstupujeme s ním do oblasti mnohočetného zrcadlení jednot-
livých konstrukcí, které se obejdou bez nadřazeného externího pozorovatele. To je ovšem výklad, který se sho-

14 in: Familiendynamik, 1996
15 Glasersfeld, Nejdříve musíme být ve dvou, in: Kons 15, s. 11.



duje s výkladem von Foerstra16 a Maturany17. Ani jeden z nich neoperuje s principem průchodnosti, ani jeden 
není ve vztahu k nadzkušenostní Realitě na pozicích instrumentalismu – obejdou se bez ní.
Jsem si jist, že tímto kritickým textem vstupuje na českou systemickou scénu vnitřní rozlišení dvou různých po-
jetí  radikálního  konstruktivismu  (které  se  vyučuje  v certifikovaných  výcvicích  systemické  rodinné  terapie 
v Kanadě a Rakousku, abych jmenoval jen ty země, o nichž to vím na základě sdělení K. Tomma a F. Wolfa) : 
Radikální konstruktivismus podle Glasersfelda, který předpokládá svět jako ontologickou kategorii Pozorovatele 
stojícího vně poznávajícího subjektu na jedné straně a radikální konstruktivismus ve smyslu von Foerstera (ale 
také Maturany a jiných), který pojmem pozorovatele vybavuje každou myslitelnou entitu pozorujícího se, sebe 
konstruujícího Multiverza na straně druhé. 
Obejít se bez Světa, který přitom vnímám všemi svými smysly, je největším myslitelným ”hrdinstvím” či podi-
vínstvím duševního aparátu, jímž člověk disponuje. Možná že tato do krajnosti jdoucí, vášnivá radikálnost von 
Glasersfelda přivedla zpět do lůna dualismu Subjektu a Světa-Pozorovatele, aby se na poslední chvíli (stejně 
jako radikální konstruktivismus sám) zachránil před vlastními předpoklady. 
Podle mého soudu nejsme ani (zcela) slepí, ani (zcela) nevědoucí běžci.Takový předpoklad by byl neudržitelný 
už proto, že předpokládá úplnou vydělenost, ba až absolutní autonomii subjektu, resp. pozorovatele vůči vnější-
mu světu mimo jeho tělesnou i duševní existenci. (Zavádět tak silný pojem autonomie ovšem předpokládá exis-
tenci velmi tvrdé reality, vůči níž má být autonomní!) Je to popis v sobě uzavřené, solipsistické existence, která 
nemůže vědět ani o tom, zda světem prochází – protože jeho samotná operační uzavřenost je anti-viabilní, anti-
průchozí – tím méně to, že nějaký svět vůbec existuje. Byl by pak spíše jakýmsi kuriózním monstrem (podobně 
jako megabillboardy na kraji dálnic, i když i ony jsou vůči světu organičtější než Glasersfeldův Subjekt-Pozo-
rovatel) než bytostí pocházející ze světa (ovšem ze svého světa), z něhož vzešla a svým vývojem – svět, jako 
sebe sama – též spoluutvářela. I když – nechme na hlavě, někdy si tak připadáme (a naši klienti o tom s námi 
někdy i mluví!) … 

Vratislav Strnad
V Praze 19. 1. 2000

16 Von Foerster, Kybernetika a etika II. řádu, česky jako studijní text ISZ, 1991
17 Např. podle: Ludewig, K., Systemická terapie, česky Pallata 1994, s. 51



V čísle 21 najdete slovenský překlad článku Wolfganga Gratze, Věznice ze systemického pohledu, věznice jako 
místo systemické práce se změnou.
 
Väzenie sa obyčajne považuje za protipól občianskej spoločnosti. Pozornosť patrí tomu, čo odlišuje väzenský 
život od života na slobode. Na väzenie sa však treba pozerať ako na miesto, v ktorom sa ”vo vnútri” úplne pres-
ne odzrkadľujú spoločenské javy ”vonku”, ako laboratórium, v ktorom je pregnantne viditeľný spôsob fungo-
vania sociálnych systémov v úzkom priestore a pod silným tlakom.
Mojím príspevkom budem sledovať viacero cieľov:
Ako už bolo povedané, väzenie nie je ”opačný svet” k vonkajšiemu svetu, ale zhustenie toho, čo mnohí považujú 
za ”normálnosť”. Rovnako ako v minulosti je vlastná logika veľkého počtu organizácií, ktoré určujú spoločenskú 
realitu,  stále relatívne jednoduchá:  Zoberieme ľudí, peniaze a normy,  ako aj  donucovacie prostriedky na ich 
presadenie. Keď sa objavia problémy s chodom, zvýšime vstup – prednostne ten, ktorý stojí najmenej, a teda: 
viac a/alebo prísnejšie normy a, ak sa dá presadiť, zvýšenie nátlaku a (tichej) sily. Väzenie umožňuje študovať, 
akú vlastnú dynamiku má organizácia,  ktorej primárnym dôvodom existencie je úplná trivializácia ľudského 
správania.  K tomuto štúdiu chcem priniesť príspevok, v ktorom sa pokúsim o široký systemický spôsob uva-
žovania.


