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…Konstruktivismus, jejž zastávám, je radikální právě svým pokusem vysvětlovat naše vědění jako vnitřní konstrukci a
nikoli jako poznatek. Jistě víte, že celá velká oblast filozofie se nazývá teorie poznání. Vždy se snažím celou tuto oblast
přerámovat  a  mluvit  o  teorii  vědění,  protože  bych  se  právě  chtěl  odpoutat  od poznání.  Poznání  totiž,  ať  už  si  je
vykládáme jakkoli, znamená zrcadlení světa, který má "existovat" vně poznávajícího organismu a nezávisle na něm. To
není vůbec nic zásadně nového a především, to zdůrazňuji, není to můj vynález. Spíše jde o mozaiku idejí, které zůstaly
ležet na okraji dějin západní filozofie, zčásti proto, že jim ve své době nikdo nerozuměl, zčásti proto, že se nehodily do
krámu  filozofickým  a  politickým  vládnoucím  kruhům.  Posbíral  jsem  úlomky  těchto  idejí,  které  zůstaly  ležet
roztroušeny,  jako jakýsi  epistemologický vetešník,  a  tak jsem je  mohl  dobře poskládat  dohromady.  Historie,  která
vyvstává  z  těchto  úlomků,  je  stará  přinejmenším dva  a  půl  tisíce  let  a  má  velmi  mnoho stavebních  kamenů.  Na
univerzitě  v  Georgii  jsem  vedl  dvanáct  let  kurs,  který  jsem  věnoval  právě  této  historii  konstruktivismu.
Jednosemestrové kursy byly čtrnáct týdnů dlouhé, a přece byly vždy příliš krátké. Můžete si představit, že to, co vám
mohu nabídnout, je velmi, velmi malý výsek z toho, co by bylo možné, ale času je příliš málo.

Tato historie, pokud ji můžeme sledovat, až kam dokumenty sahají, začala u předsokratiků v šestém nebo pátém století
před Kristem. Předsokratici  patřili  ke společnosti,  která -  to bude pro mnohé překvapivé- přes dobu, ve které žili,
rozvinula  značnou  technologii.  Technologii  v  tom  smyslu,  že  lidé  tehdy  uměli  přehrazovat  řeky,  odlévat  bronz,
zpracovávat hrnčířskou hlínu,  měli  obsáhlé znalosti  medicíny,  zajímali  se o astronomii...  .A nadto je třeba říci,  že
filozofové této předsokratické doby, právě oněch sto nebo sto padesát let, byli podobně jako postavy italské renesance
lidmi,  kteří  se  zajímali  o  všechno.  Nejeden mezi  nimi  se  pravděpodobně  nejraději  oddával  filozofii.  Všichni  byli
básníky, byli umělci, sochaři, vědci, lékaři, hudebníky. Zajímali se o všechno, o co se vůbec dalo. A byli prvními, kteří
se zde pokusili vnést do "vědění" jistou jednotu. Tím, že to dělali, přirozeně se také ptali: odkud přichází toto vědění,
jak jsme k němu přišli? Dělali to, co dělá vědec, to jest začali pozorovat, například pozorovali zvířata, jak se děsí hluku,
jak se pták v letu vyhýbá náhlému světlu; jak se dítě dotkne kamen a pak ucukne... a jaksi to použili jako data, z nichž
vytvořili teorii poznání. Když už na to šli tímto způsobem, pak bylo rozumné si říci, nu ano, to jsou smysly a skrze
smysly přicházejí zprávy, dnes by se řeklo informace, z vnějšího světa do mozku nebo do hlavy nebo do duše nebo
kamkoli umístíme instanci myšlení. To je velmi rozumné, proti tomu se nedá vůbec nic říci. Než přijdeme na to, že když
začneme tímto způsobem,  noříme  se  do inkoustu.  Zaplétáme se  totiž  do neřešitelného paradoxu.  Paradox spočívá
jednoduše v tom, že když věřím, že si uvnitř  vytvářím obraz světa a že obraz hodnotím podle toho, jak přesně  se
shoduje se světem tam venku, pak toto hodnocení nemohu nikdy provést. Protože kdykoli se pokouším o hodnocení,
musím se dát tou samou cestou, kterou se vytvářel obraz, tím samým vnímáním, tím samým pojmovým světem, tím
samým vztahem. Nic jiného totiž nemám k dispozici. Tak dojdeme k situaci, kterou podle mého názoru nejzřetelněji
vyjádřil  irský filozof Berkeley, když řekl, že vždy můžeme srovnávat jen myšlenky s myšlenkami. To je přesně  ta
situace. Přesto bychom přirozeně  chtěli  dokazovat pravdivost tohoto obrazu.  Tak existuje dva a půl  tisíce let  stará
filozofie,  ve které se nejchytřejší  lidé,  a  mezi  nimi bezpochyby někteří  umělci,  pokoušejí  tento paradox obejít.  Já
myslím, že se dá říci, že se v celé historii filozofie nepodařilo tento argument vyvrátit. Argument, že má existovat tento
důkaz pravdivosti, když je pravda definována právě tak, že spočívá ve shodě utvořeného obrazu s originálem, který leží
venku, se v tom případě jako důkaz nedá provést.

…Novější dějiny filozofie pravděpodobně sami znáte velmi dobře, nebo alespoň do jisté míry. Víte, že angličtí empirici
Locke,  Berkeley  a  Hume  plánovitě  zpochybňovali  možnost  poznání  vnějšího  světa.  Locke  prohlásil  sekundární
vlastnosti, to jest smyslové vjemy, za zcela nespolehlivé. Berkeley ukázal, že přesně ty samé argumenty, uplatněné na
tzv. primární vlastnosti, to jest ty vlastnosti, které Descartes připsal světu jako takovému, jsou právě tak nespolehlivé.
Pak přišel Hume - a to byl snad druhý největší úder proti realistům - a řekl, že vše, co chápeme jako vztah, poměr, jako
něco, co vede od jednoho bodu k druhému, musí být učiněno námi samotnými, protože to absolutně nemůže existovat
jako takové.  Abychom například  věděli,  že  jeden  strom je  větší  než  druhý,  musíme přece  provést  určité  operace.
Musíme přinejmenším pohlédnout na vrchol většího stromu a pak se nějakým způsobem pohnout: očima, pozorností,
jakkoli chcete. Ale je to vnitřní pohyb, který vede k vrcholu druhého stromu. A pak můžete říci, ano, protože jsem došel
tam dolů, ať už "tam dole" nazýváte cokoli, je to menší strom. Když to provedete opačným směrem, pak řeknete, tento
strom je větší, protože jste se pohnuli nahoru. Bez tohoto pohybu, bez této konstrukce vztahu o tom nemůžete říci vůbec
nic. Byl to Hume, který to provedl jako první a jak pravděpodobně také víte, Kant to četl a, jak sám poznamenal, cítil,
že ho to čtení probralo z "dogmatické dřímoty". Kant se probral do té míry, že jej to přimělo k hlavnímu úderu proti
realistickému světovému názoru.  Zformuloval,  že naše pojmy času a prostoru nenáležejí  světu jako takovému, ale
náležejí našemu prožitkovému aparátu. Jsou to vlastnosti našeho prožívání. Právě tak jako optické vlastnosti kamery
náležejí kameře a nikoli krajině, kterou snímá, přináležejí pojmy prostoru a času naší aparatuře. To všechno zní velmi
technicky. Pro praxi to však má enormní důsledky a já  vám povím jen o jednom, na který byste sami byli  přišli,
kdybyste o tom byli  hodinu přemýšleli: Přijmeme-li  pracovní hypotézu, že čas a prostor jsou do našeho prožívání
vnášeny námi, pak je zcela jasné, že si svět takový, jaký je, vůbec nedovedeme představit dříve, než jej prožíváme. Je
tomu tak proto, že všechny naše představy, všechny naše obrazy jsou strukturami, nutně zakotvenými v prostoru nebo v
čase, nebo v časoprostoru. Bez toho si nedokážeme představit vůbec nic. To je báječné východisko, neboť tím Kant
říká: Přestaňte se pokoušet představit si skutečnost, která může existovat tam venku. Je zcela vyloučené, že byste tam
mohli dojít nějakým racionálním způsobem. 
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Po Kantovi to pak jde ráz na ráz, ale vždy - a to je zábavné sledovat - jako postranní rameno dějin filozofie. Základní
vývoj filozofie se nadále ubírá vždy středem, stále se snaží řešit paradox vědění jakožto reprezentace. Ačkoli Hume a
Kant sebezřetelněji ukázali, že je to logicky nemožné. Filozofové se nadále stále snažili tento problém obejít. Takové
bylo 18. století.

Pokud jde o 19.  století,  chci vám zase přečíst alespoň  jeden citát,  a sice od jednoho skutečně  známého vědce, od
Hermanna  Helmholtze.  Je  to  něco,  co  vídeňský  fyzik  Franz  Exner,  učitel  Erwina  Schrödingera,  použil  ve  svých
přednáškách a protože to  jsou přednášky,  nikdy neuvedl,  kde přesně  to  u Helmholtze  našel.  Věřím,  že jej  citoval
správně, protože nemám žádný důvod o tom pochybovat. Tu máme onu krásnou větu, když Helmholtz říká: "Teprve
později se mi rozsvítilo, že princip kauzality není ničím jiným než předpokladem zákonitosti v přírodním dění." Je to
zase velmi zhuštěné vyjádření, ale velmi výrazné. Když říkáme, že se něco (B) děje, protože se děje něco jiného (A), tak
to můžeme říkat jenom proto, protože to už předpokládáme, protože nám to zapadá do našeho prožitkového světa. V
rámci svého prožitkového světa jsme schopni tvořit určité vztahy, a to způsobem, jak to objasnil Hume. Mnohé z těchto
vztahů  fungují,  jiné nefungují.  Jak často určitý předpoklad, který činíme - ať  už v běžném životě,  nebo ve vědě  -
jednoduše ztroskotá na tom, že už nefunguje; protože nastanou věci, které se s takovým předpokladem nekryjí. Z toho,
alespoň  pro mě,  vyplývá pojem, jejž bych chtěl užívat místo pojmu pravdy. Pravdu v tradičním smyslu, kde právě
znamená naši touhu pokoušet se něco stavět tak, aby to zrcadlilo svět, takovou pravdu bych chtěl úplně škrtnout a místo
ní zavést pojem splavnosti,  průchodnosti  nebo dosažitelnosti  (viability).  "Viabilita" je anglické slovo, odvozené od
"viable", což znamená více nebo méně průchodný, schůdný. Používá se ve spojení s cestami, které jsou průchodné;
průchodné ne v tom smyslu, že tam není mnoho děr, ale průchodné v tom smyslu, že vedou k cíli. "Viabilita" znamená
právě toto. V našich pojmových strukturách a v našich konstrukcích jde o to, aby byly průchodné v tom smyslu, aby nás
vedly tam, kde bychom chtěli být, aby nám vyřešily problémy, které v dané chvíli máme. To je čistý instrumentalismus.2

V posledních padesáti letech se tyto úlomky ještě více zmnožují. Především je to zlom ve fyzice s nástupem kvantové
mechaniky, kde najdete tak krásné výroky, jako od Heisenberga, který říká: "Čím hlouběji vědec vidí, tím více spatřuje
sebe sama". To napsal v třicátých letech. Ludwig Fleck, polský lékař, který pracoval v Německu, napsal knihu, kterou
bych doporučil každému z vás, kdo se zajímáte o vědu. Nazývá se "Vznik a vývoj vědecké skutečnosti". Byl lékař,
biolog a popsal, jak plánovitě jsou konstruovány biologické skutečnosti a jak právě jen nepřímo vycházejí z pozorování.
Je to enormně důležitá kniha. Dnes ji lze dostat v kapesním formátu v němčině a v angličtině. Mohl bych pokračovat
dále a  vyjmenovat Vám ještě  tucet  jiných lidí,  ale  to  myslím nemá příliš  valný smysl.  Chtěl  bych jen zmínit,  že
kybernetika, především v pracích Heinze Förstera a Humberta Maturany, takříkajíc postavila konstruktivismus na nohy.
Důvod,  proč  zde měla  co říci  kybernetika,  byl  především ten,  že kybernetika byla zásluhou Shannona a Norberta
Wienera  první  vědou,  která  vytvořila  použitelnou  teorii  komunikace.  Říkám  použitelnou,  což  neznamená,  že  je
použitelná ke všemu. Ale je to poprvé, kdy bylo možno skutečně dobře popsat jisté formy komunikace. Z této teorie
vyplývá něco, co má velký význam nejen pro terapii, ale i pro výuku, že totiž řeč  v nás většinou vytváří iluzi, že
vyslovené věty přenášejí směrem k druhému určitý význam, určitý smysl. Kybernetická komunikační teorie vám úplně
jasně ukazuje, že tomu tak vůbec nemusí být. To, co se děje v komunikaci, například v řečové komunikaci, je, že zde
dělám hluk,  tvořím jisté  hlásky,  které  jsou  hláskami,  jež  jste  během svého  vlastního  prožívání  zcela  subjektivně
asociovali s jistými prožitky a prožitými situacemi. A tyto hlásky, které vy nazýváte slovy, jež ode mne dostáváte, ty
interpretujete na základě své vlastní zkušenosti a nikoli na základě mé zkušenosti, podle které já tato slova asociuji. To
by ovšem bylo  zcela  nemožné.  Můžete  vidět,  jak  zcela  scestné  jsou  obrazy  norimberského  trychtýře,  vlévajícího
moudrost do hlavy. A přesto je to iluze, která trvale přežívá. Když něco říkáme a ten druhý tomu nerozumí, nahlas to
řekne. S tím se setkáte u učitelů a vychází to jen z jejich víry, že slova jsou schopna přenášet významy druhým. Je to
jako bychom četli knihu a pokoušeli se proškrábat pod tiskařskou čerň, abychom tam konečně nalezli kýžený význam.
Je jasné, že je to nesmysl. Kybernetika byla první vědou, která na ten nesmysl skutečně poukázala. Velice krásně to
například vyplývá z matematických formulí. To, co se pohybuje od jednoho k druhému, je vždy jen fyzikální změna.
Může to být náraz větru, nebo zachvění prostoru, paprsek světla, může to být provázek. Když jsem byl malý kluk,
zkonstruoval jsem se sousedem telefon, byl to provázek se dvěma plechovkami konzerv a kamínkem uvnitř. To dělala
spousta dětí. Je to nástroj komunikace. Když se však jednou kamínek rozdrolil, ten druhý kluk už musel daný význam
vědět, sotva by ho mohl vyčíst z daného zvuku. 

Druhá věc, která vzešla z kybernetiky a ještě stále vzchází, je myšlenka sebeorganizace. Vidíte, že když připustíme, že
si své vědění konstruujeme sami, musí být tedy organizováno námi samými. Nikdo to nevyjádřil krásněji než Jean
Piaget již ve třicátých letech, tedy dříve než byla vymyšlena kybernetika. Ve své knize "La construction du realité chez l
´enfant" (v němčině to přibližně znamená "Výstavba skutečnosti u dítěte") napsal: "Inteligence organizuje svět, a to tím
způsobem, že organizuje sama sebe." Krásněji to nelze říci. 

Docela krátce bych se chtěl zastavit u toho, jakým způsobem by bylo možno jít před tuto konstrukci. Opakuji, že jde o
hypotézy, nikoli o popisy skutečností. O hypotézy, do nichž lze, jak věřím, velmi dobře zařadit jisté prožitky. Malé dítě,
kojenec,  nemá zpočátku ani zdání o rozdílu mezi vnitřním a vnějším světem.  Na vytváření tohoto rozdílu pracuje
dlouhou dobu. Činí řez, jehož výsledkem je vnitřní prostor - Já,a vnější prostor - Svět. Jednoroční dítě o tom ovšem
nemluví. Ale já přesto věřím, že tento řez postupně provádí a čistě svou zkušeností dochází k tomu, že má jisté prožitky,
které se v důležitých momentech liší od zbytku jeho prožitků.3 Tady vůbec nepotřebujete myslet na dítě. Pokud jste
někdy měli v domě malá koťátka, pak jste si možná zažili, jak jedno z těch koťátek, která si pořád hrají a vzájemně se
koušou do ocasu, najednou zjistí, že je něco docela jiného, když se samo kousne do ocasu, než když kousne do ocasu
druhé. Zažil jsem to jednou sám. Vždycky jsme měli hodně koček. Najednou zakřičí, protože zjistí, že je to něco jiného,
že to není ocas jako všechny ostatní. Tím začíná prožitek Já, prožitek Mě. Nemám tušení, jak daleko to jde u kočky.
Když máme rádi kočky, dojdeme k přesvědčení, že také kočky jsou osobami, a to vůči sobě samým i vůči druhým.
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Nevím, jestli tomu tak je. V každém případě máme co dělat s metodou, ze které nejprve vyvstává tělesné Já, tělesný
celek organizace Sebe. Jak u kojence, tak u kočky. Pak to ale jde mnohem dále. Představte si osmnáctiměsíční děvčátko,
které posadíte do trávy a ono si hraje s barevnými kuličkami v malém košíku. Vkládá je do košíku a zase je vykládá, tak
jak to právě dělají osmnáctiměsíční děti. Jednou takhle vloží kuličky do košíku a tu se začne jedna sama od sebe hýbat.
Dospělý pozorovatel již zjistil, že to není žádná kulička, ačkoli je tak krásně modrá a tak blyštivá, ale je to velký černý,
kovově  lesklý brouk, žijící na hnoji. Dítě  jej vložilo do košíku a on se teď  začal hýbat. To může být pro toto dítě
naprosto šokující zážitek. Je to něco, co vypadá docela jinak než ty neurčité stíny, které se tam v tom dětském světě
pohybují, totiž máma a táta, a tak dále - stíny blokující výhled. Tohle je něco malého, co jde držet v ruce, něco, čím lze
hýbat a co se samo hýbe. 

Představme si pozdější zážitek stejné dívky, čtyřleté nebo pětileté: sedí u potoka a vedle ní žába. Chce žábu chytit, ale
nedaří se jí to, žába pokaždé poskočí dále. Naštěstí tu je ale více žab a dívku po chvíli napadne, že žáby ji přece vidí,
vždyť mají oči. A tak dojde k tomu, že se k žábě musí připlížit zezadu. Po chvíli má štěstí a jednu žábu se jí podaří
chytit. Co udělala? Připsala žábě schopnost, kterou zná sama u sebe. Tím, že to učinila, následovala filozofa Kanta,
kteří velmi krásně řekl: Když si chci představit jiný subjekt, mohu to udělat jen tak, že druhému připíši to, co dělá
subjekt ze mě samotného. Je to zase zhuštěná věta, která to ale vyjadřuje velice pěkně. Vyplývá z ní, že druhou osobu
dostanete do svého prožitkového světa jen tak, že určité bytosti, jestli chcete, určitému objektu, který jste vyčlenili ve
svém prožitkovém světě,  připíšete  určité  vlastnosti,  které  znáte  sami  u  sebe.  Takovými  vlastnostmi  jsou  nejprve
schopnost vlastního pohybu, potom vnímání a pak to jde dál a je to čím dál zajímavější. Protože později připisujeme
druhému takové věci, jako je cílevědomost, záměry, plány, možnosti vedoucí k provedení plánů. A tímto připisováním
záměrů a metodik druhým lidem - že totiž ten druhý také uvažoval tak, jak bych uvažoval já, jak bych já řešil tenhle
problém - máme možnost učinit následující: vidět někoho druhého a odhadovat, že teď má určitý problém. Potom mu
připíšete svoji vlastní metodu. Znáte problém a předpokládáte, že s ním právě zachází tak a tak, protože vy byste na to
šli tímto způsobem. Když to pak ten druhý skutečně udělá a podaří se mu problém vyřešit, pak jste si potvrdili svou
metodu,  své  vědění,  které  se  tak  stává  mnohem  mocnějším,  než  kdyby  fungovalo  jenom  pro  vás.  To  je  snad
nejdůležitější  bod radikálního konstruktivismu.  Skrze něj  dojdete k jistým zajímavým věcem. Najednou už můžete
vyslovit to, co bylo vždy požadováno od filozofů, že totiž máte východisko pro vytvoření etiky. Jako konstruktivisté
ovšem musíte dodat, že pokud se etikou míní předpisová pravidla toho, jak se mají lidé chovat, pak k etice můžete říci
stejně málo jako kterákoli racionální filozofie. Ale můžete to, co jiní racionální filozofové dosud nemohli. Můžete totiž
ukázat, že ti druzí jsou nezbytní , a to nezbytní z epistemologického důvodu. Právě proto, že tyto prožitky, které jsem
právě popsal, by bez druhých vůbec nebyly možné. Abychom dosáhli úrovně skutečnosti, potřebujeme druhou osobu.
Skutečností vždy míním prožitkový svět, vědění, konstrukci prožitkového světa. Abychom skutečnost vystavěli a ujistili
se o ní, potřebujeme druhého. Protože toho můžeme dosáhnout jen tak, že druhého, jehož jsme sice sami zkonstruovali -
ale zkonstruovali v mezích toho, co je průchodné (viable) - jsme totiž vlastně zkonstruovali v mezích toho, co se pak
také osvědčilo v našich interakcích s ním. Jen na tomto základě si můžeme vybudovat nejvyšší úroveň skutečnosti a
vědění. Můžete říci, že to není nic moc zvláštního. Ale je to přece něco, co nám říká, že se bez druhého či bez druhých
neobejdeme,  že  druhé lidi  potřebujeme.  Zatímco jiné  racionální  etiky měly  vždy enormní  potíže,  podle  mě  nikdy
nevyřešené těžkosti s tím, jak jednoduše vyjádřit ono: “Nesmíš druhému ubližovat!”. To bylo z hlediska racionální
filozofie doposud velmi těžké. Kant se zmítal v nesnázích, když tomu chtěl nějak přijít na kloub.

Diskuse
Otázka:

Pane von Glasersfelde, řekl jste, že důsledkem konstruování skutečností je, že každý konstruuje svoji vlastní skutečnost,
z čehož vyplývají rozdíly mezi těmito skutečnostmi. Pak ve mně stále zůstává pocit či otázka, proč si vůbec rozumíme,
proč  vůbec  existuje  tak  velká  konsistence,  nebo  zdánlivá  konsistence?  Moje  otázka  tedy  zní,  zda  odpověď
konstruktivismu nakonec není taková, že něco funguje, protože to funguje?

Odpověď:

To by bylo příliš laciné, tak zcela jednoduše si to nepředstavuji. Ne, něco funguje přesně v tom smyslu, jak se například
slepec učí pohybovat ve svém pokoji, ve své zahradě a dokonce v celé obci. Pojďme se chvíli věnovat tomu, jak to
slepý člověk dělá. Řekněme, že je slepý a hluchý, aby to bylo ještě jasnější. Má hůl, má své nohy a své paže. Jde tak
dlouho, až někde narazí, potom musí zpátky a musí zkusit nějakou jinou cestu. Tímto způsobem se slepý člověk velmi
rychle naučí pohybovat po místnosti, a sice skoro tak přesně jako ten, kdo vidí. Pokud tam nic neposuneme, je slepec ve
svém pokoji zcela doma. To samé platí pro jeho obec, může se pohybovat ve velkém okruhu skoro bez hole. Hůl
potřebuje jen k tomu, aby zjistil eventuální změny. Jak to dělá? Říkáte si, z čeho se skládá tato mapa, kterou on má?
Tato mapa je složena jen a jen z bodů, na nichž se nemůže dostat dále. To je vše, co zjišťuje. Může si vždy povšimnout
jen míst odporu, která mu zabraňují dostat se dále. V tomto smyslu nachází průchodnou (viable) cestu mezi těmito
překážkami. O překážkách ale neví vůbec nic než to, že mu brání v cestě. Co tedy znamená “rozumět”? Divíte se, že
zde mohu dvě hodiny mluvit a mít jakousi naději, že něčemu bude rozuměno. To je na vlas přesně to samé. “Rozumět”
totiž neznamená, že si ve své hlavě utvoříte tu samou konstrukci, kterou mám já. “Rozumět” znamená jenom to, že si
poskládáte dohromady něco, co za momentálních okolností této situace nevyvolává žádný odpor. Je to schůdné v tom
smyslu, že to na nic nenaráží. Když se s někým bavíte jenom ve dvou, tak to probíhá tak, že vy něco říkáte a většinou se
na druhého díváte. Na jeho tváři odezíráte, zda byl schopen vytvořit si ze slov, která jste mu řekli, určitou použitelnou
pojmovou strukturu. Použitelnou v tom smyslu, že zapadá do toho, co ten druhý předtím prožil, a také do toho, co
určuje situace, ve které právě jste. Jakmile ten druhý má konstrukci, která do toho zapadá, věří,  že rozumí. O dvě
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minuty později něco řeknete a ten druhý zjistí, že jeho konstrukce už nemůže být použitelná, protože je náhle zrušena
tím, co jste právě řekli. Přetváří ji. A tak to jde dál. Nejlepším příkladem, který k tomu znám, je kriminální román, a sice
ten dobře napsaný. Přečtete si první kapitolu, je tam většinou popis rodiny a situace a pak je tam někde mrtvola. Ve
druhé kapitole se dovíte něco víc a už si začínáte říkat, že to možná udělal zahradník, který chlastá a je nespolehlivý.
Pak čtete třetí kapitolu, ve které vyjde najevo, že zahradník měl dovolenou, byl někde jinde. Tvoříte si jakou novou
teorii. Když jde skutečně o dobrého spisovatele, děje se vám to v každé kapitole. Vytváříte si komplikovaný výklad,
interpretaci, a to proto, že se setkáváte s jistými překážkami a omezeními. Prostor mezi nimi je volný. V tomto prostoru
si můžete tvořit tisíce výkladů. Ale některé z nich budou v následující kapitole zase vyloučeny. Kdyby to spisovatel
chtěl, mohl by klidně po třinácté kapitole, která vám takříkajíc poskytne řešení, napsat čtrnáctou, kde to už zase nehraje,
kde znovu potřebujete novou teorii.4 Důležité je, že si to znovu spojíme tak, aby nám to hrálo, a to nejenom v lásce, ale i
když zrovna s někým mluvíme, prostě ve všem. Ať nám kdo chce dává najevo jakékoli známky svého porozumění,
vůbec to neznamená, že tomu rozuměl tak, jak jsme to my mysleli. Řekl jsem, že moje přednášky trvaly čtrnáct týdnů.
Písemné  práce,  které  studenti  musejí  napsat  na  konci  přednášek,  jsou  pro  učitele  vždycky  tím  nejstrašnějším  a
nejotřesnějším. Ne protože jsou hloupé, ale protože z nich vyplývají věci, o nichž si člověk říká, můj bože, proč jen
jsem to neustřihl, proč jen jsem neudělal nic pro to, aby tato interpretace nebyla možná.

Otázka:

V jedné recenzi, kterou Paul Dell napsal o sebraných spisech Watzlawicka, jsem našel jisté rozlišení, které tam uvedl. K
němu bych měl jednu otázku. Rozlišil naivní konstruktivismus (jak jej označil) a radikální konstruktivismus. Vzal si ten
příklad o lodi, který Watzlawick často používá, totiž o lodi, která proplouvá mezi útesy a prostě drží kurs podle toho,
kde nenarazí,  kde  se  ukazuje  cesta.  Dell  míní,  že  když  si  vezmeme tuto  metaforu,  může  nás  napadnout,  že  tato
skutečnost existuje, ale my ji jenom nemůžeme poznat. Ale ona existuje. Dell se domnívá, že toto zjištění může mít
relativně velmi mnoho příznivců. Podle toho by platilo, že my si vytváříme pouhé obrazy této skutečnosti, ale nejsou to
žádné izomorfní obrazy, žádné skutečné reprodukce. Naproti tomu radikálnímu konstruktivismu jsem vždycky rozuměl
tak, jak jej vlastně také interpretuje Dell, že už samotná (jakákoli) představa toho, že “tam venku existuje skutečnost” je
právě tak konstrukcí. A když si teď vezmu ten obraz plující lodi nebo klíče a zámku, jak jej vy často užíváte, pak mě
může snadno napadnout, že skutečnost existuje, samozřejmě že existuje, můžeme takříkajíc nahmatat její obrysy, ale
nemůžeme si přesně představit, jak vypadá. Nicméně ona existuje.

Odpověď:

Chcete-li, je to choulostivá otázka. Ale z druhé strany je to také otázka velmi jednoduchá. Radikální konstruktivismus v
žádném případě nepopírá možnost ontologického světa.1 Pouze absolutně popírá možnost, že tento ontologický svět
můžeme popsat nebo poznat. A toto je onen choulostivý bod. Protože velmi často se snažíme právě těmito metaforami
(jako je ta o slepci, narážejícím svou holí) říci, nu ano, on si může pospojovat všechny ty momenty nárazu a odporu a
utvořit si pak model tohoto světa. Ona metafora se pak v jistém smyslu hroutí, protože sama hůl a sám pocit narážení
jsou ovšem zase konstrukcemi slepce. To jsou přece věci, které svou metodou náležejí prožívání a nikoli vnějšímu
světu.2 Zjistil jsem, že studentům lze tento problém nejlépe objasnit tak, když řeknu: Vezměte si svůj prst a pohybujte
jím po hraně stolu. Všichni máte takové pěkně lemované stoly, dělejte to chvíli, pohybujte prstem po hraně stolu a ptejte
se, co tam prožíváte? Jak byste to popsali? - Je to dřevo. To ale jdete moc daleko. - Protitlak. Protitlak, jistě, ale to
nepopisujete, co si představujete. Představujete si rovnou hranu. - Pocit řezání. - To je efekt této představy. Ale ta zase
nepopisuje, co vlastně řežete. Studenti se stále pokoušejí něco si k tomu představit a toto „něco“ nejčastěji popisují jako
víceméně  rovnou,  hladkou  hranu.  Dobrá,  jistě  jste  viděli  zobrazení  vytvořená  velmi  silným,  elektronickým
mikroskopem. Když se podíváte na tuto hranu stolu nějakým elektronickým mikroskopem, pak vypadá jako křivolaký
horský reliéf. Není tam nic z hladké, rovné hrany. Co však můžete prožívat jako to nejskutečnější, je právě hladkost a
rovný povrch této hrany. A teď je na místě otázka, jak jste k tomu došli? Z konstruktivistického pohledu, který zde
vychází z neurologie, je to velmi jednoduché. Pohyb, který provádíte, zapadá do rytmu, frekvence vašich receptorů,
takže z toho můžete prožívat rovnou linii. Tu si vytváříte podle vlastností prožitkového aparátu, za prvé podle pohybu a
za druhé podle rytmu impulsů, které získáváte ze svých receptorů. Ty pospojujete dohromady tak, že je z toho rovná
linie. Tato rovná linie je pro vás tak skutečná, jak jen skutečná může být. Ale když se ptáte, zda je obrazem ontologické
skutečnosti,  je pak jasné,  že tomu tak nemůže být,  protože se stačí  jen podívat  jinak,  například skrz elektronický
mikroskop,  aby  se  daný  zážitek  znovu  rozpadl.  Na  to  existují  stovky  příkladů.  Možná  všichni  znáte  souhvězdí
Kassiopei ve tvaru „W“, které se nachází naproti Velkému Vozu, uprostřed je Polárka. Je to obraz hvězd, který byl znám
dlouho před Předsokratiky. Je tedy reálný, je skutečný. Podle něj se mořeplavci orientovali již před třemi nebo čtyřmi
tisíci lety. Tento obraz zůstává stále stejný, všichni lidé jej vidí stejně. Když se teď zeptáte, z čeho se ten obraz skládá a
zeptáte se astronoma, pak zjistíte,  že se skládá z jedné,  dvou, třech, čtyřech, pěti  hvězd, přičemž vzdálenost  mezi
jednotlivými hvězdami před vámi je mnohdy dvacetkrát větší než vzdálenost mezi vámi a první hvězdou. Nevím, jestli

1 Světa, jaký je, anebo pro sebe sama a v sobě samém existujícího světa? (pozn. překl.)
2 Podle mého názoru to je skutečně choulostivý bod: můžeme si přece představit svět, který je organizován podobně
nebo stejně  jako je organizován náš prožitkový svět.  Této představě  jsou blízké mnohé názory středověké mystiky
(unitas in diversitate), křesťanské filozofie, ale i soudobé antropomorfní filozofie vědy. Monismus je filozofický názor,
který se stejně dobře slučuje s objektivismem, jako s konstruktivismem. To, že to jsou všechno zase naše konstrukce,
neříká nic o tom, zda svět, který je organizován mimo tyto konstrukce, má povahu odlišnou od námi zkonstruovaného
světa, anebo s ním shodnou. Obavy a výčitky objektivistů, jejich karteziánská úzkost, že je radikální konstruktivisté olu-
pují o Realitu, jsou z tohoto pohledu zcela zbytečné. (pozn. překl.)
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si to umíte představit. Jenom z našeho místa, z této planety tato skupina hvězd vypadá jako „W“. „Tam“ (pokud si pod
existováním představujete něco, co existuje také nezávisle na vašem pozorování) neexistuje žádné „W“. To platí pro
všechna souhvězdí. Jenom z tohoto jednoho zorného úhlu vypadají tak, jak je vidíme. Všechno to jsou metafory3, ale já
doufám, že pomocí těchto metafor bude to celé srozumitelné.4 

Otázka:

Mám ještě  jednu otázku k možnosti nebo k procesu vzájemného porozumění. Do jisté míry porozumění usnadňuje
skutečnost,  že  máme  geneticky  podobný  aparát  vnímání  a  smyslů,  podobný  poznávací  aparát  a  samozřejmě  také
podobné zkušenosti, dané společným soužitím. Přičemž si uvědomuji, že když to říkám, je to zase určitá konstrukce
skutečnosti daná tím, jak si ji já vykládám. Ale ta mi právě umožňuje chápat tuto lehkost nebo možnost vzájemného
porozumění. Zajímá mě, co si o tom myslíte.

Odpověď:

Myslím  si  o  tom přesně  to,  co  řekl  Helmholtz  o  principu  kauzality.  Představa,  že  je  něco  nebo  někdo  něčemu
podobné/podobný, je předpoklad, který se jeví jako velmi užitečný, příznivý a praktický. Vzpomínáte si, že Helmholtz
uvažoval  o  kauzalitě  jako  o  předpokladu  zákonitého  dění.  Podobání  se  někoho  (nám)  je  předpokladem
intersubjektivního porozumění.  Pokud podobnost  nepředpokládáte,  pak je  jakékoli  dorozumění  nemožné.  Z tohoto
důvodu se můžeme stále znovu smát lidem, kteří v posledních dvaceti letech vkládají do sond poslaných do kosmu celé
romány v angličtině nebo latině a kteří si představují, že sonda přistane někde, kde žijí inteligentní bytosti, které budou
poselství interpretovat, a na základě toho porozumějí tomu, co jsme mínili. Považuji za velmi, velmi nepravděpodobné,
že na jiné planetě někde v tomto vesmíru existují lidé, kteří si skutečnost vytvořili podle stejných pravidel jako jsou ta
naše. Že tam možná jsou inteligentní bytosti - proč ne? Ale pravděpodobnost, že tyto inteligentní bytosti si vytvořily
zcela jinou skutečnost, založenou na zcela odlišných základních předpokladech, se kterou my, jací jsme, nemáme vůbec
žádnou možnost se dorozumět, se mi zdá být mnohem větší. K dorozumění se totiž potřebujeme vnořit do jiné kultury
až příliš hluboko, abychom mohli spatřit cizí bytosti v jejich komplexnosti, byť by měly dvě nohy a dvě oči, byť by
přijímaly potravu a rodily děti. To není přeložitelné naším způsobem myšlení, který nám umožní začít rozumět až tehdy,
když v dané civilizaci dost dlouho žijeme, abychom mohli vnímat cizí jazyk z pohledu, jak je jejich tvůrci užíván.
Nestačí překládat jej.5 

Otázka:

Již Sokrates řekl,  „vím, že nic nevím“. Vaše přednáška mně  také trochu připomíná Watzlawicka:  “Jak skutečná je
skutečnost?“. Věřím, že jde o největší pokrok vědeckého poznání v dějinách naší vědy, když se věda stala tak skromnou
a už nemluví o tom, že nachází pravdu. Jen ještě  náboženské dogma zná pravdu, zůstává tedy při svém nároku na
pravdu.  Ale  nyní  mám  za  to,  že  vaše  cesta,  kterou  bych  skoro  nazval  radikálním  strukturalismem,  tedy  váš

3 Obrazy přenesené z jiného světa, z jiné reality než jakou se zdají být (pozn. překl.)
4 Hvězdná souhvězdí tedy můžeme chápat jako prostorovou metaforu, zatímco odkaz k Předsokratikům jako zajímavou
časovou či historickou metaforu. Odkaz k mikroskopu je odkazem k optice, nauce o elektřině a rozvinutým vědeckým
technologiím. Neurologický výklad je pak zvláštním případem metafory z oblasti medicíny. Luhmann chápe všechny
tyto odkazy jako různé možnosti komunikace, jako různá komunikační média. (srov. např. Luhmann, N., Der medizi-
nische Code, in: N. .L., Soziologische Aufklärung, 5. Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990). Neurologické a
neurofyziologické argumenty na podporu konstruktivismu jsou vznášeny tradičně velmi často (dnes již klasické vý-
zkumy H. .Maturany, nebo v německé jazykové oblasti velmi prestižní sborníky neurologa a konstruktivistického filo-
zofa Siegfrieda J. Schmidta, např. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Suhrkamp 1991, 4. vydání - viz Kons
č. 1, teoretická řada), Není tomu tak snad proto, že by neurologická realita byla „konstruktivističtější“ než jiné, ale spíše
proto, že v diskusi s objektivisty jsou neurologie a neurofyziologie oním vzácným místem, kde se stýká diskurs přírodní
vědy s tématem duše a prožívání. Soudím však, že tyto argumenty jsou přes svou veškerou účinnost více zavádějící než
kterékoli jiné. V realitě popisované neurology a neurofyziology totiž není konstruktivistrická perspektiva obsažena o nic
více než v oněch vzdálenějších metaforách z oblastí optiky, chemie nebo matematiky, kde by člověk tradičně nehledal
ani stopu lidské duše nebo prožívání. Proto je třeba říci, že konstruktivistické teze lze nejlépe dokumentovat právě v té
(metaforické) oblasti, ve které vznikly - totiž ve fenomenologii, hermeneutice, nebo v teoriích poznání, v teoriích proží-
vání, v obecné teorii vědy, anebo - v teorii jazyka. Krátce řečeno, neuronová synapse má k realitě pozorovatele stejně
daleko jako optoelektrická aktivita virtuálního časového stroje. (pozn. překl.)
5 Von Glasersfeldova skepse v tomto směru je jistě zcela legitimní, též z pozic radikálního konstruktivismu. Optimis-
mus v tomto směru by nesl velké nebezpečí, že se zamlží základní problém. Na druhé straně, skepse může též vést k vy-
loučení jistých možností. A zde bych rád připomněl, že konstrukce skutečnosti může být stejně tak dobře podřízena in-
dividuálně, kulturně a planetárně specifickým pravidlům, jako může vyjadřovat kosmicky obecné zákonitosti tvorby
skutečnosti. Vtip je v tom, že o celém světě nevíme nic jiného, než co víme o sobě. Konstruktivismus jako obecná i
aplikovaná teorie poznání je otevřen oběma možnostem. Snad pro nebezpečí  podobnosti  s hledáním obecných pří-
rodních  zákonů,  jak  je  formuluje  objektivní  věda,  se  konstruktivisté  poněkud  vyhýbají  tematizovat  i  tuto  druhou
možnost. Ta ovšem může stejně tak vyjadřovat skromnost, jako novou hegemonistickou snahu kolonizovat svým myš-
lením „všechny světy“. Skromnost ve smyslu předpokladu, že naše planeta a náš planetární systém nutně nemusejí být v
kosmickém měřítku  vyjímečné.  Ostatně,  soudobá snaha  fyziky  formulovat  „teorii  všeho“  rozhodně  netrpí  dětskou
nemocí redukcionismu, ale spíše dokumentuje komplexitu a mnohost cest soudobého vědeckého myšlení a jeho nových
dilemat. (Srov. John D. Barrow, Teorie všeho, hledání nejhlubšího vysvětlení, Kolumbus 1996.) (pozn. překl.)
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konstruktivismus může být velmi schůdnou cestou budoucí filozofie, pro uspořádání budoucnosti vůbec. Jednak pro
schopnost neuvěřitelné tolerance, kterou jsem slyšel z vaší řeči. Samozřejmě, že když někdo věří, že naše vnímání je
subjektivní, pak už není vnímání druhého ďáblova intrika, nýbrž je prostě subjektivní. A naše vlastní vnímání už není
božské, ale prostě  je subjektivní.  To by tedy podporovalo toleranci a v terapii  pak možná pragmatismus,  který by
zanechal boje mezi školami a připouštěl by všechno, co je užitečné. A myslím, že by tím byl podpořen pragmatismus
také v politice. Když je tedy dosahováno dobrého cíle, pak lze o cestách k němu diskutovat, čili jsou to diskutovatelné
cesty. Ale na druhou stranu potřebujeme ve světě, který se člověku stále zužuje a zahušťuje a kde je stále více zbraní, v
takovém světě potřebujeme filozofii, abychom druhého nemuseli zničit, když už jej zničit můžeme. Bude to možná také
nudnější svět, protože boj škol s sebou také nese žádoucí napětí. Co si o tom myslíte?

Odpověď:

Především vkládám jen velmi, velmi malou naději  v to, že by konstruktivismus mohl zachránit svět.  Zdá se mi to
nemístné. Pokud jde o nudu, nesdílím s vámi vaše mínění, protože to podle mého závisí jen na tom, zda máte hlavní
zájem na dogmatickém trvání na svém, nebo na dobrém fungování. Pokud jste na straně konstruktivismu a přijde k vám
někdo, kdo má jinou hypotézu, jinou metodu a jiný způsob práce, pak se nejdřív ptáte, zda ten druhý má cíl, jejž by bylo
možno spojit s vaším cílem. Pokud ano, pak je možno k tomu přistoupit zcela prakticky a podívat se, který cíl je
příznivější. Oba cíle mohou být schůdné (viable) v tom smyslu, že oba vedou k cíli, ale je pak potřeba zavést jiná
kritéria. 

Otázka:

Vlastně nemám ani tak otázku, jako bych k tomu spíše chtěl něco říci, svoji zkušenost. U konstruktivismu máme stále
jednu otázku: co já sám a jak se mi vede s tebou? Co mě u konstruktivismu napadá a připadá mi tak důležité: že je
nesmírně fascinující poznávat hledisko druhého. Můj svět obohacuje, když vidím, že ten druhý to vidí jinak. To velmi
ovlivnilo moji práci, moje myšlení v možnostech, v jiných možnostech než jak si je já představuji. Myslím, že jde o
určitou novou formu, v jaké je život možný. 

Odpověď:

To na vlas přesně odpovídá soužití dvou nebo více lidí. Protože právě z tohoto důvodu musíme dělat ústupky, abychom
umožnili pokračování společného života. Ústupky se učíme něco dělat nebo nahlížet jiným způsobem. Ne vždy, ale
velmi často se stane, že najednou vidíme něco, co jsme předtím neviděli. A tím se nám rozšiřuje náš vlastní horizont. Je
to jedna z věcí, která společný život stále znovu oplodňuje. Proto nepřestává být zajímavé žít s někým, s kým jsme si
jednou zkonstruovali určitou dohodu. 

Otázka:

Jaké etické důsledky vidíte ze svého pohledu na člověka?

Odpověď:

Už jsem vás varoval! Stále přichází někdo, kdo požaduje, aby konstruktivismus sepsal nějaký katechismus. Ale to on
nemůže, to nemůže žádná racionální teorie. Jediné etické měřítko, jediné etické pravidlo, které bych si dovolil postavit,
by bylo to, že konstruktivismus zcela zřetelně ukazuje naši potřebu dbát hlediska druhého jako nezbytnou pro vytváření
stabilnější, spolehlivější skutečnosti pro sebe sama.
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