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HLEDÁNÍ ZÁCHYTNÉHO BODU

A: Èím zaèneme dnešní zamyšlení ?
B: Již jsme zaèali.
A: Jak to ?
B: Položili jsme si otázku. A ne ledajakou. Otázka "èím zaèít ?" je jedna z nejdùležitì na ni odpovìdìt.
A: A na tu mou, "èím zaèít ?", i když asi nejších. Ovšem èím závažnìjší otázku si klademe, tím je tìžší siní jednoduchá, mùžeš odpovìdìt ?"
B: Je na ni vùbec nutné odpovìdìt ? - Vidíš. Sotva jsme zaèali naše zamyšlení o svìtì, máme již ètyøi otázky, z nichž každá je tvrdý oøíšek: "Èím zaèít ?" Lze odpovìdìt na otázku èím zaèít ? Je nutné na tuto otázku odpovìdìt ?"
A: Ale my už jsme zaèali.
B: Ano. Ale víme proè? Co nás k tomu pøivedlo? Zaèalo naše zamyšlení o svìtì tvou první otázkou ? Nebo ještì døíve, než jsi ji vyslovil - tím, že jsi nìco chtìl nebo oèekával? Každému zaèátku vždycky nìco pøedchází. Je to tedy zaèátek, nebo již pokraèování nìèeho?
A: To staèí. Vidíme, že i na ty zdánlivì nejjednodušší vìci je možné se ptát tak, aby se vyrojily nové a nové otázky. Radìji mì uveï nìkteré otázky, které považuješ z hlediska zamyšlení o svìtì za nejdùležitìjší.
B: Jaký je svìt, ve kterém žijeme? Je skuteènì takový, jaký jej známe? A co vùbec znamená, že jej známe? Známe jej všichni alespoò pøibližnì stejnì? Mùžeme se o tom nìjak pøesvìdèit? Existují nìjaké hranice našeho svìta? Existuje nìco, co nikdy nebude možné poznat? Co je nejdùležitìjší znát? A k èemu nám poznání je? Co je vlastnì smyslem života? Má svìt a to, že v nìm žijeme, nìjaký smysl? Co znamená, že existujeme? ... Pokouším se tyto otázky klást tak, jak bys to patrnì dìlal ty. Každá má totiž svoji historii. Lidé se na nì snaží již hodnì dlouho odpovìdìt.
A: Skoro se mì z tìch otázek zatoèila hlava.
B: To je normální. Vìøíme-li v sílu našeho myšlení, stojí za to si tyto otázky položit. A nauèit se klást i další. Položit otázku, které otevírá nový horizont, je velké umìní. Musíme však také poèítat s tím, že pøináší nejen nový pohled, ale ztrácíme jí také trochu pùdu pod nohama. Zjiš�ujeme, že to, co se nám zdálo jako samozøejmé, s èím jsme v bìžném životì poèítali jako s daným, potøebuje vysvìtlení.
A: A nebylo by možné se pokusit alespoò nìco odpovìdìt? Bojím se, že když budeme hromadit nové a nové otázky, ztratím orientaci a možná i chu� pokraèovat v našem zamyšlení. Nebo se budeme poøád jen ptát? Copak není možné se nìèeho pevného zachytit?
B: Vidíš, sám jsi postavil nové otázky. Ale mohu tì uklidnit. Vždycky, když se èlovìk vydá na cestu zamyšlení o svìtì, cítí závra� z množství otázek, které se na nìho hrnou. Teprve postupnì si vytvoøí pevnou pùdu pod nohama. Když je dostateènì vytrvalý. Zaène si uvìdomovat, co již zná, a nauèí se klást otázky úèelnì. S tím záchytným bodem je to ovšem složitìjší.
A: Existuje?
B: I to je složitá otázka. Pokusme se ho najít. Kde bys ho hledal ty?
A: Tøeba v nìjakém tvrzení, které nelze vyvrátit.
B: Tak zkus nìjaké takové tvrzení uvést jako pøíklad.
A: Dobrá, zaènu tím nejjednodušším. Jedna a jedna jsou dvì.
B: Ve kterém aritmetickém systému?



A: Teï ti nerozumím. Jedna a jedna jsou vždycky dvì.
B: A to se právì pleteš. Lze uvést pøíklady aritmetických systémù, ve kterých napø. jedna a jedna bude jedna nebo v jiném bude jedna a jedna nula.
A: Já myslel v tom našem, v tom obyèejném.
B: Jenže co je to "náš" nebo "obyèejný". Vidíš - ani to zdánlivì nejjednodušší tvrzení neplatí samo o sobì. Mimo jiné, aritmetický systém, ve kterém bude napø. jedna a jedna nula, mùže být mnohem jednodušší, než ten "náš", "obyèejný". Ale mùžeš zkusit ještì nìco jiného.
A: Když se mi to nepovedlo v tak zøejmém pøípadì, patrnì neuspìju. Urèitì si zase nìco najdeš. Ale dobøe. Tak tøeba toto tvrzení: Všechny hmotné vìci jsou trojrozmìrné. Ne. Urèitì bys øekl, že mohou existovat i vícerozmìrné hmotné vìci. Ale poèkej. Teï mì nìco napadlo. 
Zkusím to: Celek je vždycky vìtší, než každá z jeho èástí, èásti jsou vždy uvnitø celku.
B: Bohužel, nebo spíš bohudík, ani to neplatí. Napø. v mikrosvìtì, když zkoumáme strukturu elementárních èástic, se setkáváme s jevy, které pøipomínají tvrzení profesora, s nímž se setkal Švejk v blázinci. Že totiž uvnitø zemìkoule je ještì jedna, mnohem vìtší než ta na povrchu.
A: Nevím, proè máš takovou radost z toho, že náš svìt je tak bláznivý.
B: Protože to svìdèí o tom, jak je bohatý ve své struktuøe a svých projevech. Pokud je tak bohatý, lze pøedpokládat, že má i neomezené èi nevyèerpatelné potence svého rozvoje.
A: Mì se to tak moc nelíbí. Neznám pak totiž nic, o co bych se mohl opøít.
B: Ani v tom nemáš tak zcela pravdu. Jsem pøesvìdèen, že to, o co se mùžeš opøít pøi uvažování o svìtì, nosíš ve své hlavì.
A: Tak nì nenapínej a prozraï mì, co to je. Sám bych to asi nenašel.
B: To právì nejde. Musíš to najít sám. Ovšem musíš hledat jinak, než jsi to dìlal doposud.
A: Ale jak ?
B: Zaènu tím, jak jsi hledal záchytný bod doposud. Tvùj postup pøipomínal toho, kdo rýžuje zlato. Snaží se promývat písek, aby našel zlaté zrnko. Tento postup selhal. Co kdybychom na to šli trochu jinak. Pospojovali všechna zrníèka tak, aby vytvoøila tu pevnou pùdu pod nohama. Pøesnìji - dostateènì pevnou oporu pro naše zamyšlení o svìtì.
A: Bojím se, že pokud je svìt tak složitý, jak mì strašíš, tak z tìch zrníèek, kterí mám v hlavì, moc pevná pùda nevznikne.
B: Jen se nepodceòuj. Pøipomínáš mi doktora Watsona, který také znal všechna zrníèka poznatkù nutní k rozuzlení pøípadu a nevìdìl o tom. Pøitom staèilo, aby je Sherlock Holmes správnì pospojoval, a mohl z nich složit zcela jasný obraz pøípadu.
A: Takže svìt je také takový detektivní pøípad?
B: Pokud tì to povzbudí, tak nìkdy má skuteènì poznání podobný prùbìh jako hromadìní dílèích faktù, které vede k tomu, že se vše zdá stále složitìjší a najednou se najde nìco, co umožní rozluštit nìkolik složitých otázek souèasnì.
A: Jenže já, "holmesovskou" metodu poznávání svìta neovládám. Po pravdì øeèeno, nemám ani pøedstavu, jak by mohla vypadat.
B: To, co potøebuješ k tomu, abys pospojoval vše, co znáš, všechny své poznatky, znalosti a zkušenosti, máš ve svém myšlení. Jde jen o to, aby to vystoupilo jako herci na scénu jevištì tvého uvažování o svìtì. Tak získáš to, o co se budeš moci opøít.


EXISTUJÍ RÙZNÉ PØÍSTUPY


A: Vèera veèer jsem pøemýšlel, co máš na mysli tìmi "aktéry dramatu" pøemýšlení o svìtì, ale k nièemu rozumnému jsem nedošel.
B: Nedivím se ti. Aèkoli je èlovìk ve svém myšlení každodennì používá, zùstávají skryti, neuvìdomuje si jejich roli. To, èím myslíme, prostøednictvím èeho myslíme, je nejtìžší pomocí myšlení uvidìt, pøesnìji - uvìdomit si to.
A: Tak už mì nenapínej, o co jde.
B: Budeš muset ještì nìjakou dobu poèkat. V našem dnešním zamyšlení o svìtì bych dal pøednost ujasnìní si celkové orientace. Klíèové prvky myšlení je totiž možné nejlépe pochopit z pozice celkové pøedstavy o svìtì.
A: Ale sám jsi øíkal, že k tomu, abych ji mohl mít, musím si ji nejdøíve
   nauèit složit z tìch fragmentù poznání, které již znám.
B: Pøesnì tak budeme postupovat.Pøesto však je dùležité si alespoò pøibližnì ujasnit celkovou orientaci. Pravdivé poznání svìta je systém, ve kterém jsou dílèí prvky vzájemnì propleteny. Pokud se je máme nauèit proplétat tak, abychom je nepopletli, neobejdeme se bez prvotní pøedstavy o tom, k èemu dojít, co by mìlo být výsledkem skládání mozaiky.
A: Takže tato prvotní pøedstava mi umožní, abych se ve spleti nejrùznìjších otázek o svìtì lépe vyznal.
B: Ano. Má to ovšem jeden háèek.
A: Tušil jsem, že to nebude tak lehké.
B Háèek je v tom, že pøedstavy o celkové orientaci zamyšlení o svìtì, pøedstavy o výsledku tohoto zamyšlení mohou být rùzné. Existují zkrátka rùzné a to znaènì odlišné pøístupy.
A: Èím je to dáno?
B: Svìt, ve kterém žijeme, je složitý a složitì se utváøí i náš vztah k nìmu. Ale abych byl konkrétní. Zamýšlí se každý nad otázkami, které jsme si položili minule?
A: Asi ne. Nebo spíše ne tak usilovnì, aby mìl šanci vyznat se v nich. Ale nedivím se tomu. Když nìkoho nìjaká napadne a pocítí potøebu na ni odpovìdìt, zjistí, že je zde øada dalších. To ho mùže odradit.
B: Co mùže nìkoho pøimìt, aby se tìmito otázkami zabýval usilovnì. Aby ho trápily a aby se jimi nechal potrápit?
A: Snad to, že nìco trápí jeho samotného, že se dostal do nìjaké životní situace, kdy si na nìkterou z nich a potom i na další potøebuje odpovìdìt.
B: Napøíklad.
A: Napøíklad, že se sám v sobì nevyzná, ztrácí pro nìj všechno smysl. Na jedné stranì by chtìl nìco dokázat, na druhé stranì zaèíná o všem pochybovat. Snaží se najít nìco, co by dalo smysl jeho snažení.
B: To je tvùj vlastní pøípad?
A: Ne. Já jsem nikdy tento problém tak silnì nepoci�oval. Vzpomnìl jsem si na jednoho svého pøítele. Mùj pøípad je mnohem jednodušší. Existuje øada otázek a problémù, které mì zajímají. Nebo dokonce vzrušují. A domnívám se, že pokud se jimi budu zabývat, pokud o nich budu pøemýšlet, pak mì budou vzrušovat ještì více.
B: Zkusme najít ještì nìjakou, zcela jinou životní situaci, kdy si èlovìk zaène klást otázky o svìtì.
A: Tøeba pøírodovìdec, když zjistí, že objevy, ke kterým dospívá jeho vìda, mu neumožòují dostateènì pochopit svìt, ve kterém žije. Víc už mì nenapadá. Zkus uvést nìjaký pøíklad zase ty.




B: Zamýšlet se nad sebou a svým místem ve svìtì zaène i ten, kdo žije dobou, kdo cítí, že ve spoleènosti se nìco odehrává a nechce zùstat stranou. Vnímá rùzné, èasto protichùdné názory a sanží se mít jasno v odpovìdi na otázku, o co ve spoleènosti jde. Pokud je poctivý, pokud mu nestaèí jen slepì se za nìco - pøesnìji cokoli - angažovat, dostane se od této otázky ke všem ostatním.
A: Takže nezáleží na výchozí životní situaci a postupnì se z každé výchozí situace dostaneme k odpovìdi na všechny otázky o svìtì.
B: Tak jednoduché to není. To, až kam se kdo v odpovìdi na otázky o svìtì dostane, je ovlivòováno øadou nejrùznìjších okolností. Existuje velmi mnoho slepých ulièek v bludišti hledání.
A: Lze se jim vyhnout?
B: Pøesný návod neexistuje. Rùzná doporuèení ano. Jedním z nich je právì volba pøístupu, ujasnìní celkové orientace, vhodná pøedstava o tom, k èemu dojít. Z rùzných životních situací, které stimulují èlovìka k zamyšlení o svìtì, z rùzných výchozích pozic vyplývají i rùzné prvotní pøedstavy o tom, co bude výsledkem investovaného úsilí. Jeden si pod tím bude pøedstavovat nìco, co dá smysl jeho životu, k èemu bude moci vztáhnout veškeré své konání, druhý dokonalou metodu vìdeckého poznání, tøetí pøesné prostøedky vyjádøení pravdivého poznání, které umožní, aby se lidé mezi sebou dohodli na všem podstatném, ètvrtý znalost cesty k nové, dokonalé nebo alespoò lepší spoleènosti.
A: To vše jsou krásné cíle.
B: Krásné ano, ale nìkdy zavádìjící. Každá z uvedených orientací na nìkterý z cílù profiluje nìjaký pøístup. Stimuluje, ale mùže i omezovat zodpovìzení nìjrùznìjších otázek, které spolu navzájem souvisejí. Proto je dobré zvolit takovou prvotní pøedstavu o výsledcích pøemýšlení o svìtì, která co nejménì omezuje, tedy takovou, která v sobì obsahuje ostatní, je základnou pro naplnìní tìch "krásných cílù", které jsme si jako pøíklad uvedli.
A: Co je touto základnou?
B: Døíve, než se k tomu dostaneme, chtìl bych tì upozornit ještì na jednu potíž. Každému z tìch cílù, o nichž jsme hovoøili, odpovídá øada rùzných pøístupù. Jeden èlovìk bude hledat smysl svého života pøímo v sobì, druhý mimo sebe, tøetí bude popírat, že smysl života existuje. Zrovna tak budou odlišovat i pøedstavy o dokonalé spoleènosti a cestách jejího dosažení. Nejinak tomu bude i v pøípadì hledání dokonalé metody èi prostøedkù vyjádøení pravdivého poznání.
A: Takže potíž pøi pøemýšlení o svìtì je nejen v tom, že existuje bezedná studnice nesmírnì složitých otázek, ale také v tom, že k odpovìdi na nì je možné volit zcela rùzné pøístupy, které se spíše rozcházejí, než aby došly k nìèemu spoleènému.
B: Ano. Do znaèné míry je to tak. To ovšem vùbec neznamená, že bychom si mohli nìkterý vybrat a ostatní ignorovat. Právì naopak. Porovnání rùzných, hledání jejich slabin a pøedností je jednou z nejdùležitìjších cest dobírání se pravdivého pochopení svìta.
A: Ale mùže z toho vzniknout také pìkný zmatek.
B: Pokud bychom s tím zaèali hned, tak ano. Vyznat se v rùzných smìrech myšlení o svìtì, vytìžit z nich to, co je pøínosné, je velmi nároèné a neobejde se bez dostateèné pøípravy. Zvláš� pokud se èlovìk nechce dostat do slepé ulièky. Takže nám nezbývá, než odložit tento postup na pozdìjší osobu. Má to ovšem svá rizika, na která tì musím upozornit.
A: Tuším, co máš na mysli. Když èlovìk pøijme za své jeden z možných pøístupù, pøistupuje již k druhým zaujatì.
B: Pøesnì tak. Historie lidského myšlení ukazuje, že na jedné stranì se jednotlivé proudy myšlení vzájemnì ovlivòují, na druhé stranì je velmi málo pøípadù pøechodu myslitele, obraznì øeèeno, z jednoho tábora do druhého.

A: To jistì není jen tak samo sebou.
B: Má to øadu pøíèin. Jedna z nich je, že promyšlení každého z pøístupù je vzhledem ke složitosti otázek o svìtì programem na celý život. Druhá spoèívá v tom, že každý z pøístupù vyjadøuje nejen urèitý pøístup pochopení svìta, ale také urèitou spoleèenskou pozici. A� si to již daný myslitel uvìdomuje, èi nikoli, vždy se rozvíjením svého pøístupu urèitým zpùsobem vyjadøuje k tomu, co se dìje ve spoleènosti, je mluvèím urèitých sil ve spoleènosti. Tøetí pak v tom, že již první kroky rozvíjení toho èi onoho pøístupu vytváøejí urøité prizma, které je vázáno na všechny ostatní prvky vìdomí a kterým èlovìk nahlíží na získané poznatky, zkušenosti a jiné pøístupy.
A: Takže jakmile k uvažování o svìtì zaènu pøistupovat urèitým zpùsobem, nemám pak už na vybranou.
B: To záleží na poctivosti myšlení. Pøedevším je však nutné o úskalí zaujatosti vìdìt a kriticky pøehodnocovat vše poznané, osvojené. Èím lépe to èlovìk zvládne, tím dále v pochopení svìta mùže dojít.



JAKOU CELKOVOU ORIENTACI ZVOLIT


A: Když už se pøi uvažování o svìtì mám opøít o nìjakou celkovou pøedstavcu, zvolit nìjakou celkovou orientaci, chtìl bych, aby byla co nejpøirozenìjší. Aby odpovídala tomu, jak chápu svìt nyní.
B: To znamená?
A: To znamená vidìt vše trochu z nadhledu. Abych byl konkrétnìjší. Otázka smyslu života, otázka metod poznání, otázka, toho, o co ve spoleènosti jde... To jsou všechno otázky zajímavé nebo dokonce vzrušující. Možná, že jsou velmi dùležité, že je nelze obcházet, že je nutné na nì dát odpovìï. Ale orientují na pøístup k uvažování o svìtì jen z urèitého zorného úhlu. Není lépe vyjít prostì z toho, že svìt existuje, vyvíjí se, èlovìk nebo spoleènost jsou výsledkem i souèástí vývoje?
B: Ano. I podle mého nejhlubšího pøesvìdèení je nejdùležitìjší nauèit se svìt chápat z vývojového hlediska. Jako vývoj od nižšího k vyššímu. Vyjít z toho, že z neživé pøírody vznikla živá, jejím vývojem pak spoleènost vèetnì nás, našeho myšlení, že spoleènost i naše myšlení na dále vyvíjí.
A: To je snad samozøejmé. Nevím, proè tak zdùrazòuješ, že se jedná právì o tvé pøesvìdèení.
B: Kdyby to bylo tak jednoduché... Existují desítky zcela jiných pøístupù k poznání svìta, které možnost postupovat tímto zpùsobem zpochybòují nebo odmítají. Z rùzných dùvodù. Podle nìkterých nemá vývojové hledisko žádný smysl, protože neodpovídá na otázku smyslu, smyslu naší existence. Je vùèi èlovìku vnìjší. Podle jiných je uvažování o vývoji nekorektní, dokud si pøedem a pøed tím neujasníme subjektivní pøedpoklady našeho uvažování. Pøitom se nemùže opírat o to, co je nám dáno naší zkušeností, ale musíme najít to, co je nám dáno pøed jakoukoli zkušeností. Zpochybòují jakékoli poznání založené na zkušenosti. Pak je zde celá øada proudù spjatých s rùznými formami náboženství, které vycházejí z toho, že vývoj pøírody je dán nìèím, co stojí mimo ni, nebo obraznì øeèeno "nad ní". Jsou i pøístupy, které vývoj jako takový popírají, které øíkají, že žádná kritéria umožòující rozlišit co je "vývojovì nižší" a co "vývojovì vyšší" neexistují.
A: To jsou jen snahy popøít to, co je zcela zøejmé.
B: Jde o mnohem víc, než o nìjaký truc. Ale pojïme dál. Pokud se chceme v zamyšlení o svìtì opøít o vývojové hledisko, musíme si je dát do souvislosti s pøedstavou o nevyèerpatelnosti svìta, o jeho nekoneèné bohatosti a rozmanitosti. Pochopení toho, co je nevyèerpatelnost svìta, považuji za zvláš� dùležité. Zjednodušenì øeèeno, èím plnìji pochopíme, co vše nevyèerpatelnost svìta obnáší, tím plnìjší pøedstavu o svìtì z hlediska jeho struktury a vývoje si budeme moci udìlat.
A: Co to znamená, pochopit nevyèerpatelnost svìta.
B: Zkus to nejdøív sám. Co všechno bys vložil do obsahu tohoto pojmu. Jak bys charakterizoval nevyèerpatelnost?
A: Tak napøíklad jako nevyèerpatelnost každé z jeho èásti. V tom smyslu, že neexistuje nic nedìlitelného, nejjednoduššího.
B: Ovšem pozor na jedno. Obsah èi smysl toho, že "nìco se setává z nìèeho jiného" se mùže podstatnì mìnit. Svìt má podobu matrošky, kterou je možné donekoneèna rozkládat. Spíše bych tvou pøedstavu upøesnil takto:Vše, s èím se setkáváme a setkáme, je jen projevem nìèeho jiného, skrytìjšího.
A: Pak bych do pøedstavy o svìtì zahrnul jeho nekoneènost. Nekoneènost v èase a prostoru.
B: I zde je to opìt složitìjší. Naše pøedstava o nekoneènu je spojena s pøedstavou nìjakého procesu, který mùže neomezenì pokraèovat. Napøíklad mùžeme neomezenì postupovat proti èi po smìru toku èasu, neomezenì ve smìru ke stále vìtšímu èi naopoak stále menšímu. To je ovšem jen velmi pøibližná pøedstava. Nevyèerpatelnost svìta znamená mnohem víc. Napøíklad to, že každý takový proces má hranice, za kterými ztrácí smysl. Takže spíše platí, že ta èást svìta, která patøí do "našeho" èasu a "našeho" prostoru, je omezená. To ovšem neznamená, že tyto hranice nelze pøekroèit a že nejsme sto poznávat to, co je za tìmito hranicemi.
A: To se mi zdá pøíliš divoké, pøinejmenším odvážné. Lze to nìjak dokázat?
B: Potvrzuje to standardní teorie Vesmíru známá v širší veøejnosti spíše v souvislosti s dnes již dostateènì prokázanou hypotézou tzv. "velkého tøesku". Potvrzuje to i øada dalšíchj objevù souèasné fyziky a kosmologie. Ovšem pøi interpretaci tìchto objektù se neobejdeme bez dostateèného filozofického zobecnìní. To nám umožní vidìt i za hranice stávajících fyzikálních pøedstav. Døíve, než se budeme tìmito otázkami zabývat podrobnìji, musíme si k tomu vytvoøit potøebný aparát. K nìmu se dostaneme pozdìji. Teï nám jde jen o základní orientaèní pøedstavu.
A: Bez znalosti souèasné fyziky bychom se nemohli obejít?
B: Do znaèné míry mohli. Pokud hovoøíme o obrazu svìta, pak se jedná - názornì a tudíž i ne zcela pøesnì øeèeno - o holografický obraz. Z každého støípku jsme schopni získat pøedstavu o celku. Tak napøíklad život ani myšlení by nemohly vývojem hmoty vzniknout, pokud by svìt nebyl nevyèerpatelný. S každou formou pohybu hmoty jsou spojeny specifické vlastnosti, které plnì nikdy neobjasníme z ostatních. A právì v tìchto specifických, kvalitativnì nových, neredukovatelných vlastnostech, jako je napøíklad život èi myšlení, se projevuje nevyèerpatelný charakter hmoty.
A: Nevyèerpatelnost svìta pak také znamená, že jej nikdy plnì nepoznáme.
B: A nejen to. Nikdy plnì nepoznáme ani žádnou jeho èást. Nikdy nedáme vyèerpávající odpovìï na žádnou otázku o svìtì. A ještì nìco. Naše pøedstava o svìtì je vždy jen pøibližná. Pøitom existují i takové hranice poznání, jejichž pøekroèení nás pøekvapí èi doslova šokuje. Donutí nás v mnohém pøehodnotit pøedstavu o svìtì, ve kterém žijeme. Èasto ve smìru, kde bychom to èekali nejménì.
A: To vše jsou nepøíjemné dùsledky nevyèerpatelnosti svìta. Všechno je mnohem složitìjší, než se zdá. A ani, když si pøipustíme, že vše je složitìjší, než se zdá, nevyvarujeme se tím pøekvapení z toho, že se objeví nìco nového, co jsme neèekali. Vyplývá z nevyèerpatelnosti svìta také nìco pozitivního?
B: Nevím, zda toto rozdìlování na "pozitivní" a "negativní" je zcela š�astné. Mnì by se napøíklad vùbec nelíbil svìt, který bychom mohli poznat jednou provždy. Svìt, který by nás znovu a znovu nepøekvapoval nìèím zcela novým. To nejdùležitìjší však je, pokud je svìt nevyèerpatelný, pak i vývoj, který se v nìm odehrává, je kvalitativnì neohranièený.
A: Teï nevím zcela pøesnì, co máš na mysli.
B: Podíváš-li se na proces vývoje, zjistíš, že se pøi nìm odehrávají dílèí i zásadní zmìny. Mezi zásadní patøí pøedevším vznik života, vznik myšlení. Mezi dílèí vznik mnohobunìèných organismù, vznik smyslových orgánù, vznik schopnosti aktivního pohybu pøi vývoji živé pøírody. Zrovna tak pøechod od jednoho spoleèenského øádu ke druhému. Obsahem každé z tìchto vývojových zmìn jsou opìt dílèí zmìny. Pokud je ovšem svìt nevyèerpatelný, pak je vývoj neomezený. Neexistuje žádný koneèný stav, nìco nejdokonalejšího. A nejen to. Nutnì dojde i k takovým zmìnám, které jsou plnì srovnatelné co do svého významu èi pøevratnosti s takovými, jako je vznik života nebo myšlení. A dokonce je nutné pøedpokládat i možnost mnohem zásadnìjších vývojových zmìn
A: Teï už to s tou fantazií trochu pøeháníš. Vždy� nìco podobného si není možné ani pøedstavit.
B: Je to možné a dostaneme se k tomu. Nejdøíve se však na to musíme pøipravit. Budeme dokonce schopni "parametry" tìchto budoucích pøevratných pøemìn dostateènì pøesnì a zdùvodnìnì vymezit. Pokud to provedeme, pokud nám to zvolená celková orientace našeho pøístupu umožní, bude to dostateènì pøesvìdèivé potvrzení toho, že jsme se vydali správným smìrem. V každém pøípadì se však snaž "nepodceòovat" bohatství svìta, ve kterém žijeme, tedy i jeho složitost. To znamená postupnì si vytváøet stále plnìjší pøedstavu o jeho nevyèerpatelnosti. Souèasnì s tím si doplò pøedstavu o procesu vývoje, který se v nìm odehrává. Tím si otevøeš cestu k odpovìdi na øadu otázek. Je to navíc ta nejlepší prevence proti zkostnatìlosti myšlení a zpùsob, jak alespoò v prvním pøiblížení "provázat" všechno, co znáš, v ucelenìjší obraz svìta.


OPATRNOST, KTERÁ ZNAMENÁ DÙSLEDNOST


A: V noci se mi zdál hrozný sen. Pøed spaním jsem dlouho pøemýšlel. Snažil se dìlat poznámky na papír, ujasnit si nìkteré vìci. A pak jsem nemohl usnout. Probouzel jsem se ze sna do sna. A tak se mì zdálo, že jsem se probudil, ležel ve své posteli, nìkdo ke mì pøistoupil - nìkdo, koho jako bych znal, pøitom vùbec nemám pøedstavu, kdo to mohl být - a povídá:"Dìláš chybu. Svìt nikdy nepoznáš. Ani sebe ne. Èím více se budeš snažit otevøít oèi, tím více na nich budeš mít klapky. Èím více se budeš snažit o svìtì pøemýšlet, tím do vìtšího omylu budeš upadat". Snažil jsem se nìco,namítnout nebo zeptat. Ale nemohl jsem otevøít ústa, nedokázal jsem promluvit. Poøád se mì to vracelo, ale už ne tak živì.
B: To je zasloužený trest.
A: Za co?
B: Za to, že jsi se v našem minulém rozhovoru tak rychle vyrovnal s alternativními názory na vývojové hledisko. Vzpomínáš si? Øekl jsi, že jsou to jen snahy popøít to, co je zcela zøejmé. No a tak tì teï tyto názory pronásledují v noci.
A: Myslíš to vážnì?
B: Tak napùl. V našem vèerejším rozhovoru jsme udìlali pøíliš velký skok. Zvolili jsme urèitý pøístup, podøídili naše uvažování urèité pøedstavì, naèrtli urèitou koncepci pohledu na svìt - a pøitom jsme nedostateènì kriticky probrali pøedpoklady, které takový pøístup opravòují. Protože pøed tím jsme ukázali øadu otázek, které zamyšlení o svìtì podmiòují a doprovázejí, a protože jsi o nich patrnì usilovnì pøemýšlel, zapracovalo v noci tvé podvìdomí. Pochybnosti se prodraly na povrch. No a nám nezbývá, než je probrat.
A: Chceš se zase vracet zpátky?
B: Proè zpátky: Kritické pøezkoumání pøedpokladù jakéhokoli tvrzení je cesta rozvoje poznání, není krokem zpìt. A je na místì právì tehdy, když v uvažování vycházíme z nìèeho, co se nám zdá pøirozené nebo zcela zøejmé. Tehdy musíme být zvláš� opatrní. Opatrnost v tomto pøípadì znamená dùslednost. To, co se nám zdá pøirozené, mùže být z jiného hlediska nepøirozené. To, co se nám zdá zøejmé, mùže být z jiného hlediska sporné.
A: Mùžeš uvést pøíklad?
B: Zmínil jsem se o tom, že existují pøístupy, které odmítají uvažo-vat o svìtì na základì hlediska vývoje, protože podle nichtoto hledisko nedává odpovìï na otázku smyslu naší existence.
A: Ale vždy� odpovídá na tuto otázku. Když si ujasním, odkud kam jde vývoj, pochopím i smysl vlastní existence.
B: Proè?
A: Protože jsem sám souèástí tohoto vývoje.
B: A jak dokážeš, že naplnìní smyslu tvého života a tvoje místo v procesu vývoje je jedno a totéž?
A: Cítím to tak. Ale dokázat bych to nemohl.
B: A požaduješ za správné a pøirozené, aby to každý cítil právì tak, jako ty?


A: To ne.
B: Tak vidíš. Vše je složitìjší, než se na první pohled zdá. Uvedu další pøíklad. Poznání procesu vývoje vychází z poznání vnìjšího svìta, z uznání toho, že svìt mimo naše vìdomí existuje a že je poznatelný. V jaké míøe se na toto poznání mùžeme spolehnout?
A: V dost velké. Když se nìco znovu a znovu potvrzuje, mohu to považovat za jisté, nebo alespoò témìø jisté.
B: Asi tak jako slepice, která vždy, když se objeví hospodáø, dostane zrní. Proto spojuje pøíchod hospodáøe s oèekáváním denní dávky krmení. - Jenže jednoho dne pøijde hospodáø s nožem místo krmení.
A: To je sice pouèné a vtipné, ale pøece jen zjednodušené. Jestliže øada vìd - napøíklad archeologie, bilogie, anatomie - znovu a znovu potvrzují, že se èlovìk vyvinul z opice, bylo by pøinejmenším pøepychem o tom pochybovat. Zrovna tak je nesporné, že zdokonalování bilogické vybavenosti antropoidních opic, konkrétnì pak jejich mozku, pøedznamenalo a doprovázelo vznik myšlení.
B: Na místì je ovšem otázka, zda z dostateènì vìrohodných faktù o vzniku myšlení vývojem pøírody odvodíme nìco o myšlení samotném, o zpùsobu, kterým funguje, dospívá k pravdivým poznatkùm. Co když se musíme zøíci veškerého poznání založeného na zkušenosti, na empirii i na experimentech, tedy poznání o vnìjším svìtì, abychom došli k poznání myšlení samotného? Co když jediné skuteènì pøesné poznání je právì to, které je "oèištìno" od poznání vnìjšího svìta?
A: Nebyla by škoda zøíci se pøi uvažování o svìtì všeho, co z poznání vnìjšího svìta vyplývá?
B: A nebyla by ještì vìtší škoda dopustit se na základì toho zásadních omylù? Napøíklad uvažovat jako ta slepice: Doposud vždy z vývojovì nižšího vzniklo vývojovì vyšší. To znamená, že ani souèasná spoleènost není posledním slovem pøírody. Máme vùbec právo takto zobecòovat a takto uvažovat?
A: Sám jsi na takovém uvažování založil své fantazie pøi našem minulém rozhovoru.
B: A teï je mou povinností upozornit tebe, ale i sebe, na to, že vše mùže být i jinak. Pokud se nenauèím zpochybòovat vlastní závìry, jsem na nejlepší cestì dostat se do slepé ulièky, nasadit si klapky na oèi. Uvedu ještì jeden pøíklad, který ukazuje na problémy uplatnìní hlediska vývoje pøi uvažování o svìtì. Jaký je tvùj názor na to, že vývoj pøírody je urèován nìèím, co stojí mimo pøírodu, co je nad ní?
A: Asi takový, jako kdybych mìl vyslovit svùj názor na existenci Boha. Považuji za nepøirozené vše, co je nadpøirozené.
B: Jak si tedy vysvìtlíš, že vìtšina lidí v dnešním svìtì - i ve vyspìlé èásti svìta - vìøí, èi dokonce je pøesvìdèena o tom, že Bùh existuje?
A: Má to svoje pøíèiny. Zejména spoleèenské.
B: A ti, kteøí vìøí v Boha, si je zkrátka neuvìdomují.
A: Nebo nechtìjí uvìdomit, je to pro nì - pohodlnìjší.
B: Zatímco ty si je uvìdomuješ. Tak které to jsou?
A: To je složitá otázka. Musel bych se nad tím zamyslet.
B: Já myslel, že už ji máš vyjasnìnou, když jsi zaujal tak jednoznaèné stanovisko.
A: To je demagogie. Vìøit v Boha je pohodlnìjší a já nechci jít pohodlnìjší cestou.
B: Takže vìøíš v to, že Bùh neexistuje. Ale i to je jen postoj, který mùže být také velmi pohodlný.
A: Dobøe. Pøíštì budu kritiètìjší ke svým názorùm a tvrzením.
B: Nemusíš být zklamán. Dostali jsme se touto polemikou o velký kus dál.
A: Mám spíš pocit, že jsme se tím odsoudili k pøešlapování na místì.
B: Proè? Není nutné se hlediska vývoje vzdávat. Jen si musíme uvìdomit, že pokud chceme stát na tomto stanovisku, není možné opomíjet alternativní pøístupy. V žádném pøípadì také nelze zùstat u konstatování, že to mùže být tak, ale také úplnì jinak.
   To znamená že, pokud chci být ve vztahu k uvedeným pøístupùm korektní a pokud se z nich také chci pouèit, musím: Za prvé s využitím hlediska vývoje odpovìdìt na otázku smyslu. Za druhé na základì hlediska vývoje øešit i otázku subjektivních pøedpokladù poznání. Za tøetí uplatnit hledisko vývoje k podobné analýze pøíèin existence a pøetrvávání náboženství.
A: Takže to pøece jen jde.
B: Jde. Ale ne tak jednoduše, jak jsi oèekával. Pokud je hledisko vývoje skuteènì nosné, musí mì ve vztahu k výše prezentovaným alternativním pøístupùm umožnit: Za prvé ukázat, jak se vznikem a vývojem èlovìka, pøesnìji vztahu èlovìka a spoleènosti, vzniká schopnost a potøeba èlovìka klást a odpovídat si na otázku smyslu svého života. Za druhé zachytit, jak se vznikem a vývojem èlovìka vznikají i jeho subjektivní pøedpoklady poznání, co je tìmito subjektivními pøedpoklady, jakým zpùsobem nám umožòují poznávat. Za tøetí vyjádøit, jak se vznikem a vývojem èlovìka i spoleènosti, jejich vzájemného vztahu vzniká i samotné náboženství, jaké má pøíèiny a funkce, proè dlouhodobì provází vývoj lidské spoleènosti. Závìry, získané uplatnìním hlediskavývoje, které jsou ovšem obohacené øadou dalších východisekmì pak zpìtnì umožní zdùvodnit oprávnìnost hlediska vývoje jako jednoho z dùležitých východisek poznání, zesílit jako poznávací roli. Zkrátka musím si vytváøet urèitý systém poznání, v rámci kterého je zdùvodòován každý z jeho uzlových momentù.
   Pøitom systém otevøený, systém, který se neustále rozvíjí a využívá jako podnìtù pro svùj rozvoj kritického vyrovnání se s rùznými alternativními pøístupy.


A: Zajímalo by mì, jak to všechno stihnout za jeden lidský život.

ZVÝŠIT VÝKONNOST MYŠLENÍ

B: Otázka, kterou jsme vèera zakonèili náš rozhovor, má pro naše zamyšlení o svìtì klíèový význam. Za povzdechem : jak to všechno stihnout" se skrývá problém zásadního charakteru. Dokonce si troufnu øíci, že jeden z nejaktuálnìjších. Dnešní doba, souèasná situace v mnoha kontextech nastoluje požadavek radikálního zvýšení výkonnosti myšlení.
A: Myslím, že nejen dnešní doba, ale i postup našeho rzhovoru. Stále se mnì zdá, že pøešlapujeme na místì. Na jedné stranì rozšiøujeme spektrum otázek, na které si potøebujeme odpovìdìt, na druhé stranì dospíváme k závìru, že všechno je složitìjší. Zdá se mi, že spíše ztrácím pevnou pùdu pod nohama, že se vše spíše ztemòuje.
B: Máš pravdu. Ale jinak to nejde. Pøi zamyšlení o svìtì je nejvìtší ustrne na nìm. Mùže se mu pak v rámci nìj zdát všechno naprosto jasné, pøitom ztrácí schopnost pøekonávat rùzné bariéry myšlení, které èíhají na každém kroku.
A: Ty víš, jak zvýšit výkonnost myšlení?
B: Jsme pøesvìdèen, že mám "trumfy v rukou", pøesnìji, že mohu leccos øíci o tom, co bych nazval výkonnými prvky myšlení.
A: Tak povídej, zatím nemám ani tušení, o co by se mohlo jednat.
B Ještì nìjakou dobu ani nebudeš. Pøedstava a pozdìji i pøesná znalost a schopnost používat je se bude vytváøet postupnì. To, co je složité, nelze vymezit ihned. Kdybych se o to nyní pokusil, mohl bych vyvolat nesprávnou pøedstavu toho, co mám na mysli. Takže zatím se musíš spokojit s takovými obecnými charakteristikami jako jsou "výkonné prvky myšlení", èi "to, co potøebujeme k tomu, abychom si pospojovali vše, co známe". Pøitom výkonnost myšlení je skuteènì dùležitá, pokud nemáme stát na místì, pokud máme jít rychleji dopøedu. Abychom vùbec nìkam došli. Obraznì øešeno, bez dostateèného rozjezdu by nebylo možné pøekonat rùzné pøekážky, které stojí v cestì. Vzpomeò si na svùj sen a na to, o èem jsme mluvili minule. Pøístupù k pochopení svìta je více. V nìèem se scházejí, v nìèem rozcházejí. Pokud se chceme ze všech pouèit, nejít jen jedním z možných smìrù, musí být naše myšlení dostateènì výkonné.
A: A jak výkonné?
B: Patrnì ani netušíš, jak dùležitou otázkou jsi položil. Jde totiž o to, že výkonnost myšlení je tøeba nìèím pomìøit. Mìli bychom umìt podle nìjakého kritéria odpovìdìt na otázku: Je èi není naše myšlení dostateènì výkonné? Dostateènì vzhledem k nìèemu. A orientovat se na osvojení takových prvkù myšlení, které by tuto dostateènou výkonnost umožnily.
A: Pochybuji, že taková kritéria mohou být stanovena.
B: Mohou. Prozatím uvedu pouze dvì. Promítá se do nich ovšem øada dalších a postavíme si tím la�ku pìknì vysoko. První kritérium bych nazval požadavkem pøekonání té nejzáludnìjší bariéry zamyšlení o svìtì, bariéry zvolení prizmatu. Vše nové poznáváme prizmatem døíve osvojeného. Nemùžeme vyskoèit z vlastní kùže. Každé takové prizma je výsledkem stávajícího poznání svìta, které má vždy aproximativní charakter. Proto nám každé takové prizma na jedné stranì zpøístupòuje poznání nového, na druhé stranì nás v nìèem omezuje. Potøebujeme tak výkonné prvky myšlení, aby nás tato omezení nesvazovala èi dokonce neuvìznila, ale abychom je naopak byli schopni pøekonávat tam, kde je to podstatné, tam, kde je to možné a nutné.
A: Zkrátka chceš, abych se zbavil svého zlého snu. Ale sám jsi vèera øíkal, že prizma, které si èlovìk vytvoøí pomìrnì záhy, pøedurèuje jeho pøístup k pochopení svìta na celý život.


B: Doposud to tak vìtšinou bylo. Pøesto, nebo právì proto stojí za to pokusit si položit nároènìjší cíl. A jednou z jeho charakteristik je, aby prostøedky našeho myšlení byly dostateènì výkonné k pøekonání bariéry prizmatu.
A: To si myslíš, že se nám podaøí dosáhnout nìèeho, co se doposud nikomu nepodaøilo?
B: Jsem pøesvìdèen, že to jde. A nejen o tom, že to je možné, ale i nutné. Souvisí to totiž s tím druhým kritériem. Kritériem dostateèné stimulace, jak by jej bylo možné nazvat. Naše zamyšlení o svìtì neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale ve spoleènosti, v nìjaké dobì. Tìï si to nijak zvláš� neuvìdomuješ. Zamýšlíš se o svìtì proto, že tì to zajímá. Stimuluje tì touha poznat nové i ujasnit si øadu otázek. Ale spoleèenskému kontextu se nevyhneš.
A: Nedovedu si pøedstavit, co by mì mohlo donutit k tomu, abych se dostal do oblasti otázek, které jsou tématu našeho zamyšlení hodnì vzdálené.
B: Se ti opravud jen zdá, protože zatím nevíš, jak je pøístup k tìm nejobecnìjším otázká o svìtì spjat s konkrétní dobou, s konkrétní spoleèností, s konkrétním místem èlovìka ve spoleènosti. Jakmile však pokroèíš v uvažování o svìtì, jakmile pocítíš trochu pevnou pùdu pod nohama, zjistíš, že když víš nìco jen ty, je to jen jako kdyby to bylo zakopáno hluboko pod zem. Budeš se chtít podìlit s nìkým jiným. Sdìlit to. Dojde k naprosto nevyhnutelnému pøesunu tvého zájmu vìdìt nìco pro sebe k zájmu podìlit se s tím s nìkým druhým. A zaèneš zjiš�ovat, že to není tak jednoduché. Zaène tì to trápit. Zaèneš zjiš�ovat, že rùzné bariéry, které pøitom vznikají, bezprostøednì souvisí s obsahem spoleèenského života.
A: Nezobecòuješ pøíliš svou vlastní zkušenost?
B: Zdaleka nejen vlastní. Mohl bych ti uvést desítky pøípadù, které osobnì znám. A neznám žádný, kdy by nedošlo k tomu, že hluboké zamyšlení o svìtì by èlovìka nepøivedlo k otázkám o spoleènosti a jeho místì v ní. Bohužel velmi èasto právì tyto otázky vzaly mnoha lidem chu� pokraèovat v zamyšlení o svìtì poctivì dál. Pocit velkých oèekávání není tak vzdálen od pocitu beznadìje, pokud se èlovìk neprokouše øadou úskalí. A právì v tomto složitém období budeš potøebovat oporu. Tu ti mohou dát dostateènì výkonné prostøedky myšlení. Nejen proto, že ti pomohou øešit otázky, které pøed tebou budou vyvstávat. Pøedevším proto, že pocítíš sílu svého myšlení, která tì bude stimulovat i nutit jít dál. Tyto prostøedky zamyšlení o svìtì musí být øádovì výkonnìjší nìž ty, které se používaly doposud. Souèasnì s tím, že si ovìøíš jejich výkonnost, budeš si moci odpovìdìt i na otázky, proè se doposud øada vìcí nepodaøila. Právì to tì bude nejvíce a dostateènì stimulovat.
B: Vìøím, že se mohu pøi našem zamyšlení dozvìdìt mnoho nového a zajímavého. Ale nepøeháníš? Nepøeceòuješ význam toho, co mì chceš sdìlit a èemu mì chceš nauèit?
A: Jen velké cíle mohou vyvolat velkou iniciativu. To je naprosto støízlivá úvaha, za které vycházím. Pokud mám odhadnout šance na úspìch, nesmím se nechat zmást tak klamnými kritérii, jako je napøíklad vlastní hodnocení významu výsledkù svého pøemýšlení. Každý pokrok v myšlení o svìtì je pøedevším spjat s dobou, která jej umožnila, která si jej vynutila. Domnívám se, že obì kritéria dostateèné výkonnosti prostøedkù zamyšlení o svìtì - pøekonávání bariér prizmatu i dostateèné stimulace - odpovídají právì jejím potøebám a možnostem. Jsou šita na míru rozpornosti souèasné doby. Mìli bychom se však vrátit k pùvodnímu zámìru našeho dnešního rozhovoru.
A: Nepochybnì. Mám dojem, že stále chodíme kolem horké kaše.
B: Navážeme na to, o èem jsme mluivili vèera. Všimni si, že hledisko vývoje kromì jiného umožòuje urèité "utøídìní" poznatkù, které èlovìk má a souèasnì zvýraznìní souvislostí, mezi tím, co je "utøíïováno". Napøíklad vede k rozlišení toho, kde má smysl o vývoji hovoøit, a toho, kde ne. Dále vede k rozlišení jednotlivých vývojových stupòù. Pøitom v uvedeném smyslu je uplatitelné k plnìjšímu poznání kteréhokoli jevu. Podobnì je tomu i v pøípadì hlediska nevyèerpatelnosti - to nás vede k rozlišení toho, co známe a co neznáme, vnìjšího a vnitøního, klade pøed nás otázku, co je projevem èeho a podobnì.
A: To je všechno strašnì mlhavé. Jak poznám, kde má smysl hovoøit o vývoji a kde ne? Co to znamená, že se nìco urèitým zpùsobem úèastní procesu vývoje? Podle èeho uspoøádám jednotlivé stupnì vývoje? A to už nemluvím o tvém oblíbeném hledisku nevyèerpatelnosti. Copak má napøíklad smysl do poznání zahrnovat nìco nepoznaného? O problémech se vztahem vnìjšího a vnitøního jsi hovoøil sám. A není mlhavý sám smysl takového "utøíïování" a "zvýrazòování souvislostí"?
B: Odvedl jsi pìknou práci. Právì tyto otázky bylo nutné položit. Toto jsou již velmi pøesnì a úèelnì kladené otázky. Potøebujeme mnohem pøesnìjší prostøedky, než je pøímé uplatnìní hlediska vývoje èi nevyèerpanosti. K tomu, aby obì tato hlediska, èi chceš-li principy, mohly sehrát svoji poznávací roli, je nutné k bezprostøednímu zkoumání rùzných problémù uplatnit citlivìjší a všestrannìjší poznávací aparát. Zámìrnì jsem však zaèal právì bezprostøedním uplatnìním obou hledisek. Problémy, na které jsi upozornil, a které jsi výstižnì nazval "mlhavostí", jsou dány mimo jiné tím, že obì hlediska v sobì implicitnì výkonné prostøedky, které hledáme, obsahují.Pokud se jich však nezmocníme pøímo, budeme je moci používat jen jako konglomerát, slepenec a daleko se nedostaneme. Všimni si, že právì tìï jsme tomu, co hledáme, dali další charakteristiky. Hledáme nìco, co umožòuje, øíkejme prozatím, "utøíïovat" èi "rozlišovat" rùzné stránky poznávaného pøedmìtu èi øešených problémù a souèasnì "zvýrazòovat souvislosti" mezi tìmito stránkami. Hledáme nìco, co by mnohem všestrannìji umožnilo zachytit pøedmìt. Hledáme nìco, co by ve skryté podobì bylo obsaženo již v hledisku vývoje a nevyèerpatelnosti.
A: Ale co to je?
B: Trochu to pomùžu. Co když je to napøíklad uvažování o svìtì prostøednictvím vztahu èásti a celku, jevu a podstaty a tak dále. Ostatnì myslím, že dnes jsme se dostali již hodnì daleko. Zkus do pøíštì najít sám pøíklady takových prvkù myšlení.

VÝKONNÉ PRVKY MYŠLENÍ

B: Tak co jsi našel.
A: Nìco jsem mìl hned. Øekl jsem si, že když celek a èást, tak také urèitì pøíèina a úèinek. A když podstata a jev, tak také forma a obsah.
B: A dál?
A: Dál už to bylo složitìjší. Vždy� jsi mì nesdìlil žádná konkrétnìjší kritéria. Možná by sem mohlo patøit koneèné a nekoneèné. Nebo vnitøní a vnìjší. Poznané a nepoznané, když už se mám držet toho, o èem jsme hovoøili minule.
B: Kromì toho poznaného a nepoznaného, kde je to složitìjší, se ti zatím vše podaøilo.
A: Opravdu? Ale sám bych to posoudit nedovedl. Podle èeho tam jedno patøí, druhé ne?
B: Tìch kritérií je celá øada a uvádìt všechna již nyní by nemìlo smysl. Zajímalo mì, co ti napoví tvá intuice. Jak vidíš, je s ní možno poèítat. To, co hledáme, jsou párové kategorie dialektiky. Proè je hledáme, jaké mají vlastnosti, proè nás zajímají právì ty párové a proè je nazýváme kategoriemi dialektiky, si odpovíme postupnì. Uvedu sám nìkteré další pøíklady: absolutní a relativní, kvantita a kvalita, možnost a skuteènost, nutné a nahodilé, jedineèné a obecné, totožné a rozdílné, jednotné a rozporné, pohyb a klid. To by zatím mohlo staèit.

A: A kolik jich budeme potøebovat celkem?
B: Tolik, abychom s nimi vystaèili, aby jich bylo dostateèné.
A: K èemu dostateènì?
B: K tomu, aby nám pomohly odpovídat na všechny otázky o svìtì.
A: Já nevìøím, že by nám mohly nìjak zvláš� pomoci. Když jsem jich sám tolik našel, nebo spíše uhádl, musejí být známy již hodnì dlouho. A ty jsi sliboval nìco, co tu ještì nebylo.
B: Skuteènì. Zaèaly být vìdomì používány již více než pøed dvìma tisíci roky. Ale od doby, kdy se zaèaly vìdomì používat èísla, tedy poèítat, k objevu diferenciálního poètu uplynulo urèitì více než deset tisíc let. Nemyslím, že by to bylo nejvhodnìjší srovnání, ale ukazuje se, že jedna vìc je nìjaké prostøedky znát a druhá nauèit se plnì využívat možnosti, které v sobì dané prostøedky obsahují. Možná pøece jen ještì srovnání. Z pøítomných èísel a aritmetických pravidel zacházení s nimi lze postupnì odvodit existenci zlomkù, tedy racionálních èísel, existenci záporných èísel, existenci koøenù algebraických rovnic, tedy iracionálních èísel. A víš, jak dlouho to trvalo, jaké myšlenkové bariéry musely být pøekonány? Ne náhodou byl pro dnes zcela samozøejmou vìc použit název "iracionální", tedy "nerozumné" èíslo, èi pozdìji pro jiný typ èísel název "imaginární", tedy neskuteèné.
A: Ale to je oblast matematiky. Oblast zcela pøesná. A my se pohybujeme v oblasti, kde je vše trochu zastøeno mlhou, kde nemáme za co se chytit.
B: Co to podle tebe znamená, že nìjaké poznání je pøesné.
A: Máš na mì nìco pøipraveno? Ale dobøe. Pokusím se. Poznání je pøesné tehdy, když øíká, že je to tak a ne jinak.
B: Pak by ovšem matematika byla ta nejménì pøesná vìda.
A: Já vím, zase øekneš, že i jedna a jedna mùže být kdovíco.
B: Správnì. Každá matematická teorie je totiž založena na soustavì axiómù, základních tvrzení, ze kterých jsou odvozována další. Ještì v minulém století se matematikové domnívali, že každý axióm vyjadøuje to, co je naprosto samozøejmé a nemùže být jinak. Jako napøíklad, že dvì rùznobìžky v rovinì se vždy protínají v jednom bodì. Teï víme, že tomu tak není. Každý axióm lze zmìnit jeho popøením, nìkdy takovým, které na první pohled vypadá zcela nesmyslnì. A stejnì dostaneme rozumnou teorii. Pøitom teorii, která má i urèitou interpretaci. V souladu s myšlenkou nevyèerpatelnosti svìta mùžeme pøedpokládat, že každá taková interpretace vypovídá o nìèem podstatném v našem svìtì. Jenže samotná matematika neøíká o èem. To mimo jiné znamená, že máme-li matematicky zdùvodnìné tvrzení, které øíká, že je to tak a ne jinak - v urèitém axiomatickém systému, mùžeme pomìrnì snadno vybudovat právì tak korektní teorii, která bude stejným zpùsobem zdùvodòovat, že to je úplnì jinak - v jiném axiomatickém systému. A který axiomatický systém zvolit a pro kterou oblast? Právì o tom, proè by to mìlo být tak a ne jinak matematika nedokáže øíci vùbec nic. Dopracovala se však ke korektnosti. Ví o svých možnostech i nedostatcích snad nejlépe ze všech vìd.
A: Matematiku však dokážeme k reálným problémùm používat tak, že dává pøesné výsledky, že se na ni mùžeme spolehnout.
B: To je silný argument. Ale co když ho lze pøeformulovat takto: Matematiku jsme schopni používat pøesnì tam, kde si pomocí jejího aparátu nepotøebujeme ujasòovat problematiku pøedpokladù jejího uplatnìní. A co když to, k èemu nám staèí intuice nebo je dlouhodobým výsledkem vývoje pøírodních vìd, vzájemných vztahù, které se mezi nimi postupnì vytváøejí - napø. mezi technickými aplikacemi fyziky, experimentální fytikou, teoretickou fyzikou, matematikou, logickými základy matematiky - nám staèit nebude.
   Pak budeme potøebovat vìdu, která bude sto zdùvodòovat a nacházet pøedpoklady platnosti tìch èi onìch základních tvrzení.


A: A co bude zdùvodòovat pøedpoklady jejích vlastních základních tvrzení.
B: Budeme potøebovat právì takovou vìdu, která je sto zdùvodòovat a nacházet pøedpoklady svých vlastních tvrzení.
A: Tím by vznikl bludný kruh. Bylo by nìco jako had, který sám sebe drží za ocas.
B: Pøesnìji i požírá si jej a èím více se požírá, tím je delší a tlustší. Takže ne bludný kruh, ale rozvíjející se systém poznání.
A: A z èeho ten tvùj had pøibírá na váze?
B: Z okolního svìta. Ale každá analogie kulhá. Had má jen jednu tlamu. Systém poznání, který mám,na mysli, musí být otevøený vùèi svému novému poznání v každém svém èlánku. Èím silnìjší tvrzení, èím více z nìj vyplývá, tím více musí být samo zdùvodnìno. Zkrátka bude mít "zauzlenou" strukturu. Tento pojem si zapamatuj. S problémem "zauzlení" tohoto typu se ještì nìkolikrát setkáme. I tam, kde bychom to vùbec neèekali. Mimo jiné právì proto, že myšlení vycházejícím z bìžné zkušenosti se s nìèím podobným nesetkáváme, vzpírá se konceptu "zauzlené" struktury. Vzniká tak øada bariér v myšlení a pøedevším v myšlení o svìtì.
A: Nedostali jsme se pøíliš daleko od toho, èím jsme zaèali?
B: Vùbec ne. Právì jsme si pøipravili vše potøebné k tomu, abychom si øekli nìco více o výkonných prvcích myšlení, kterých jsme se prozatím jen lehce dotkli. Pochyboval jsi o tom, že by nám kategorie dialektiky mohly nìjak zvláš� pomoci. Já øíkám, že pokud si je osvojíme, pokud se je nauèíme používat v jejich systému, jsou dostateènou oporu, nástrojem, aktivním prvkem i vyjadøovacím prostøedkem poznávání svìta.
A: A jak se dozvíme nìco více o nich samotných?
B: Narazil jsi na velmi dùležitou otázku. To, co se týká systému poznání, platí i pro nástroje a vyjadøovací prvky tohoto poznání. Jinými slovy, kategorie materialistické dialektiky musí mít schopnost vypovídat i o sobì samých. Pøitom problém reflexivních výpovìdí, výpovìdí o tom, kdo, èím, jak, proè vypovídá, patøí mezi nejsložitìjší. Navíc v daném pøípadì musí být výpovìï velmi pøesná a konkrétní. Abychom i samotné kategorie mohli používat pøesnì a ke konkrétním problémùm.
A: Jaké výpovìdi máš na mysli?
B: Napøíklad ty, které odpovídají na optázky, co jsi sám položil. Kolik kategorií potøebujeme? Jak poznáme, že mezi nì nìco patøí a nìco ne? Jak s nimi pracovat? Kde s nimi vystaèíme a kde ne?
A: Tyto otázky chceš zodpovìdìt prostøednictvím samotných kategorií? To bys musel umìt èarovat.
B: Tyto a ještì složitìjší i konkrétnìjší. A provádìt kouzla s kategoriemi budeme spolu.
A: Nìjaké chytáky?
B: Ne. O to mi vùbec nejde. Budeme se držet toho hlavního. Pøemýšlení o svìtì. Budeme se snažit jen o to, abychom pochopili svìt, ve kterém žijeme.
A: Jestli to jde, pak musí mít kategorie kouzelnou moc.
B: Anebo si pøipravíme takový katregoriální aparát, který bude dostateènì výkonný z hlediska problémù a otázek, na které jsme doposud narazili. A když narazíme na další, budeme muset zvýšit výkonnost tohoto aparátu. Chci, abys správnì pochopil, o co se budeme snažit., Jsou možné dvì cesty. Jedna - vzít to, co je, vyzkoušet, jak to funguje, zjistit nedostatky a zaèít to vylepšovat. Druhá - pøedstavit si, jak by to mìlo fungovat a pøipravit to z toho, co je.
A: A my pùjdeme druhou cestou. Cestou fantazie a skoku.
B: Pùjdeme obìma cestami. První dává bezprostøednì použitelné, druhá stimuleje podnìcuje zdravou nespokojenost.


NÁVAZNOST NA VLASTNÍ ZKUŠENOST


A: Když tì poslouchám, mám pocit, že všechno je celkem jasné. Když si to potom promýšlím sám, mám dojem, že v tom mám zmatek. Bojím se, aby mì ten zmatek nepøerostl pøes hlavu.
B: To je zcela pøirozené. Dokonce se pøiznám, že k vyvolání toho zmatku, jak øíkáš, jsem sám úmyslnì pøispìl. Je to prùvodní jev bourání bariér myšlení. Prùvodní jev toho, že èlovìk pøekraèuje práh bìžného myšlení. A ještì nìèeho, co mì zvláš� tìší. To, že si ten zmatek dìláš sám.
A: Já myslel, že se ti to nebude líbit.
B: A také trochu, že postupuji "nepedagogicky", že pøeceòuji tvou schopnost ujasòovat si nové. Pocit, že všechno chápeš, když posloucháš, vzápìtí pak, že máš ve všem zmatek, když si to znovu promýšlíš, signalizuje, že tì nìco žene dopøedu. Osvojuješ si sdìlení a vzápìtí pøed tebou vyvstává øada otázek, které se ti nedaøí a ani nemùže daøit nejen zodpovìdìt, ale ani pro sebe pøesnì formulovat. Pøitom cítíš potøebu mít v nich jasno.
A: Tak nìjak to je. Možná je to pøirozené. Ale nemám z toho dobrý pocit.
B: Naštìstí jsme už prošli první etapu "bezbøehosti". Je na èase hledat návaznost na to, co znáš, jak myslíš, o èem se mùžeš sám názornì pøesvìdèit, co si mùžeš vyzkoušet. Neøíkám, že to bude jednodušší, ale komplikace, které budou vznikat, jsou jiného druhu.
A: Cožpak je možné tak postupovat? Vždy� všechny otázky, které jsme si doposud kladli, tvoøili propletenec. A navíc každá z nich navozovala další.
B: Teï už to možné je, když máš urèitou pøedstavu o tom "propletenci". Musíš si ho však neustále pøipomínat a uvìdomovat. Zpùsob, kterým budeme postupovat nyní, totiž mùže svádìt ke schématickému myšlení. Právì proto, že vychází z návaznosti na bìžné vìdomí, právì proto, že si vyžaduje bezprostøední ovìøení každého krùèku, právì proto, že složité problémy rozmìlòuje do mozaiky jednodušších. Pøitom se ti bude zdát, že tyto kaménky mozaiky nezapadají do celkového obrazu. Ale abychom se nezdržovali zbyteènými úvahami o tom, co nás teprve èeká. Protože teï se budeme opírat o vlastnosti kategorií dialektiky, vypsal jsem ti ty, o kterých jsme hovoøili, na papír, abys je mìl pøed oèima.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELEK - ÈÁST ABSOLUTNÍ - RELATIVNÍ MOŽNOT - SKUTEÈNOST
PØÍÈINA - ÚÈINEK KVANTITA - KVALITA NUTNÉ - NAHODILÉ
JEV - PODSTATA KONEÈNÉ - NEKONEÈNÉ JEDNOTNÉ - ROZPORNÉ
FORMA - OBSAH TOTOŽNÉ - ROZDÍLNÉ POHYB - KLID
VNÌJŠÍ - VNITØNÍ JEDINEÈNÉ - OBECNÉ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A: Dívám se na nì a nic mì nenapadá.
B: Právì o to jde. Nesnaž se je nìjak uspoøádat nebo rozdìlit do skupin. Tìch pokusù už bylo udìláno hodnì s výsledky ne pøíliš pøíznivými. Podle mého názoru právì proto, že tento pøístup pøeskakuje dùležité etapy a svádí ke schématismu.
A: Co s nimi tedy budeme dìlat?
B: Podíváme se na jejich vlastnosti. A zaèneme si ovìøovat, zda tyto vlastnosti skuteènì mají.
A: K èemu nám to bude?
B: Teï nesmíš být netrpìlivý. Otevøeme si tím cestu k odpovìdi na všechny otázky toho "propletence". Na tento cíl nejenže nesmíš zapomínat, ale musíš ho mít pøed oèima. Ale také nesmíš chtít odpovìdi ihned. Potøebujeme se vyzbrojit.

A: A jak zjistíme vlastnosti kategorií?
B: Zaèneme je používat.
A: K èemu?
B: Hledáme návaznost na to, co znáš, co umíš, co si dovedeš pøedstavit, co si mùžeš ovìøit. Tak to zkus sám. Vezmi nìjakou párovou kategorii a k nìèemu ji použij.
A: Tak vezmu hned tu první. Celek a èást. A tøeba tento stùl. Stùl je celek a má urèité èásti. Vždy� je to banalita.
B: Jen pokraèuj. Zkus ji požít ještì k nìèemu jinému.
A: Tak tøeba k tobì. Ty, pokud tì budu brát jako urèitý celek, máš také èásti.
B: A naše uvažování o svìtì?
A: Také by mìlo vytváøet celek a také má urèité èásti. Ale tak se nikam nedostaneme.
B: Tak zkus najít nìco, k èemu bychom párovou kategorii èásti a celek použít nedokázali.
A: Nic mì nenapadá.
B: Jen se nevzdávej.
A: Ale mì opravdu nic nenapadá. Všude je možné hovoøit o vztahu èásti a celku.
B: Vezmi tedy jinou párovou kategorii.
A: Tøeba totožné a rozdílné? Tak tøeba zase ten stùl. V nìèem je totožný s jinými stoly, v nìèem se od nich odlišuje. Zrovna tak jako my dva. Nìco máme spoleèného, jsme tedy v nìèem totožní.
   A v nìèem se odlišujeme... No a jak se tak dívám na ostatní kategorie, které jsi vypsal, patrnì se se všemi dají provádìt podobné kousky.
B: Tím se ovšem dostáváme k dùležitému závìru, který rozhodnì není banalitou. Existují urèité párové kategorie dialektiky, z nichž každá, podtrhuji každá, se dá použít kdekoli, podtrhuji kdekoli. A máme tím první jejich vlastnost. Vlasnost, kterou si mùžeme ovìøit.
A: Má to ovšem jeden háèek. Co je "kdekoli" nebo "èemukoli"?
B: Má to "háèkù" více. Zatím ani nevíme, co to znamená "použít".
A: A hlavnì, co tím získáme. K èemu nám to je.
B: Výbornì. Vidím, že máš schopnost klást otázky, které zaruèují korektnost postupu. Ale vra�me se k první otázce, na kterou si potøebujeme dát odpovìï v prvé øadì. K èemu vlastnì párové kategorie používáme. K èemukoli, co je pøedmìtem našeho poznání, mohli bychom øíci ke kterémukoli jevu èi kterékoli èásti reality. Protože však budeme pojmy "jev" èi "èást" používat výhradnì jako kategorie dialektiky, budeme hovoøit o tom, že párové katregorie mùžeme použít ke kterémukoli momentu reality. Pojem "moment reality" budeme prozatím brát jen intuitivnì, aniž bychom jej definovali.. Jako pomocný pojem, který upøesníme pozdìji.
A: To jsou detaily.
B: Podstatné detaily. Mimo jiné, párovou kategorii podstatné-nepodstatné bychom také mohli zaøadit do našeho kategoriálního stádeèka. Ale k vìci. Pokud bychom napøíklad øekli, že kategorie dialektiky mùžeme použít ke kterémukoli jevu, nezdùraznili bychom tím skuteènost, že je mùžeme použít i k podstatì. A to by nebylo dobré omezení. Teï už budeme muset postupovat zcela pøesnì. Nyní k tomu, co znamená použít kategorii k urèitému momentu reality, Znamená to rozlišit v nìm dvì stránky, z nichž každá je urèena jednou z párových kategorií. Pojem "stránka pøíslušného momentu reality" pøitom opìt chápeme jako pomocný pojem. Dùležitý závìr, ke kterému jsme tím dospìli a který mùžeme pomìrnì pøesnì formulovat, napíšu na papír,abychom ho též mìli poøád pøed oèima.
---------------------------------------------------------------------------
KAŽDOU PÁROVOU KATEGORII DIALEKTIKY MÙŽEME POUŽÍT K URÈENÍ KTERÉHOKOLI MOMENTU REALITY 



PØIÈEMŽ TÍMTO URÈENÍM V NÌM VYÈLENÍME DVÌ STRÁNKY.
---------------------------------------------------------------------------

A: Platí to sice pro všechny kategorie dialektiky, ale rozdíly zde pøece jen jsou. Když jsem vzal jako pøíklad kategorii celek, vystaèil jsem se stolem. Když jsem vzal kategorii totožného, potøebovasl jsem jiné stoly. Z tohoto hlediska se mi zdá, že v prvním a druhém pøípadì je to, co považujeme za "moment reality", nìco jiného.
B: Dobøe, že si takových vìcí všímáš. Ale pozor. Jsi si tak jist, že když o nìèem hovoøíme z hlediska vztahu èásti a celku, nepotøebujeme k tomu také znát urèitý kontext? Že jedna vìc, nebo pøesnìji v naší terminologii urèitý moment reality, mùže v rùzných kontextech vystupovat jako vztah èásti a celku rùznì?
A: To je zajímavá otázka. Ale nedovedu si pøedstavit žádný konkrétní pøíklad.
B: Pro pøíklad nemusíme chodit daleko. Když jsi uvedl mì jako pøíklad celku. Mìl jsi na mysli mì jako fyzickou osobu ve vztahu k prostøedí, nebo mì jako spoleèenské individuum ve vztahu ke spoleènosti? Z jednoho hlediska budeš jako mé èásti uvažovat má játra, z druhého hlediska mé zájmy.
A: A když budu uvažovat tebe jako celek ze všech možných hledisek?
B: Tak se dostaneš do podobné situace, jako kdybys chtìl uvažovat totožné ze všech možných hledisek.
A: Jak je potom možné, že v jednom pøípadì - když používám kategorii celek - necítím potøebu si kontext uvìdomit a ve druhém pøípadì - když používám kategorii totožønosti - se bez uvìdomìní si a zafixování kontextu neobejdu.
B: Protože ještì spojuješ kategorie s bezprostøední zkušeností. A ta nìkdy zavádí. Je potøeba z ní vyjít, ale podložit ji veškerou zkušeností z procesu poznání svìta. A nejen tvou vlastní. Je tøeba pøevzít a osvojit si veškerou zkušenost lidského poznání svìta, dìjin lidského poznání. Ovšem cestu k pøevzetí a osvojení veškeré zkušenosti, tedy té, která pøesahuje bìžné vìdomí, je nutné si otevøít právì konkrétními zkušenostmi z používání kategorií. Brzy zjistíme, že právì kontext použití tìch èi onìch kategorií hraje velmi dùležitou roli.
A: Abych ti pravdu øekl, je to døina. Domníval jsem se, že když "rozdrobíme krok", když budeme postupovat po kouscích, když si budeme vše ukazovat na pøíkladech, bude to jednodušší.
B: Vzpomeò si, co jsem ti øíkal o nevyèerpatelnosti svìta. I když vezmeš ten nejmenší kousíèek, i když se pokusíš udìlat ten nejmenší krùèek v myšlení, vždy se do nìj promítá celé bohatství svìta.
A: Nedá se s tím nìco udìlat?
B: Musíme volit vhodné a postupné pøiblížení. A uvìdomovat si ty skryté pøedoklady, jejichž pøehlédnutí by nás mohlo svést z cesty. Proto také ze zaèátku vše vypadá strašnì složitì. Je to daò, kterou platíme za ostražitost.
A: Chtìl bych se tì ještì na øadu vìcí zeptat, ale už bych se nedokázal dostateènì soustøedit na sledování tvého vysvìtlování.



OBJEVUJÍ SE KOMPLIKACE

A: Mám pro tebe oøíšek. Dnes ráno jsem si vyzkoušel, jak použití kategorií funguje. Poztøeboval jsem mít názornou pøedstavu a tak jsem si namaloval, jak to vypadá, když k nìèemu, tedy jak øíkáš "momentu reality" použijeme párovou kategorii a rozlišíme v nìm dvì stránky. A zjistil jsem nìco velmi zajímavého, ale spíše nepøíjemného. Tak poslouchej. Vezmu nìco konkrétního. Tøeba blesk. Je to urèitý jev, ne? Tedy moment reality, abych byl pøesný. A tìï použiji napøíklad párovou kategorii pøíèina-úèinek a rozliším v daném momentu dvì stránky. Co je pøíèinou blesku? Dejme tomu elektrostatické napìtí mezi zemí a bouøkovým mraènem, jeho spodním okrajem. Co je úèinkem blesku jako elektrického výboje? Dejme tomu, že blesk zapálí strom, takže požár. A nebo, pokud bychom chtìli být pøesní, tak snížení elektrostatického napìtí. Uvažuji správnì?
B: Nemám co namítnout.
A: Tak budu pokraèovat. Elektrostatické napìtí je také urèitý jev, tedy moment reality. A požár nebo snížení elektrostratického napìtí nepochybnì také.
B: Nepochybnì.
A: A jsme u toho. Nic tì nenapadá?
B: Jen pokraèuj.
A: Vèera jsme si øekli, že ke každému momentu reality mùžeme použít kteroukoli párovou kategorii a rozlišit v nìm dvì stríánky. Trváš na tom, že to mùžeme udìlat kdykoli?
B: Trvám.
A: Ale vždy� tìï máme moment reality - napìtí v atmosféøe, který je jen pøíèinou. A jiný moment reality - požár, který je jen úèinekm. Tím popíráme to, co jsme øekli vèera. Komplikace, že? Zkoušel jsem nìco podobného i s dalšími kategoriemi a na jiných pøíkladech. Zjistil jsem, že je tomu vždycky tak.
B: Kéž bychom nacházeli stále takové "komplikace". Ke stejnému objevu jsi se mohl dostat i jinak. A jednodušším zpùsobem. Staèilo položit otázku, zda k nìkterému momentu reality je možné použít jen jednu z párových kategorií. A zjistil bys, že tøeba já mohu v nìkterých pøípadech vystupovat jako celek, v jiných jako èást nìèeho a podobnì.
A: A tobì nevadí, že to vyvrací to, co jsme si øekli?
B: Nevyvrací, jen obohacuje. Jedná se o jiný zpùsob použití kategorií.
A: Není v tom trochu zmatek? Jednou používáme kategorie tak, podruhé jinak a potøetí kdovíjak.
B: Dávej dobrý pozor. Øíkal jsi, že požár je jen úèinkem. Ale vždy� je také souèasnì pøíèinou.
A: Ale ne pøíèinou blesku. Ve vztahu k blesku je požár úèinkem. A pøíèinou mùže být napøíklad ve vztahu k pøíjezdu požárníkù. Ale to již je nìco jiného.
B: Každopádnì mùžeme øíci, že ke každému momentu reality mùžeme použít kteroukoli z párových kategorií. A nejen to. Vždy mùžeme najít jiný moment reality, ke kterému mùžeme použít druhou z párových kategorií. Protože je to dùležitý závìr, ke kterému jsme došli, napíšu ho také na papír.


--------------------------------------------------------------------------
KAŽDOU Z PÁROVÝCH KATEGORIÍ MÙŽEME POUŽÍT K URÈENÍ KTERÉHOKOLI MOMENTU REALITY, PØIÈEMŽ JE MOŽNÉ VŽDY NAJÍT JINÝ MOMENT REALITY, K JEHOŽ URÈENÍ LZE POUŽÍT DRUHOU Z PÁROVÝCH KATEGORIÍ.
---------------------------------------------------------------------------

A: Nìco jsi do textu propašoval, o èem nebyla øeè. A jak se tak dívám, tak i v pøedcházejícím pøípadì. Øíkáš "použít" kategorii a píšeš "použít kategorii k urèení".
B: A budu dál nejen psát, ale i øíkat "použít k urèení" èi "urèit prostøednictvím" kategorie nebo dvojice kategorií. Je to pøesnìjší. Když jsme se vlastnostmi kategorií zaèali zabývat, nemìli jsme ještì právo hovoøit o tom, že jimi urèujeme momenty reality. Pomáhali jsme si nepøesným pojmem "použít". Teï vidíme, že toto použití má vždy podobu urèení, èi ještì lépe, že pojem urèit prostøednictvím kategorie nebo dvojice kategorií je pøesnìjší.
A: Pøesto si myslím, že jsme se ještì tìch komplikací nezbavili. Máme jeden typ použití kategorií k urèení jevù, pak nalezneme druhý typ. A odkud se vzaly? Jak spolu souvisejí? Proè musí být zrovna tyto dva? Nebo jich mùže mýt více?
B: Uvažuješ zcela správnì. Mìli bychom mít cit pro podobné komplikace, který by nám je umožnil vyhledávat. Zavést nìco nového jen jako "dodatek" èi "pøídavek" ke stávajícímu, nebo jako nìco, co popírá døíve øešené, by nebylo dobré. Vedlo by to k tomu, že pracnì vydobyté by se zaèalo rozpadat. Stalo by se nepoužitelným. Musíme se vždy snažit pochopit a ukázat, jak spolu døívìjší a nové souvisí, jak na sebe navazuje, jak se doplòuje, jak nové v sobì obsahuje døívìjší, nebo døívìjší v sobì již nové obsahuje, pøípadnì jak døívìjší i nové jsou dvìma rùznými projevy jednoho a téhož. V tomto smyslu to, co se nám zdá "komplikací", nás zavazuje ke korektnosti uvažování a stimuje je.
A: A to je možné vždy?
B: Vždycky, pokud postupujeme správnì. Svìt už je takový, že umožòuje a si vyžaduje uvedený postup poznání. Ale k tomu se dostaneme pozdìji.
A: Jak spolu tedy naše dva typy použití kategorií k urèování momentù reality souvisejí?
B: To nejdùležitìjší, co potøebujeme k tomu, abychom si to ukázali, jsi uvedl hned na zaèátku našeho dnešního rozhovoru. Všimnul sis nìèeho velmi podstatného.
A: Opravdu? Ani nevím èeho.
B: Vèera jsme hovoøili jen o tom, že každou párovou kategorii mùžeme použít k rozlišení dvou stránek libovolného momentu reality. Ovìøili jsme si, že je to možné na øadì pøíkladù. S tím jsme se spokojili. Ty sis dal však práci, zkoušel jsi a uvažoval dál. Hledal jsi, co každou z tìchto stránek v konkrétních pøípadech mùže být. A zjistil jsi, že je to též urèitý moment reality. K tomu jsi musel udìlat jeden nový krok. Interpretovat každou z vyèlenìných stránek momentu reality, tedy nalézt jí odpovídající jiný moment reality.
A: Nic nového na tom svém objevu nevidím.
B: Protože si ještì neuvìdomuješ smysl a význam uvedeného kroku v celkovém kontextu použití kategorií. Aby ti to bylo zøejmìjší, oznaèíme to, s èím jsme se doposud setkali, tak, abychom se v tom lépe vyznali. Když budeme používat párových kategorií k vyèlenìní dvou stránek urèitého momentu reality, nazveme to vyèleòujícím urèením. Když budeme používat jednu z párových kategorií k urèení nìkterého momentu reality, nazveme to ztotožòujícím urèením. Takové oznaèení je adekvátní. V prvním pøípadì skuteènì vyèleòujeme dvì stránky. Ve druhém pøípadì øíkáme, že nìkterý moment reality je nìkterou z párových kategorií. Pochopitelnì v daném kontextu. Tedy ztotožòujeme daný moment reality s pøíslušnou kategorií. V prvém pøípadì nejdøíve formálnì rozlišujeme dvì stránky daného momentu reality a potom hledáme jejich interpretaci. Pøitom nalezení této interpretace není vùbec jednoduché. Ve druhém pøípadì interpretujeme urèitý moment reality prostøednictvím jeho ztotožnìní s urèitou kategorií. Víme však, že je možné vždy nalézt i ten moment reality, který je možné ztotožnit s druhou z párových kategorií. Tento postup mùžeme chápat tak, že nejdøíve formálnì pøedpokládáme jeho urèení druhou z párových kategorií a pak hledáme pøíslušnou interpetaci.
A: Vždy� je to strašnì složité a nepøehledné.
B: Myslíš? Tak si to zkusme napsat na papír. Pøitom budeme hovoøit o formální a interpretaèní fázi kategoriálních urèení. Formální vyèlenìní dvou stránek nebo formální vymezení doplòujícího momentu reality mùžeme vždy interpretovat nalezením pøíslušných konkrétních momentù reality. Shrneme a zapíšeme to nejdùležitìjší.



---------------------------------------------------------------------------
EXISTUJÍ DVA TYPY KATEGORIÁLNÍCH URÈENÍ: VYÈLEÒUJÍCÍ A ZTOTOŽÒUJÍCÍ. PØI VYÈLEÒUJÍCÍM NEJDØÍVE FORMÁLNÌ VYÈLEÒUJEME DVÌ STRÁNKY Z URÈITÉHO MOMENTU REALITY - NALÉZÁME TY MOMENTY REALITY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ KAŽDÉ Z VYÈLENÌNÝCH STRÁNEK. PØI ZTOTOŽÒUJÍCÍM URÈENÍ NEJDØÍVE INTERPRETUJEME URÈITÝ MOMENT REALITY JAKO URÈITOU KATEGORII, PO TÉ FORMÁLNÌ PØEDPOKLÁDÁME EXISTENCI DOPLÒUJÍCÍHO MOMENTU REALITY URÈENÉHO DRUHOU Z PÁROVÝCH KATEGORIÍ A NAKONEC INTERPRETUJEME, KTERÝ MOMENT REALITY ODPOVÍDÁ TÉTO DRUHÉ Z PÁROVÝCH KATEGORIÍ.
---------------------------------------------------------------------------
-
A: Jak se na to teï dívám, tak mì nìco napadlo. No samozøejmì. Vždy� to, co nazýváš interpretací je ztotožòujícím urèením. Interpretovat to, co bylo vyèlenìno urèitou kategorií, i to, co je pøedpokládáno v dùsledku párového charakteru kategorií, znamená ztotožnit urèitou kategorii s urèitým momentem reality.
B: Pozor! Musíme dùslednì dodržovat požadavek párovosti kategorií i návaznosti formální a interpretaèní fáze. Chci tím øíci, že ztotožòující urèení si sice bere oznaèení ze ztotožnìní urèité kategorie s urèitým momentem reality, neboli - v tom máš pravdu - z její interpretace prostøednictvím urèitého konkrétního momentu reality, ale obsahuje i urèení doplòujícího momentu reality prostøednictvím párové kategorie.
A: Pak ovšem mezi vyèleòujícím a ztotožòujícím urèením není žádný rozdíl. Po interpretaci dvou vyèlenìných stránek se dostáváme ke ztotožòujícímu urèení. A naopak. Po nalezení doplòujícího momentu k výchozímu prostøednictvím pøíslušné párové kategorie máme totéž, jako bychom k výchozímu použili vyèleòující urèení a interpelovali jej.
B: Ale to jsme právì chtìli. Najít jak jeden typ urèení pøechází v druhý, jak se vzájemnì doplòují, jak na sebe navazují.Pøitom žádný nemùže existovat sám o sobì.


KATEGORIÁLNÍ PROSTOR


A: Když jsem šel vèera veèer po našem setkání domù, promýšlel jsem si to, o èem jsme mluvili. A najednou jsem mìl pocit, jako by se pøede mnou otevírala hvìzdná obloha v celé její hloubce nekoneèna. Nevím, zda tì to nìkdy napadlo také. Jako když si teleobjektivem pøitáhneš nìco hodnì vzdáleného. No a teï si pøedstav, že máš teleobjektiv, kterým se mùžeš zahledìt do hvìzdných hloubek. Jak chceš daleko. Objevují se pøed tebou nové a nové hvìzdy. Právì takový pocit jsem mìl, když jsem si zkusil pøedstavit, k èemu nás použití kategorií dialektiky pøivede, budeme-li postupovat dùslednì.
B: Asi vím, co máš na mysli. Ale pokus se vysvìtlit podrobnìji, co jsi zjistil.
A: A� vezmu cokoli, tedy kterýkoli moment reality, mohu v nìm prostøednictvím libovolné kategoriální dvojice rozlišit dvì stránky. To je ovšem jen zaèátek. Již vèera jsme se dostali k tomu, že každou z tìchto stránek mohu nìjak interpretovat jako nìjaký jiný moment reality. A už mì nic nebrání, abych tak postupoval do nekoneèna bez omezení. Vezmu kterýkoliv z nových momentù reality a použiji k nìmu kteroukoli jinou dvojici kategorií. Vyèlením zase dvì stránky, interpretuji je a tak dále a tak dále. Jako když mám teleobjektiv, který mì umožní pøitáhnout si cokoli bez omezení, a� je to jakkoli vzdálené. Jenže vùbec nevím, k èemu mì to mùže být.
B: Takže už zaèínáš s kategoriemi sám pracovat. Døíve, než se dostaneme k otázce, co tím získáme, musím trochu upøesnit analogii, kterou jsi uvedl. Postup vyèleòování dvou stránek prostøednictvím kategoriálních urèení pøipomíná spíše teleobjektiv namontovaný na mikroskop. Vyèlenìním dvou stránek urèitého momentu reality pronikáme spíše do jeho "nitra". Kdybychom se chtìli "zahledìt do dálek", museli bychom postupovat jinak.
A: Aha. Už vím. Urèili bychom nìjaký moment reality jednou z párových kategorií a našli doplòující moment urèený druhou z párových kategorií. Pak bychom oba momenty vzaly spoleènì, jako dvì stránky jiného momentu. A tento novì získaný moment urèili zase nìkterou z párových kategorií, našli doplòující a tak dále do nekoneèna.
B: Zkusíme si to na pøíkladì. Ale ze zaèátku vezmi jen jednu z dvojice párových kategorií. Jako bys ostatní neznal.
A: K tomu se pøímo nabízí dvojice párových kategorií èásti a celku. Tak tøeba hodiny, které mám po ruce. Ty mohu chápat jako urèitý celek, který má èásti. Když vyèlením tu stránku, která odpovídá èástem, mohu zase každou z øástí považovat za celek, který se také skládá z nìjakých èástí. Tøeba ozubené koleèko z atomù kovu. Každý mohu opìt vzít jako celek a hledat jeho èásti. A tak dále. Nebo na druhou stranu. Samy hodinky jsou souèástí nìèeho. Tøeba vìcí, které každodennì potøebuji. Vìci, které každodennì potøebuji jsou opìt èástí nìèeho. Tøeba èástí vìcí, které potøebují všichni lidé, èástí spotøebních pøedmìtù. Ty jsou též èástí nìèeho. Tady udìlám skok a øeknu tøeba, že èástí celé spoleènosti. A tak dál. Také mohu donekoneèna postupovat v hledání vyššího celku. Je to pìkné a zajímavé. Ale kromì toho, že netuším, k èemu takový postup je, je tu ještì nìco, co se mì na tom nelíbí. Mám možnost postupovat, jak chci. Velmi nejednoznaènì. Ta nejednoznaènost, neurèitost mì neuspokojuje.
B: Je tu více toho, co by se ti nemìlo líbit. Neboj. Nebudeme to obcházet. Ale musíme postupovat po krùècích. Takže zkus uvést ještì nìjaký jiný pøíklad. Pøíklad, pøi kterém by byla použita jiná dvojice kategorií dialektiky.
A: Napadá mì dvojice pøíèiny a úèinku.
B: To by bylo pøíliš jednoduché. Ta se pøi použití chová velmi podobnì jako celek a èást. Vezmi jinou.
A: Máš pravdu. Tak nìjak jsem to cítil. Zatímco pøi použití èásti a celku se dostávám k tomu nej-nej-nejmenšímu nebo nej-nej-nej-døívìjšímu nebo tomu, co je nejvíce vzdálenou budoucností.
B: Ano. Kategoriální dvojice èásti a celku svádí k tomu, abychom ji použili k postupu v podstatì shodném s rekapitulací prostorové struktury našeho Vesmíru. A kategoriální dvojice pøíèiny a úèinku k postupu v podstatì shodném s rekapitulací èasové dimenze našeho Vesmíru. Protože tyto parametry našeho Vesmíru jsou obsaženy v našem bìžném vìdomí, ne náhodou tì napadly nejdøíve. Pokud bychom si všimli jen jich, mohli bychom pøehlédnout velmi podstatné vlastnosti našeho svìta. Proto zkus použít nìjakou jinou dvojici kategorií.
A: Tak tøeba vezmu dvojici kvantita a kvalita. A nìco jednoduchého. Tøeba to jablko, které leží tady na stole. Vyèlením z nìj dvì stránky. Jeho kvalitativní stránka je, že je k jídlu. Jeho kvantitativní stránka, že má tolik a tolik kalorií, vitamínù a podobnì. Ale dál už si s tím nevím moc rady.
B: Zkus to ještì. Napøíklad v tom, co jsi vyèlenil jako kvantitativní stránku a interpretoval jako poèet kalorií èi vitamínù, zkus zase rozlišit dvì stránky dané párovou kategorií kvantity a kvality.
A: Dobøe, zkusím to. Kvalitou kalorií je, že jsou urèitým druhem energie. A kvantitou, kolik jich je. U tìch vitamínù je kvalitativní stránkou to, že se jedná o látky nezbytné pro život. A kvantitou, kolik gramù jich je.
B: A dál?
A: A� pøemýšlím, jak pøemýšlím, mám dojem, že jsem již na konci. Kvantitativní stránku energie nevyjádøím jinak než èíslem. A hmotnost mohu také vyjádøit už jen èíslem.
B: Jakým èíslem?
A: Jakýmkoli.
B: Právì že ne "jakýmkoli". I èísla mají svoji kvalitu. V bìžných fyzikálních výpoètech používáme kladná reální èísla. A ve fyzice elementárních èástic již musíme uvažovat skuteènost, že svìt se nám zde jeví jako kvantovaný. Mùžeme používat jen celá èísla. Za to však v úvahu pøipadají rùzné modely svìta, které v oblasti energie i hmotnosti mohou uvažovat se zápornými velièinami. A to jsou už významné rozdíly v kvalitativní urèitosti! Ale tím jsme se dostatli až na samotný práh stávajícího poznání. Mùžeme však shrnout výsledky našich "experimentù"
A: Také se mì zdá, že bych už nemohl sledovat a vyhodnocovat výsledky našich úvah, kdybychom se tìï nezastavili a neøekli si, jak to tedy je.
B: Pokusím se shrnout výsledky našeho uvažování v podobì nìkolika hlavních závìrù:
   Za prvé: Pøi interpretaci toho, co vymezujeme kategoriemi, máme zatím (!) a bohužel (!) velkou svobodu. Sám jsi cítil, že se ti vìtšinou nabízí možnost velkého množství interpretací, nic tì neomezuje. Tím se ovšem všechno stává velmi neurèité. My bychom nìjaká omezení, která by zabezpeèila jednoznaènost, potøebovali. Jinak by použití kategorií bylo jen intelektuální hrou bez pravidel, kterou by každý hrál, jak by chtìl, a která by mìla smysl jen pro nìj.
   Za druhé: A� vezmeme kterýkoli moment reality, nabízí se nám neomezené možnosti uplatnìní rùzných kombinací kategoriálních urèení. Na každém kroku mùžeme uplatnit kteroukoli kategorii. I zde bychom potøebovali nìjaká omezení, protože jinak velmi rychle ztrácíme pøedstavu toho, co
   jsme uvážili a co ne. za tøetí: Budeme-li používat jednu a tutéž dvojici kategorií a postupovat neustále buï ve smìru daném vyèleòujícím urèením, nebo ve smìru daném ztotožòujícím urèením, dojdeme døíve nebo pozdìji k urèitým hranicím. Napøíklad tomu, co je nej-nej-nejvìtším - náš pozorovatelný Vesmír, nebo co je nej-nej-nejmenším - nìkam do oblasti struktury elementárních èástic, nebo k tomu "nejèistìjšímu" urèení kvantity apod. Tyto hranice jsou dány hranicemi našeho poznání. Jsme tím ovšem na hranicích, nikoli na konci. Právì zde to zaèíná být zajímavé, protože vlastnosti kategorií nás pøímo vybízejí k tomu, abychom omezení daná dosaženým stupnìm našeho poznání pøekonali, abychom se tyto hranice pokusili pøekroèit.
A: Takže v prvních dvou pøípadech omezení hledáme, ve tøetím pøípadì se je naopak snažíme pøekonat.
B: Což spolu, jak jistì tušíš, vzájemnì souvisí. Ale døíve, než se dnes rozejdeme, bych tì rád upozornil ještì na jednu vìc, se kterou jsme se setkali. Podaøilo se nám "zkonstruovat" kategoriální prostor, èi pøesnìji - udìlat si o nìm pøedstavu. Když budu uvažovat jen formální stránku kategoriálních urèení, mohu øíci následující - a� vezmu kterýkoli moment reality, vždy v nìm mohu rozlišit dvì stránky pomocí libovolné dvojice párových kategorií, k tomu, co získáme opìt - a tak dále, neomezenì a v mnoha smìrech, podle toho, s kolika párovými kategoriemi budu pracovat - a� vezmu kterýkoli moment reality, vždy v nìm mohu rozlišit dvì stránky pomocí libovolné dvojice párových kategorií, k tomu, co získáme opìt - a tak dále, neomezenì a v mnoha smìrech, podle toho, s kolika párovými kategoriemi budu pracovat - a� vezmu kterýkoli moment reality, vždy jej mohu urèit kteroukoli z párových kategorií dialektiky a najít moment reality, který je urèen druhou z párových kategorií, oba dva momenty spolu vytváøí opìt nìjaký moment reality, k jehož urèení lze použít kteroukoli z párových kategorií a hledat doplòující moment - a tak dále, neomezenì a v mnoha smìrech, podle toho, s kolika kategoriemi budu pracovat.
A: A samotný poèet párových kategorií, které mohu èi musím používat, je omezený?

B: To je další z podstatných otázek. Odpovìï na ni ještì nejsme pøipraveni dát. Ale radìji si zapišme podstatný výsledek našich úvah:
---------------------------------------------------------------------------
POSLOUPNOST VŠECH MOŽNÝCH KATEGORIÁLNÍCH URÈENÍ (ROZVÍJENÝCH VE SMÌRU, KTERÝM ORIENTUJE VYÈLEÒUJÍCÍ I ZTOTOŽÒUJÍCÍ URÈENÍ) VYTVÁØÍ KATEGORIÁLNÍ PROSTOR.
---------------------------------------------------------------------------
A: Ten má pìknì zmatenou strukturu!
B: Možná ještì složitìjší. Však uvidíš. Mùžeme se ale pokusit o vymezení jeho vlastností èi podívat se prizmatem jeho vlastností na vlastnosti našeho svìta.

VADY NA KRÁSE

A: Pojem "kategoriální prostor" jsi použil pro názornost, nebo to má hlubší smysl?
B: Proè se ptáš?
A: Protože jsem se pokusil provést urèité srovnání mezi "normálním" prostorem a kategoriálním.
B: A co jsi zjistil?
A: Jednak to, že kategoriální prostor má mnohem bohatší strukturu. A jednak to, že má více dimenzí, pokud tak jeho vìtvení podle libovolné dvojice kategorií mùžeme nazvat.
B: Víc nic?
A: Cítím, že je s ním spojena øada dalších záhad, ale nedokážu pøesnì vyjádøit jakých.
B: Pøednì je urèitým konceptem, který ti umožòuje v prvním pøiblížení pospojovat všechno, co znáš. Vzpomínáš, jak jsme o tom hovoøili již pøi prvním setkání. A teï srovnej tento koncept s konceptem, který dává pøedstavu o "normálním" prostoru, tedy pøesnìji èasoprostoru. Ta také dává možnost pøedstavit si urèitým zpùsobem svìt jako celek. Ovšem zdaleka ne s takovým bohatstvím souvislostí. Kategoriální prostor mnohem plnìji ukazuje obsah nevyèerpatelnosti svìta. A navíc - "vložení" celkové pøedstavy o svìtì do rámcù èasoprostoru je zavádìjící, zatímco v pøípadì konceptu kategoriálního prostoru se orientujeme na pøekroèení myšlenkových bariér. Koncept kategoriálního prostoru je z tohoto hlediska orientující.
A: Nevím, co máš na mysli.
B: Koncept prostoroèasu má dva zásadní nedostatky. Mírnì øeèeno ochuzuje celkovou pøedstavu o svìtì. Platí jen pro náš pozorovatelný Vesmír.
A: Tím chceš øíci, že mezi svìtem a naším pozorovatelným Vesmírem je nìjaký rozdíl?
B: Pøesnì to chci øíci. To, co má èasoprostorovou strukturu ve smyslu "našeho"prostoru a "našeho" èasu není bez omezení. Dnes již pomìrnì pøesnì známe tyto hranice. A víme, že "nìco" je za tìmito hranicemi. Ovšem stávající poznání nám ještì neumožòuje øíci, co. Proto opatrnì hovoøíme o "našem" pozorovatelném vesmíru. O tom jsme již mluvili. Nepovažujeme to pøitom za nic "nenormálního". Všimni si, že již sám název pro teorii, která o této problematice vypovídá, apeluje spíše na støízlivé uvažování- standardní teorie Vesmíru. Pochopitelnì vzrušivé je a bude hledání "pøesahu", hledání toho, co je za hranicemi našeho pozorovatelného Vesmíru. A právì zde nás extrapolace, kterou dává kategoriální prostor, mùže významnì orientovat. Dnes nevíme, zda za tìmito hranicemi bude nìjaký analog našeho èasu a našeho prostoru. Nevíme, zda se tam nesetkáme s nìjakou novou fyzikální dimenzí. Nevíme, kolik dimenzí tam prostor èi dokonce èas budou mít. Nevíme dokonce ani, zda tam má smysl hovoøit o dimenzích, tedy pøesnìji metrice. Všechno mùže být složitìjší a taky bude. Urèitì náspøekroèení tìchto hranic víc než dostateènì pøekvapí a pouèí o nevyèerpatelnosti hmoty. Ale víme, že i za tìmito hranicemi bude možné použít kategorií formy - obsahu, možnosti-skuteènosti, totožnosti-rozdílnosti a všech ostatních. A nejen za tìmito hranicemi, ale i pøi jejich pøekraèování.
A: Jak si tím mùžeš být tak jist?
B: Protože kategorie dialektiky, se kterými pracujeme, jsou mnohem obecnìjší, než fyzikální pojem prostoru èi èasu. Vytìžili jsme je z mnohem bohatšího obsahu poznání než dává fyzikální obraz svìta.
A: Já bych spíše øekl, že jsou to urèité formy myšlení, které má každý odedávna. Které jsou vrozené. Vždy� jsme je "vytáhli" už jako hotové z myšlení. Sám jsi mi k tomu pomohl. "Vytáhl" jsi je z mého myšlení, pøed mýma oèima, už jako hotové.
B: I takový názor se vyskytuje. Za chvíli si ukážeme, že bychom s ním však daleko nedošli. Ale ještì pøed tím k tomu druhému nedostatku prostoroèasového konceptu. Hodí se jen pro fyzikální strukturu toho, co známe. Neumožòuje nám udìlat si pøedstavu o procesu vývoje, o vztahu našeho myšlení a reality, o myšlení samotném. Ale také o spoleènosti se vším všudy. Vèetnì toho, že máme zájmy, prožitky, o nìèem jsme pøesvìdèeni, nìco jsme schopni dokázat, v nìco vìøíme. Zde ti pojem èasu a prostoru moc nepomùže. Kdežto kategorie zde pracují velmi efektivnì. Mùžeme je bez omezení použít právì tak k urèení zájmù, jako pøírodních vìcí.
A: To je pravda.
B: To, že jsme objevili, uvìdomili si a nebo zkonstruovali kategoriální prostor, je první silný výsledek, který jsme dosáhli. A elegantní výsledek. O svìtì jako celku mùžeme uvažovat prizmatem kategoriálního prostoru, což nám umožòuje pøekonat øadu myšlenkových bariér a uvìdomit si konkrétnìji, co znamená jeho nevyèerpatelnost. Zatím však všechny naše úvahy a konstrukce nestojí na dostateènì pevných nohou. Mají dost vad na kráse. Postupnì jsme na nì naráželi a vždycky jsme si øekli, že se s nimi ještì nedokážeme vyrovnat, že musíme poèkat. Zkusme si je pøipomenout.
A: Hlavní podle mì je, že nám stále uniká smysl. Smysl toho, co získáme použitím kategorií. Dále pak libovùle èi obrovská nejednoznaènost pøi použití kategorií. Když používáme kategorie, mohu spoléhat jen na svoji intuici. A vùbec si nejsem v každém konkrétním pøípadì jist, zda jednotlivá kategoriální urèení interpretuji správnì. No a pak vùbec nevím, co kategorie jsou, odkud se vzali.
B: Když jsi to tak pìknì rozebral, vypadá to, že jsme si tìmito výhradami znehodnotili všechno, k èemu jsme prozatím dospìli. A máš pravdu. Kdybychom nešli dál, kdybychom se s problémy, které uvádíš, nevypoøádali, byly by naše výsledky pouze spekulativním výplodem.
A: Jak se s tìmi problémy chceš vypoøádat? Doposud mìl náš postup alespoò jednu výhodu - mohli jsme si každý krok provìøit myšlenkovým experimentem. A teï se nám vracejí otázky, které pøed námi vyvstaly hned na zaèátku našeho zamyšlení.
B: Pokusíme se z tìch vad na kráse udìlat znaménka krásy.
A: To je sice vtipnì øeèené, ale pøi odpovìdi na otázku, jak postupovat, se z toho moc nedovíme.
B: Jen nepodceòuj tuto metaforu. Proè jsme stávající nedostatky kategoriálních prostøedkù oznaèili jako "vady na kráse"? Protože do jejich použití intervenovalo nìco, co stálo mimo nì, co znehodnocovalo výsledky jejich použití. "Krásné" se nám kategoriální prostøedky jevily potud, pokud jimi bylo možné uchopit vše, pøesnìji - pøi prvním zevrubném hodnocení vše. Kategorie je možné používat k èemukoli, dokonce v jejich složité rozvìtvené struktuøe, kterou nám dává koncept kategoriálního prostoru. Vše, co víme o svìtì, je možné nahlížet prizmatem kategoriálního prostoru. Ukazuje se však, že øada otázek se vymyká tomuto zpùsobu nahlížení, stojí jakoby vnì kategoriálních prostøedkù. Jsou to otázky, týkající se toho, jak, k èemu a proè tyto prostøedky používat. Otázky reflexního charakteru, které mají zásadní charakter. Máme-li udìlat z vad na kráse znaménka krásy, nezbývá nám než i tyto otázky zodpovìdìt pomocí kategoriálních prostøedkù. Vypovídat kategoriálními prostøedky o kategoriálních prostøedcích samotných. Z hlediska smyslu jejich použití, zpùsobu jejich použití, pùvodu tìchto prostøedkù a podobnì.
A: Cožpak je to možné?
B: Je to nutné. Naprosto nutné, pokud se v zamyšlení o svìtì máme nìèeho dobrat. K tomu, abychom mohli otázky o svìtì odpovídat, musíme respektovat jejich propletenec, to, že vytváøejí zauzlenou strukturu. To už víme. Pokud chceme k odpovìdi na tyto otázky použít výkonné prostøedky, musí mít tyto prostøedky též zauzlenou strukturu. Jinak by byly nepoužitelné.
A: Takže vše ještì zkomplikujeme. Udìláme propletenec z toho, co již je beztak dost složité.
B: Tak nìjak. Nic jiného nám nezbývá. Tím si však vytvoøíme pøedpoklady pro podstatné zpøesnìní prostøedkù, se kterými pracujeme. A každé zpøesnìní znamená i urèité zjednodušení. Vždy� nìco se nám jako složité mùže jevit právì proto, že je pøíliš neurèité, nejednoznaèné, že má mnoho výkladù.
A: Já bych rád zkomplikoval to, co o prostøedcích, které máme, víme. Ale nenapadá mì, jak to zkomplikovat samotnými prostøedky. O jejich nedostatcích samozøejmì mám urèitou pøedstavu. Ale jak tyto nedostatky promítnout do problémù konstruování jich samotných, nevím.
B: V tom pøípadì je namístì všimnout si pod drobnohledem toho nejjednoduššího.
A: Myslíš samotného urèení nìjakého momentu reality nìjakou kategorie èi dvojicí párových kategorií?
B: Pøesnì tak. Co bys potøeboval, abys odstranil neurèitost, která se pøi tom vyskytuje.
A: Potøeboval bych napøíklad vìdìt, co to znamená, že urèím nìco jako kvalitu nìèeho, nebo jako èást nìèeho, nebo jako pøíèinu nìèeho.
B: Správnì. Tak se zamysli nad tím, jak se pokusit o takové zpøesnìní. Ne hned. Do zítra. A vyzkoušej si to na více pøíkladech.

PRIMITIVNÍ DEFINICE

A: Zkoušel jsem to a myslím, že jsem na nìco pøece jen pøišel. Má to ovšem jeden háèek. Dovedu sice zpøesnit použití jednotlivých kategorií, netuším však, co mì toto zpøesnìní umožnilo, jak to, že toto zpøesnìní mohu provést.
B: Možná, že jsi na správné cestì. Zkus uvést konkrétní pøíklady.
A: Zkusil jsem si ujasnit, co to znamená, že nìco urèím jako obecné. A nenapadlo mì nic jiného, než že musím najít to, v èem se rùzné pøípady shodují, v èem jsou totožné. Pak jsem si zkusil ujasnit, co to znamená, že nìco je kvalitou. A zjistil jsem, že kvalitu vìtšinou tvoøí to, co je podstatou daného. Já vím, výsledky jsou to skromné. Také se mi na nich líbí jen nìco a nìco se mi vùbec nelíbí.
B: Mùžeš upøesnit, co se ti na nich líbí a co se ti na nich nelíbí?
A: Líbí se mì to, že tímto zpùsobem kategorie definuji a definuji je prostøednictvím nich samotných. Nelíbí se mì však to, že tyto definice jsou pøíliš triviální, že napøíklad obecné nahrazuji totožným, èi pøesnìji hledám prostøednictvím totožného, nebo kvalitu vymezuji prostøednictvím podstaty. Proè to mohu udìlat nevím. A nevím dokonce, zda to mohu udìlat.
B: Ale udìlal jsi to a urèitý smysl to mìlo. Nìco ti to napovìdìlo. Budeš hledat totožné a dostaneš se tím k vymezení obecného.
A: To ano. Ale pøitom cítím, že obecné je nìco víc nebo nìco trochu jiného, než totožné. A právì tak, nebo ještì lépe vím, že podstata a kvalita nemusí být vždy totéž.
B: Mùžeme však øíci, že v prvním pøiblížení èi v nìkterých pøípadech uvedené ztotožnìní mùžeme provést.
A: Proè ne? Ovšem zajímavìjší by bylo odpovìdìt na otázku, proè ano?
B: Mohu tì uklidnit, Už teï jsi se dostal na hranice vymezení kategorií, tak jak se s ním mùžeš seznámit v uèebnicích a nebo i v teoretické literatuøe, která jim svého èasu vìnovala velkou pozornost.
A: Už nevìnuje?
B: Vzniklo urèité rozèarování. Podle jednìch byla podstata napøíklad to, co je vnitøní, podle jiných to, co je dáno kvalitou, jindy zase obecným èi právì naopak tím, èím se vìci mezi sebou navzájem odlišují. Každý mìl své schéma, které interpretoval buï jako definici kategorií nebo jako pøechod od jedné kategorie k druhé, jako formu našeho myšlení. Problém nebyl v nedostatku takových schémat, ale naopak. V tom, že jich bylo pøíliš mnoho. Každý mìl svoje a jednotlivá schémata se èasto vzájemnì vyvracela. A tak bouøe diskusí vyústila v tichý nezájem o dané téma.
A: A my?
B: My se pokusíme jít dál.
A: Máme nìjaké trumfy v rukou? Nìco, co nám dává šanci na úspìch?
B: Urèitì. Jinak by bylo vhodnìjší dané téma decentnì obejít. Tìch "trumfù" máme více. Prozatím bych uvedl tøi:
   Za prvé. Nauèili jsme se klást otázky, kterým øíkám reflexivní, otázky, které odpovídají na to, proè postupovat právì tak a ne jinak, co je nutné k tomu, abychom tak mohli postupovat a podobnì. Sám jsi v úvodu našeho dnešního rozhovoru pøedvedl schopnost klást si takové reflexivní otázky.
   Za druhé. Máme již koncept kategoriálního prostoru. Ten nám umožní vidìt øadu problémù, jak se øíká, z nadhledu.
   Za tøetí. Jsme pøesvìdèeni, že k øešení všech otázek je možné a nutné pøistupovat na základì dùsledného využití poznávacích funkcí kategorií. Toto pøesvìdèení máme dostateènì zdùvodnìno. Víme, že otázky o svìtì jsou "zauzleny". Zjednodušenì øeèeno, odpovìï na každou z nich pøedpokládá odpovìï na všechny ostatní. Víme, že k pøesné odpovìdi potøebujeme pøesné prostøedky. A mùžeme tedy oèekávat, že toto "zauzlení" se pøenese i do problému vypracování podobných prostøedkù.
A: Poèkej! Teï mì nìco napadlo. Dopustili jsme se nekorektnosti.
B: Musíme obèas dìlat kroky, které nejsou zcela korektní, ale jejichž smysl i možnost odstranìní tìchto nekorektností se ukážou pozdìji. Neupozoròuji na to vždy a je dobøe, že si toho všímáš.
A: Tentokrát jsi se však prohøešil proti tomu, co bylo doposud nejvìtším výsledkem našeho uvažování, proti zpùsobu, kterým jsme vymezili kategoriální prostor.
B: Jsi si tím tak jist?
A: Ano. Urèitì, Øekli jsme si, že z každého momentu reality mohu prostøednictvím kterékoli dvojice párových kategorií vyèlenit dvì stránky a interpretovat je jako urèité jiné momenty reality. A takto mohou postupovat neustále. A nyní vezmu tøeba knížky v tvé polièce. Všechny jsou psány èesky.Tedy v tom jsou si všechny totožné. Souèasnì však øíkám, že toto totožné je obecným. A také je. Jenže já bych mìl v tom, co jsem vymezil jako totožné rozlišit obecné a jedineèné. Øíkám však, že totožné je jen obecné. Bez jedineèného. Jinak bych také nemohl prostøednictvím totožného vymezit obecné. To je ovšem v pøímém rozporu se zpùsobem konstrukce kategoriálního prostoru. Tedy buï se zøeknu zpùsobu konstrukce kategoriálního prostoru, nebo myšlenky definovat kategorie vzájemnì mezi sebou.
B: A nebo zjistím, že obojí lze spojit.
A: Chtìl bych vìdìt jak.
B: Pøednì si všimni, že podobného "høíchu" jsme se dopustili již døíve, když jsme hovoøili o ztotožòujícím urèení nebo o interpretaci nìkteré vyèlenìné stránky. Øíkali jsme, že nìco, tøeba rozdíl elektrického potenciálu, je pøíèinou nìèeho jiného, tøeba blesku v daném pøípadì. Tedy urèili jsme daný moment reality jako pøíèinu, jen a jen jako pøíèinu.
A: Ovšem jen v daném kontextu, jen z urèitého hlediska. Z jiného hlediska mùžeme považovat rozdíl elektrického potenciálu za úèinek nìèeho jiného. B: A co nám brání v tom, abychom i urèení obecného jako totožného nepovažovali za platné jen za urèitých podmínek, v urèitém kontextu, z urèitého hlediska. Mìlo by to øadu výhod. Mohli bychom podmínky platnosti vymezit a hledat pøesnìjší definice kategorií.
A: Urèitý rozdíl mezi prvním a druhým pøípadem je. V prvním pøípadì rùzné ztotožòující urèení bylo dáno rùzným kontextem. V tomto pøípadì ztotožòuji to, co vyèleòuji jako totožné, s tím, co vyèleòuji jako obecné. Ztotožòuji vlastnì dvì kategorie mezi sebou a øíkám, že toto ztotožnìní je, alespoò nìkdy, možné a že o nìèem vypovídá. Dìlám nìco již v rovinì samotných kategorií. A zde by naopak mìla být plná symetrie. Každá dvojice kategorií by mìla z libovolné kategorie vyèlenit dvì stránky.
B: A co když ten kontext, ve kterém používáme konkrétní kategorie k urèení konkrétních momentù reality, lze též "prosvítit" pomocí kategorií. Co když to, co se nám zdá intuitivní èi nahodilé, má ve skuteènosti pøesnou logiku, kterou lze vyjádøit pomocí kategoriálních prostøedkù samotných. A: Tuším, co chceš øíci, ale vùbec si to nedovedu pøedstavit nìjak konkrétnìji.
B: Tak se vra�me k našemu pøíkladu. Chtìli jsme si upøesnit zpùsob, kterým vyèleòujeme obecné. A co jsme udìlali? Vložili jsme mezi zkoumaný moment reality a vyèlenìní obecného urèitou operaci realizovanou s využitím kategoriálních prostøedkù. Vyèlenili jsme nejdøíve totožné. Vyèlenìní obecného bylo tedy zprostøedkováno vyèlenìním totožného. Vytlaèili jsme alespoò kousek intuice a nahodilosti z toho doposud tajemného kontextu, ve kterém dáváme jednotlivá kategoriální urèení.
A: Chceš øíci, že takto bychom mohli postupovat i dál, že bychom mezi urèitý moment reality a jeho urèení prostøednictvím nìkteré z kategorií mohli vložit více kategoriálnì vyjádøených zprostøedkování a tím se zbavit šumù, které vznikají v dùsledku intuice?
B: Dokonce pøi samotném vymezení nìjakého momentu reality je možné použít kategoriální prostøedky. Zdá se nám, že jej vybíráme náhodnì. Ale je tomu tak opravdu?
A: Pak by ovšem vše bylo nìjak divnì zauzlené.
B: Víc, než si zatím dovedeš pøedstavit. Ale nepøedbíhejme. Všimni si spíše nìèeho jiného. To, že jedno a totéž se nám jeví v mnoha podobách. Abych byl konkrétní. Našli jsme urèité spojení totožného a obecného. Toto spojení vystupuje jako primitivní definice obecného. Ovšem i jako myšlenkový postup, kdy od totožného pøecházíme k obecnému. Nebo jako skuteènost, že vyèlenìní obecného je zprostøedkováno vyèlenìním totožného. A nebo jako postup, pøi kterém se interpretací toho, co vyèleòujeme rùznými kategoriemi - jednou jako totožné, podruhé jako obecné - dostáváme k témuž momentu reality.
A: Která z tìch podob je ta pravá.
B: Všechny a žádná. Zatím se pohybujeme ještì pøíliš na povrchu pochopení reality prostøednictvím kategoriálních prostøedkù. Zatím máme i o samotných kategoriálních prostøedcích jen velmi pøibližnou a neurèitou pøedstavu. Mohli bychom najít i další podoby.Teï bych tì však chtìl upozornit na jednu, o které jsi se mimodìk již zmínil. Totiž, když øíkáme, že obecné je totožné, porušujeme tím symetrii kategoriálního prostoru. Øíkáme, že nìco - obecné- je nìèím jiným - totožným. Dopouštíme se vlastnì dvojího høíchu. Porušujeme symetrii: obecné by mìlo mít dvì stránky - jak totožné, tak i odlišné, A souèasnì øíkáme, že nìco je nìco jiného.
A: A to nám nevadí?

B: Vadí, ale je to obì� pìšce se ziskem dámy. Bez nadsázky. Hlubší smysl tohoto postupu si ostatnì jako i v jiných pøípadech budeme uvìdomovat postupnì. Teï si jen pøedbìžnì mùžeme øíci, že jsme našli takový zpùsob vyjádøení urèitosti nìèeho, pøi kterém si pøesnì uvìdomujeme omezení, která tím klademe, tedy "høíchy", kterých se dopouštíme. Ale nedejme se strhnout možností námitek a dalších úvah. Napíšu teï na papír nìkolik pøíkladù urèitosti tohoto typu, èi jinak øeèeno primitivních definic kategorií. 
---------------------------------------------------------------------------
OBECNÉ JE TOTOŽNÉ
PODSTATNÉ JE OBECNÉ
PODSTATA JE TO, CO JE URÈUJÍCÍ
KVALITA NÌÈEHO JE TO, CO JE PODSTATOU DANÉHO
TOTOŽNÉ JE TO, CO SE PØI POHYBU ZACHOVÁVÁ
POHYB JE URÈITÝM VZTAHEM MEZI MOŽNOSTÍ A SKUTEÈNOSTÍ
ROZPOR JE DÁN ODLIŠNÝMI MOŽNOSTMI VE VZTAHU K DANÉ SKUTEÈNOSTI
FORMA JE TO, PØES CO SE ZPROSTØEDKOVÁVÁ VZÁJEMNÉ PÙSOBENÍ NÌÈEHO
S NÌÈÍM, CO JE PØI TOMTO PÙSOBENÍ BEZPROSTØEDNÍM
CELEK JE VNÌJŠÍ, ÈÁST VNITØNÍ STRÁNKOU NÌÈEHO
---------------------------------------------------------------------------
A: Proti øadì z uvedených definic bych mohl mít námitky.
B: O tom nepochybuji. Mì by však zajímaly ne samotné námitky, ale typy tìchto námitek. Pokus se je do pøíštì nìjak uspoøádat. Nepodceòuj však ani tyto primitivní definice. Mají skuteènì øadu nedostatkù. Jsou však jedním z dùležitých pramenù hledání urèitosti v našem doposud hodnì divokém svìtì myšlení, kterým chceme postihnout skuteèný svìt.

JAK DÁL

A: Mohu zaèít pøímo jednotlivými námitkami?
B: Chvilièku ještì zadrž. Nejdøíve si vyjasníme strategii dalšího postupu. Dostali jsme se v našem uvažování k bodu, kdy jsme schopni, alespoò v prvním pøiblížení a s øadou nedostatkù, øíci nìco urèitìjšího, nìco pozitivního. Teï už musíme zvažovat dvojí. Na jedné stranì dùslednì odhalovat nedostatky stávajícího, na druhé stranì však uchopit to, co již máme, a odrazit se od toho pøi dalším postupu. Nejlépe bude, když na to pùjdeme takto: Ty formuluj jednotlivé námitky a já na nì budu odpovídat tak, že ukážu ke každé program øešení problémù, na které upozoròuje.
A: Dobøe. Vyzkoušíme si to, Tak za prvé: V definicích, které jsi uvedl jako pøíklad, figuruje øada dalších pojmù, možná že dokonce takových, které lze interpretovat jako párové kategorie dialektiky. Pøitom stále nevíme, podle jakého kritéria je pøiøadit k ostatním. Jako pøíklad mohu uvést: urèující a urèované, bezprostøední a zprostøedkované. Kdybychom hledali další možné definice, nepochybnì by se objevily další kategorie.
B: Odtud vyplývá první program. Program, který bychom mohli nazvat hledáním èi formováním základní kategoriální báze. Doposud jsme uvažovali jen jeden pøíznak zaèlenìní té èi oné dvojice párových kategorií dialektiky mezi základní - její schopnost být použita k urèení libovolného momentu reality, v oblasti živé, neživé pøírody, v oblasti spoleènosti i lidského myšlení. Lze pøedpokládat, že takových dvojic kategorií mùže být velké množství. Lze také pøedpokládat, že ne všechny budou základní, pøesnìji, že budou souèástí základní kategoriální báze, pokud za základní kategoriální bázi budeme považovat souhrn tìch a jen tìch kategorií, které pøinášejí nìco nového, které nelze plnì vyjádøit ostatními. Toto kritérium se ti mùže zdát pøíliš vágní. Pøi praktické realizaci naznaèeného programu však nìjaké zvláš� velké potíže nevznikají. Je totiž potøeba pracovat s "rozumným" poètem dvojic párových kategorií dialektiky, dejme tomu, že jich je kolem dvaceti. Nìkteré z tìch, které pøipadají v úvahu, lze vyjádøit systémem vzájemných definic tak plnì, že není dùvod zaèlenit je všechny do základní kategoriální báze. Staèí vybrat èást z nich . Alternativ pøitom mùže být více, jsou však mezi sebou pøevoditelné. Souèasnì s tím pøi hledání všech možných primitivních definic na sebe nìkteré dvojice párových kategorií "upozoròují". Ty je potom tøeba do báze zaøadit. Jedná se tedy o program hledání co nejúplnìjších a souèasnì optimální "sestavy".
A: Tak druhá námitka: Pøi formulování definic kategorií postupujeme pøíliš volnì. Spojujeme je rùzným zpùsobem, tak jak se nám hodí. Když øíkáme "A je B", tak to beru. Ale nìkdy si vypomáháme tím, že øíkáme "A je nìco, co ve vztahu B je nìèím a podobnì".
B: To je velmi dùležitá námitka. Pokud chceme používat skuteènì pøesné kategoriální prostøedky, musíme pøed jejich použitím zcela jednoznaènì zadat zpùsob jejich spojení a zpùsob interpretace tìchto spojení. Nejlépe formou symbolického vyjádøení. Pøi použití se ukáže, že taková symbolizace v nìèem vyhovuje, v nìèem ne. Nezbývá než ji zdokonalit, znovu zkoušet a znovu zdokonalovat. Tento smìr zdokonalování kategoriálních prostøedkù je možné nazvat programem symbolizace. Mùže se zdát, že jde jen o technickou záležitost. Ve skuteènosti nás tato práce vede k hlubšímu pochopení smyslu a podstaty využití kategoriálních prostøedkù.
A: No a nakonec hlavní námitka - stále mi ještì není jasné, co nám vlastnì použití kategoriálních prostøedkù dává, k èemu se prostøednictvím nich dostáváme. Abych byl ještì konkrétnìjší. Intuitivnì cítím, že na tìch definicích kategorií, které jsme si uvedli, nìco je. Ale co? A nebo se nám jen zdá, že nìco rozumného vypovídají?
B: Už jsme si øekli, že primitivní definice kategorií mùžeme interpretovat jako formy myšlení. Mají logickou funkci. Ukazují, jak postupovat od jednoho ke druhému. Na základì toho bychom mohli vymezit další program - program hledání forem myšlení, logických postupù, které jsou dány pøechodem od jedné kategorie ke druhé.
A: Ale stále zùstáváme jen v rovinì kategorií. Dostaneme se od jedné kategorie ke druhé, ale zase jen ke kategorii. Jaký je její vztah k realitì? Co nám její použití k realitì dává? K èemu nám je to, že kategorie mùžeme vzájemnì definovat a tím zpøesnit?
B: K tomu, abychom si otevøeli cestu k odpovìdi na tyto otázky, budeme muset dìlat nìco jako "kopernikánský obrat". Ale to si nechejme na pøíštì. Bude to opravdový skok v našem postupu a na nìj se musíme dobøe pøipravit. Podívejme se však na statut primitivních definic kategorií ještì z jednoho hlediska. Sice z hlediska spíše formálního, nicménì v urèitém smyslu pozoruhodného, Jak je možné charakterizovat jejich vztah ke kategoriálnímu prostoru?
A: Nevím, co máš pøesnì na mysli, ale napøíklad takto: Kategoriální prostor je neomezený. Mùžeme neustále v mnoha smìrech vyèleòovat nové stránky a interpretovat je, právì tak jako hledat doplòující momenty. Na rozdíl od toho je primitivní definice kategorií jen velmi omezeným spojením kategorií.
B: Mohli bychom tedy øíci, že po formální stránce je definice kategorií jen "kouskem" kategoriálního prostoru, že je v nìm obsažena, že vzniká výbìrem jen nìkterých ze všech možných spojení kategorií.
A: Ne tak docela. Pøi definici kategorií spojujeme jednotlivé kategorie pøímo mezi sebou. Pokud hovoøíme o kategoriálním prostoru, máme my mysli proces, který probíhá souèasnì s použitím kategorií k realitì, k urèování momentù reality.
B: Mezi obojím mùžeme najít pojítko. Co to znamená, když øekneme, že napøíklad obecné je totožné. Že naprosto všude, a� již vezmeme kterýkoli moment reality, se vyèlenìním totožného dostáváme k témuž jako kdybychom vyèlenili obecné. To znamená, že i pøi bezprostøedním vzájemném spojení kategorií uvažujeme jejich použití k urèování pøedmìtu poznání. Jak v pøípadì kategoriálního prostoru, tak v pøípadì primitivních definicí kategorií mùžeme hovoøit o spojení kategorií, staèí, když si ujasníme, jak tato spojení interpretovat.
A: V tom pøípadì je zde však ještì jeden podstatný rozdíl. Každá èást kategoriálního prostoru je neurèitá. Øíkáme vždy, že vše má dvì stránky z hlediska kterékoli dvojice párových kategorií. Zcela jinak je tomu v pøípadì primitivních definic kategorií. Aby nìco vypovídaly, musí být urèité, musí øíkat, že nìco je nìco, a ne, že nìco má tu i tu stránku. B: Správnì. Takže bychom mohli øíci, že každá primitivní definice je nìèím jako "excitovaným" stavem kategoriálního prostoru. Ze všech možností vybírá jednu. Vnáší urèité "pnutí", urèitou asymetrii.
A: Z intuitivního hlediska je to, co øíkáš, zajímavé.
B: Tak se na to podívejme z hlediska formálního. Mohu øíci, že spojení urèitých kategorií mezi sebou na základì pøedem zadaného zpùsobu - který mùže odpovídat napøíklad dvìma typùm kategoriálních urèení, o nichž jsme hovoøili - vytváøí kategoriální strukturu. Kategoriální struktury mohou být neurèité a mohou být urèité. V obou pøípadech se jedná o èást kategoriálního prostoru.
A: Nìjak tak by to mohlo být.
B: V tom pøípadì lze navrhnout ještì jeden program. Primitivní definice kategorií patrnì nebudou jediný možný pøípad èi typ kategoriálních struktur. Pak je tøeba ujasnit si, s jakými typy kategoriálních struktur, zejména tìch, které nìco vypovídají, tedy urèitých, se mùžeme setkat, jakou mají interpretaci a jak spolu vzájemnì souvisejí. Mùžeme tedy hovoøit o programu hledání kategoriálních struktur a jejich interpretace. Tím se nám také otázka smyslu použití kategoriálních prostøedkù vyjeví plnìji, ve všech jejích aspektech.
A: Takže kategoriální prostor je to nejobecnìjší a vše, co lze vyjádøit jako nìco urèitého, je jeho zvláštním pøípadem.
B: Ne tak docela. Pokud nìjakou kategorii nìjak vyjádøíme pomocí nìjaké kategoriální struktury, znamená to souèasnì, že kategoriální prostor zauzlujeme. Vzniká tak jeden z èetných paradoxù, na které si budeme muset zvyknout. Na jedné stranì je urèitá kategoriální struktura omezením kategoriálního prostoru, na druhé stranì jej obohacuje tím, že jej zauzluje. Kategorie samy mají vnitøní strukturu, kterou lze vyjádøit pomocí jiných kategorií. Ovšem to je jen jeden z typù zauzlení kategoriálního prostoru. Dostaneme se i k dalším typùm tìchto zauzlení. Mohli bychom tak hovoøit o programu identifikování rùzných typù zauzlení kategoriálního prostoru.
A: To jsou všechny programy, které je možné stanovit?
B: Prozatím to staèí. Jinak bychom ztratili pøehled.
A: Mìli bychom se tedy pustit do realizace tìchto programù.
B: Ne. Budeme postupovat ponìkud jinak. Realizace každého z uvedených programù je nesmírnì nároèná. Na jedné stranì je pøitom nutné každý z uvedených programù realizovat prùbìžnì a neustále, na druhé stranì je možné realizovat jej jen v kontextu ostatních.Na všechno bychom ani nestaèili. Navíc to "nejpoužitelnìjší" se mùže zrodit jen jako výsledek zobecnìní zkušeností s rozsáhlých aplikací, výsledek zbavený pøímìsí individuální zamìøenosti, výsledek provìøený vzájemnou komuni- kací rozumu. Dostateènì silná motivace pro realizaci uvedených a dalších programù je však možná jen tehdy, když bude zøejmé, že to stojí za to. Proto se zamìøíme na uvažování tìch problémù, pøi kterém nám použití toho, co už máme, dá prokazatelné, o nìèem podstatném skuteènì vypovídající a pokud množno pøekvapivé výsledky. Pøitom tu èi onde v naplnìní uvedených programù a dalších, které vymezíme, postoupíme dál. Ale to pro nás nebude to hlavní. Hlavní bude, aby se nám "investice", které jsme vložili do pøípravy prostøedkù našeho uvažování o svìtì, vrátili. A se ziskem.

KOPERNIKÁNSKÝ OBRAT

A: Na dnešek jsi sliboval pøevést kopernikánský obrat.
B: Nezapomnìl jsem. Ale nejdøíve pøipomenu, co vlastnì budu"obracet". Používáme všeobecných kategorií dialektiky. Všeobecných v tom smyslu, že je mùžeme použít k urèení èehokoli. Všeobecných i v tom smyslu, že je nemùžeme definovat jinak, než vzájemnì mezi sebou. A� již tyto kategoriální prostøedky použijeme k èemukoli, vždy nám o nìèem vypoví. Nyní položme otázku takto. Budemeli jedny a tytéž prostøedky používat k urèení rùzných, pøípadnì zcela odlišných momentù reality, o èem nám vypoví?
A: Patrnì jsi položil otázku schválnì tak, aby na ni bylo možné odpovìdìt jen takto: Vždy o tom stejném. Umožòují nám v rùzném najít to nejobecnìjší. Ale to by bylo trochu málo, ne?
B: Správnì a velmi pøesnì. Dokonce bychom mohli dokázat s využitím samotných kategoriálních prostøedkù, že pokud by tomu bylo tak, nemohly by vypovìdìt o nièem.
A: To se mnì zdá trochu paradoxní.
B: Však to také urèitý paradox je. Zkusme si tento paradox pøedvést.Není to tak obtížné. Dejme tomu, že máme nìkolik momentù reality a používáme k jejich urèení nìjaké kategoriální prostøedky. Konkrétnì nìkterou z párových kategorií, kterou máme urèitým zpùsobem definovanou. Definice pøíslušné párové kategorie musí být taková, aby vyhovovala všem pøípadùm jejího použití. Tedy v pøípadì jejího použití ke všem uvažovaným momentùm reality. V tomto smyslu v nich nachází, respektive vyèleòuje to, co je pro všechny z nich spoleèné. Jenže z pojetí nevyèerpatelnosti svìta a jeho promítnutí do vlastností kategoriálních prostøedkù vyplývá, že existují takové momenty reality, které se ve vztahu k pøedcházejícímu budou právì v tom, co jsme našli jako spoleèné pro pùvodnì uvažované momenty reality, odlišovat. Tedy to všeobecné, které jsme chtìli najít, se nám vytrácí.
A: Patrnì bude skryto nìkde hloubìji. Pokud správnì rozumím pojetí nevyèerpatelnosti svìta, pak mezi pùvodnì uvažovanými momenty reality a tìmi, které se od nich odlišují právì v pùvodnì nalezeném a prostøednictvím kategorií vyjádøeném spoleènì, musí také existovat nìco spoleèného, nìco obecného pro všechny.
B: Správnì. Jenže jak tonajít?
A: Jak jinak, než upøesnìním použitých kategoriálních prostøedkù, tedy ještì konkrétnìji, upøesnìním pùvodní definice použité párové kategorie. B: Uvažuješ velmi správnì. Ale dopouštíš se jednoho zjednodušení. Nechal jsi se vlákat do takového zpùsobu uvažování, který je podøízen pùvodní primitivní definici kategorie obecného. Všimni si, že to, co øíkáš, platí jen v pøípadì, kdy obecné je totožné. A co když právì upøesnìní definice kategorie obecného získáme ponìkud bohatší schéma uvažování.
A: Máš pravdu. Ale neuvìdomil jsem si, že se nám to bude tak zauzlovat. I pøi našem uvažování tedy používáme, a� chceme èi ne, kategoriální prostøedky. Dokonce aniž si to neuvìdomujeme.
B: Vidíš. A právì takto vystupují kategoriální prostøedky ze zákulisí, jako herci na scénu. Používá je každý, i když je nezná. Neomezují naše myšlení, když se je snažíme používat explicitnì. Právì naopak. Omezovaly by naše myšlení, pokud bychom je používali nevìdomky a neznali jejich vlastnosti. Napøíklad bìžné myšlení je vedeno k tomu, aby obecné chápalo jen jako totožné. V té nejprimitivnìjší podobì. Explicitní použití kategorií a znalost jejich vlastností nám umožòuje nacházet podstatnì bohatší a realitì více odpovídající postupy. A nejen jako schémata, ale jako ucelený a neustále se rozvíjející systém. Všimni si ještì jednoho. Kategoriální prostøedky zaèínáme vypovídat o vlastnostech a zpùsobu použití jich samotných.
A: Tak to je ten tvùj kopernikánský obrat?
B: Ne. K tomu se dostaneme hned. Využijeme pøíklad, který jsme si již uvádìli. Dejme tomu, že máme primitivní definici dvojice párových kategorií èásti a celku prostøednictvím dvojice vnìjšího a vnitøního - celek je vnìjší, èást je vnitøní. Takto ji používáme a jsme s tímto použitím spokojeni prakticky všude. Celek je vždy vnìjší ve vztahu ke svým èástem. Víme však již, že i to, co se nám zdá naprosto samozøejmé, co se nám zdá tak jasné, že to podle bìžného myšlení nemùže být ani jinak, se døíve nebo pozdìji dostane do rozporu s realitou. Narážíme na pøípady, kdy pùvodní schéma pøístupu, pùvodní schéma uvažování èi pùvodní pøedstava o vlastnostech svìta selže. Takový už náš svìt je. A skuteènì. Napøíklad pøi zkoumání struktury elementárních èástic s pùvodní pøedstavou o vztahu èásti a celku jako vztahu vnitøního a vnìjšího nevystaèíme. Co potom? Mìli bychom hledat pøesnìjší a obecnìjší definici kategorií èásti a celku. Ovšem jak?
A: Ano. To je právì to, co mì doposud chybí. Øíkáš vždy primitivní definice kategorií. Urèitì tím máš na mysli, že existují ještì nìjaké vylepšené. Ale jak se k nim dostat. Jakou mají konkrétní podobu?
B: No a právì teï potøebujeme udìlat ten slíbený kopernikánská obrat. Nic tì nenapadá?
A: Nic.
B: Tak zkusme uvažovat spolu a po kouscích. Máme pùvodní definici.Ta platí "témeø" všude. a na mezní pøípady. Ovšem ty jsou pro nás nejzajímavìjší. Musíme vypracovat obecnìjší koncept. V našem pøípadì dát takovou definici vztahu èásti a celku, která umožòuje vyjádøit to, s èím se setkáváme pøi zkoumání již døíve zmínìných "zauzlených struktur".
A: A tato definice bude zobecòovat pøedcházející. Pøedcházející bude jejím zvláštním pøípadem.
B: Ano. Ovšem nejen to. Bude pøecházející definice k nièemu? Budeme ji moci jen tak jednoduše odhodit jako nedostateènou?
A: Mìli bychom. Vždy� má jen omezené použití. Lze ji použít jen nìèemu. I když rozsah jejího použití je pomìrnì široký.
B: A co kdybychom se na kategoriální strukturu, kterou je dána primitivní definice vztahu èásti a celku, podívali z trochu jiného hlediska. Jako na vyjádøení vlastností urèitého výseku reality.
A: Možná, že ti zaèínám rozumìt. Chceš øíci, že pokud øíkáme "celek je vnìjší, èást vnitøní", vypovídáme tím o vlastnostech nìèeho. Toho, kde právì takový vztah výše uvedených kategorií platí.
B: Ano. A pokud zobecním takový pøístup, mohu øíci, že se prostøednictvím všeobecných kategorií dialektiky mohu vyjadøovat o specifických vlastnostech toho èi onoho výseku reality. A ještì konkrétnìji, že prostøednictvím urèitých kategoriálních struktur mohu vyjadøovat vlastnosti specifického, vlastnosti toho, s èím se setkávám.
A: Zdá se to být velmi jednoduché.
B: A pøitom je to nìco, co se dá oprávnìnì nazvat "kopernikánským obratem". Ale tak tomu bývá vždy, když je pøekonána nìjaká zásadní bariéra. Když ji pøekonáme, zdá se nám vše velmi jednoduché.
A: Mohli bychom tedy navrhnout další program . Program vyjádøení specifických vlastností rùzných výsekù reality prostøednictvím pøíslušných kategoriálních struktur.
B: A nebo také opaènì - hledání tìch výsekù reality, které odpovídají rùzným kategoriálním strukturám. Ovšem v tomto pøípadì je nutné vytváøet nové kategoriální struktury v návaznosti na stávající a hledat pøesah, hledat nové.
A: Nìco mì však na takovém pøístupu vadí. Jednou hovoøíme o definici kategorií a interpretujeme ji jako urèité schéma uvažování, podruhé tutéž kategoriální strukturu interpretujeme jako vyjádøení vlastností urèitého výseku reality. V jednom pøípadì nás to nové, s èím se setkáváme, nutí hledat rozvinutìjší definici kategorií, po druhé se snažíme o vyjádøení pøesahu, tedy dalších momentù reality prostøednictvím rozvinutìjších kategoriálních struktur. To pøece nemusí být jedno a totéž.
B: Obrat, který jsme provedli, má øadu skrytých pøedpokladù. Proto také nebyl v dosavadním myšlení o svìtì èi rozpracování kategoriálních prostøedkù dùslednì proveden. S jeho neuvìdomovanými zárodky bychom se sice mohli setkat, ale jako zdùvodnìný program nastolen a realizován nebyl. Mimo jiné právì proto, že se podstatným zpùsobem dotýká jedné z nejproblémovìjších a nejsložitìjších otázek - otázky vztahu našeho myšlení a svìta, o kterém toto myšlení vypovídá a který se snaží postihnout. Pokud si v této otázce neudìláme jasno, pak se skuteènì zapleteme do složitých problémù. Pùvod tìchto problémù je v tom, že bychom smìšovali rozvoj forem našeho myšlení a poznáním nových, skrytých vlastností reality.

ZAUZLENÍ

A: Již by to chtìlo nìjaký dostateènì prùkazný pøíklad toho, že kategoriální prostøedky, s jejichž pøípravou jsme si dali tolik práce, mohou pøinést nìco nového a konkrétního.
B: Pokusím se o to. Naše myšlení nemá jinou možnost, než si vytváøet pøedstavu o nekoneènu na základì urèité extrapolace. Napøíklad - ke všemu, co je velké, existuje ještì nìco vìtšího, ke všemu, co je malé, existuje ještì nìco menšího, všemu, co bylo, nìco pøedchází, co bylo døíve, po všem, co bude, bude ještì nìco dalšího. Tak vzniká pøedstava o nekoneènosti svìta v prostoru a èase. Ale o tom jsme již hovoøili. Chci jen zdùraznit, že reálný charakter nekoneèna je ponìkud jiný, než naše pøedstava o nìm vznikající extrapolací.
A: V èem?
B: Právì zde by nám mìly pomoci kategoriální prostøedky a tím souèasnì ukázat i svoji použitelnost. Když nìco extrapolujeme, odrážíme tím realitu jen více èi ménì pøibližnì, a proximativnì. Èím více extrapolujeme, tím vìtší "odchylka" vzniká a døíve nebo pozdìji narazíme na bariéry extrapolace.
A: O tom jsme již také hovoøili. Prvotní pøedstavu o nekoneèné dìlitepoznání daných parametry našelnosti svìta, respektive kterékoli vìci si mohu udìlat tak, že vše se sestává vždy ještì z nìèeho menšího, cokoli mohu považovat za celek a cokoli, co je tímto celkem, se stává z èásti. Døíve nebo pozdìji pak takto vytvoøená pøedstava o nekoneèné dìlitelnosti selže. Zjistím, že je to jinak.
B: A síla kategoriálních prostøedkù spoèívá v tom, že prostøednictvím nich mohu anticipovat, jak jinak to je èi bude po pøekroèení urèité hranice, že mi umožní pøekonat myšlenkové bariéry.
A: I k tomu jsme se již dostali. Celek nejdøíve chápeme jako vnìjší a èást jako vnitøní. To je vlastnì specifická urèitost na základì které extrapolaci ve smìru nekoneèné dìlitelnosti realizujeme. Použití všeobecných kategorií k vyjádøení specifického nám pak umožòuje pochopit a vyjádøit toto specifické jako zvláštní pøípad nìèeho obecnìjšího. Ale to se mì zdá být pøíliš málo.
B: Zkusme totéž øíci trochu jinak. Velmi èastým pøípadem, se kterým se pøi poznání svìta setkáváme, jsou hierarchické struktury. Takovou hierarchickou strukturou je napøíklad koncept, který si vytváøíme k pochopení vztahu èásti a celku. Celek se vždy sestává z èástí, každá èást, pokud ji samu chápeme jako celek, se sama sestává z jiných èástí. Pøitom èásti jsou ve vztahu k celku vždy nìèím vnitøním. A tak tomu mùže být hodnì dlouho. Extrapolací pak vzniká pøedstava, že tomu tak bude vždy... A nebude. Takové, hierarchické struktury mají své hranice, jejich kategoriální vyjádøení popisuje vždy jen urèitý výsek reality. Za tìmito hranicemi se všechno zauzluje. Napøíklad - to, co je z jednoho hlediska vnitøním, mùže být z druhého vnìjším, to, co je z jednoho hlediska celkem ve vztahu k tomu, co bylo pøed tím celkem, který se takto stává èástí. Mùžeme øíci, že každá hierarchická struktura je souèástí zauzlení struktury. To už je dostateènì silný výsledek, protože naše myšlení si navyklo uvažovat pøedevším na základì hierarchistických struktur. Platí to nejen pro vztah èásti a celku.
A: Promiò, ale teï se mi to zdá jako sice zajímavé, ale bezobsažné povídání. Nedokážu si vytvoøit nìjakou konkrétnìjší pøedstavu o tom, jak by to tedy mohlo být.
B: Tak si pomùžeme. Nejdøíve nìco namaluji.

---------------------------------------------------------------------------

    
---------------------------------------------------------------------------
   Dvì pøímky, které se protínají v urèitém bodì. Nyní si pøedstav,že tvùj zpùsob vnímání svìta ti umožòuje poznávat jen to, kde dochází k pøekrývání dochází k pøekrývání nìèeho. Zkrátka v rámci daného zpùsobu poznání reality jsi schopen identifikovat jen bod, ve kterém se pøímky protínají. Øekneš, že vše se skládá z bodù. To ovšem platí jen v rámci daného zpùsobu poznání. Jakmile si rozšíøíš své poznávací schopnosti, budeš schopen poznávat i jiným zpùsobem, zjistíš, že samotný bod se sestává ze dvou pøímek. Pøesnìji, že se zmìnil pùvodní smysl toho, že se "nìco sestává z nìèeho", protože na jedné stranì jsou v pùvodním smyslu pøímky souèástí bodu, na druhé stranì se pochopitelnì každá z pøímek sestává z nekoneènì mnoha bodù.
A: To je pøíliš vyumìlkované. I když pøipustím, že zprvu nejsem schopen poznávat nic jiného než "pøekryv", neznamená to, že pøímky neexistují. Existují. Jenom ne pro mì. Tedy tvrzení, že bod se sestává z nìèeho jiného, není korektní.
B: Hned ti položím otázku, co znamená, že "nìco existuje". Abychom také vztáhli do hry další kategorie, bez kterých se neobejdeme. Ale nejdøíve náš pøíklad trochu zreálníme. Souèasná fyzika považuje elektron za bodovou èástici. Ve všech interakcích se elektron jeví jako bodová èástice. Takto se jeví i nìkteré jiné lehké èástice. Ponìkud jinak je tomu u tìžkých èástic, napøíklad protonu. Víme, že proton se skládá z kvarkù, èástic, které jsme sto identifikovat pouze nepøímo a které mají øadu zajímavých vlastností. Má urèitou prostorovou strukturu. Pùvodnì se pøedpokládalo, že se sestává ze tøí kvarkù. Pøi srážkách protonù s velmi vysokými energiemi se ukázalo, že se sestává z velmi velkého, v podstatì nekoneèného, množství kvarkù, respektive trojic kvarkù, kdy každý kvark se nám též jeví jako bodová èástice. A jsme zdánlivì v koncích. Bod je bod. Nic jednoduššího už nenajdeme. Ale co když je to jinak. Co když právì to, co se jeví jako bodové èástice, je prùseèíkem èi prùnikem nìèeho jiného, podstatnì složitìjšího?
A: A kde chceš toto jiné, podstatnì složitìjší hledat? V nìjakém jiném svìtì?
B: Nejdøíve se vra�me k již zmínìné otázce: Co znamená, že nìco existuje?
A: Zkrátka, že to je, že mohu zjistit, že to je.
B: Takže když nemùžeš zjistit, že nìco je, nemùžeš se o tom pøesvìdèit, tak to nenexistuje?
A: Existuje, ale ne pro mì.
B: A pro koho? Nebo mùže nìco existovat, aniž by to existovalo pro nìkoho? A: Samozøejmì. Existuje to ne pro nìkoho, ale tøeba pro nìco jiného.Reaguje to s nìèím jiným, pùsobí to na nìco jiného.
B: Správnì. Vtáhnìme do hry párovou kategorii možnost - skuteènost.
   Existuje možnost?
A: V urèitém smyslu ano. Existenci možnosti lze pøedpokládat na základnì toho, že nìco se stává skuteèností. Stává-li se nìco skuteèností, musí to existovat, protože skuteènost též existuje.
B: Ale možnost existuje trochu jinak než skuteènost, ne?
A: Asi ano. Ale zdá se mì to divné.
B: A kdybychom øekli, že možnost i skuteènost existují stejnì, to by se ti divné nezdálo?
A: Ještì více.
B: Tak na to zkusme jít trochu jinak. Pokusme se prostøednictvím kategorií definovat možnost a skuteènost jinými kategoriemi.
A: Zkusím to. Všechno, co existuje, je možné chápat jako vztah možnosti a skuteènosti. Všemu skuteènému odpovídá i urèitá možnost. A tato možnost se stává novou skuteèností.
B: A jak se možnost stává skuteèností?
A: Složitì. Ne každá možnost se skuteèností stává. Jen ta, která je výsledkem shody možností všeho, co spolu vzájemnì pùsobí.
B: V jednom z prvních pøiblížení tedy mùžeme øíci, že skuteènì musíme vždy uvažovat jako výsledek vzájemného pùsobení nìèeho, že skuteèné vzniká jako shoda, totožnost èi øešení rozporù mezi dílèími možnostmi všeho jednotlivého èi všech èástí, které na sebe pùsobí. Máme tak urèitý koncept skuteènosti i tam, kde není námi bezprostøednì poznávána. Víme, co nás èeká, pokud budeme pøesahovat hranice poznání.
A: Co z toho vyplývá pro poznání mikrosvìta?
B: To, že jen nám se jeví elektrony èi kvarky jako bodové èástice.Tento jejich projev je dán charakterem vzájemného pùsobení nìjakých složitých struktur, které doposud neznáme.
A: A kde tyto struktury existují?
B: Patrnì nebo spíše urèitì budeme muset zobecnit naše pøedstavy o prostoroèase. Ale k tomu nás vede i døíve zmínìná standardní teorie Vesmíru, tedy teorie vycházející z pøedpokladu tzv. velkého tøesku. Ukazuje se, že poznávání mikrosvìta a megasvìta spolu velmi úzce souvisí. Tìžko je ovšem možné øíci, zda matematizovaný koncept, který si k postižení nových oblastí reality vypracujeme, bude mít tolik a tolik prostorových dimenzí.Nìkteré první pokusy napøíklad pracují s pøedstavou o desíti prostorových dimenzí. Tøeba se ukáže, že i èas mùže mít více dimenzí, pøípadnì se setkáváme s nìjakým dalším analogem èasové èi prostorové dimenze. A nebo se budeme muset zøíci pøedstavy o metrice vùbec a k popisu využít topologické prostøedky. Ale to jsou již zobecnìní, které nám nabízí matematika. Mimo jiné, z tohoto hlediska je zøejmé, že náš pøíklad s pøímkami a jejich prùseèíkem nebyl zcela korektní, protože byl vázán na naši souèasnou pøedstavu prostoru.
A: Jsou kategoriální prostøedky anticipace pøesahù našeho poznání tak dùležité, nebo bychom vystaèili s konstruováním a ovìøováním matematických modelù?
B: To záleží na tom, jak úèinné prostøedky vyvineme. Vždy� náš aparát je stále ještì velmi chudý. Teprve jsme zaèali tvoøit definice kategorií, teprve zaèínáme vyjadøovat specifické vlastnosti urèitých výsekù reality prostøednictvím všeobecných kategoriálních prostøedkù. Ale pokusme se shrnout, co nám dává pøi uvažování problému dìlitelnosti, respektive struktury mikrosvìta již nyní:
   1. Mùžeme pøedpokládat pøechod od konceptu hierarchické struktury k zauzlené jako nìco zcela pøirozeného. 
   2. Mùžeme pøedpokládat, že tomuto zauzlení, porušení hierarchie bude odpovídat urèení, které je doplòující ve vztahu ke stávajícímu, kdy celek je vnìjší a èást je vnitøní. Dojde k relativizaci této urèitosti a pochopitelnì i reprodukci této urèitosti na základì rozlišení zorných úhlù. 
   3. S touto zmìnou pohledu bude bezprostøednì souviset zásada zobecnìní našeho prostoroèasového konceptu. Zobecnìný koncept bude vypracován s využitím zobecnìní specifického pro rozvoj matematického poznání. Mimo jiné - pokud bychom byli sto prostøednictvím kategoriálních prostøedkù vyjádøit specifiku matematického poznání, a možné to je, mìli bychom i zde v kategoriálních prostøedcích urèité vodítko. 
   4. Mùžeme pøedpokládat, že to, co se nám jeví jako jednoduché jako napø. bodové èástice, je výsledkem vzájemného pùsobení mnohem složitìjších struktur, které je nuzné lokalizovat mimo náš stávající koncept prostoroèasu. 
   5. Pøi pochopení tohoto vzájemného pùsobení bude hrát dùležitou roli pøedstava o vztahu možnosti a skuteènosti, kdy skuteènost je pøedevším výsledkem vzájemného pùsobení nìèeho, shody možností, èi øešení rozporù mezi možnostmi dílèího. Neexistuje skuteènost jako taková, ale jen skuteènost vázána na urèitý typ vzájemného pùsobení nìèeho pøesnì stanoveného. Pokud budeme uvažovat jiný typ vzájemného pùsobení èi vzájemné pùsobení v jiném kontextu, bude i skuteèností nìco zcela jiného. 
   6. Nemùžeme pøitom abstrahovat od našeho vztahu k realitì, od toho, že ji poznáváme jako vzájemným pùsobením zprostøedkovaný výsledek vzájemného pùsobení nìèeho jiného. Musíme napøíklad rozlišit vzájemné pùsobení v oblasti poznávaného pøedmìtu a vzájemná pùsobení, která nám tento pøedmìt zprostøedkují. Tato zprostøedkování budou stále narùstat. Døíve jsme poznávali jen to, co bylo zprostøedkováno pùsobením elektromagnetického vlnìní na naše smyslové orgány. Již pøi poznávání vnitøní struktury protonu se situace radikálnì zmìnila, poznání pøedmìtu bylo zprostøedkováno samotným pohybem tìžkých èástic, stopami, které v pøíslušném zaøízení zanechávají po srážce. Bude nutné vyhledávat nové typy vzájemného pùsobení, které nám zpøístupní poznání nových oblastí reality. 
   7. Nepochybnì dojde i k relativizaci vztahu mezi vzájemný pùsobením v oblasti pøedmìtu poznání a vzájemným pùsobením, které nám toto poznání zprostøedkuje. 


NA DOSAH


A: Chtìl bych se vrátit k jednomu bodu našeho vèerejšího rozhovoru. Jak je to s tím, co je a co není. Stále mì to není dostateènì jasné.
B: Zkusme uvažovat spolu. Myslím si, že jádro pudla je v ujasnìní otázky vztahu možnosti a skuteènosti. Zaèneme tím nejjednodušším pøíkladem. Máme nìjaké tìleso, které se pohybuje. Co je skuteèností a co je možností v daném pøípadì?
A: Dejme tomu, že skuteèností je v tomto pøípadì to, kde se dané tìleso nachází v souèasnosti, a možností je pøedpokládána dráha jeho budoucího pohybu.
B: Stane se vždy tato možnost skuteèností?
A: To záleží na podmínkách, ve kterých se dané tìleso pohybuje. Pokud zasáhnou nìjaké vnìjší okolnosti, pokud na nìj budou pùsobit nìjaké další síly, se kterými jsme nepoèítali, nebo pokud ve svém pohybu narazí na nìjakou pøekážku, bude se nová skuteènost od námi pøedpokládané možnosti odlišovat.
B: Ovšem takto se jeví vztah možnosti a skuteènosti jen pro nás. Je podmínìn naší znalostí podmínek. Tyto podmínky však existují nezávisle na nás. Kdybychom všechny tyto podmínky znali, pøedpokládaná dráha budoucího pohybu tìlesa by se neodlišovala od skuteèné, postupnì by se uskuteènila.
A: Jenže my nikdy všechny podmínky znát nemùžeme. Ani nikdo jiný. Tedy pokud platí, že svìt je nevyèerpatelný.
B: Máš pravdu, ale rozlišení gnoseologického hlediska - tedy toho, jak svìt poznáváme - a ontologického - tedy toho, jaký svìt je - je v tomto pøípadì podstatné. Zabýváme-li se otázkou vztahu možnosti a skuteènosti v tom nejjednodušším pøípadì, z hlediska pohybu urèitého tìlesa v urèitém prostøedí, mùžeme postupovat takto: 1. Urèíme, jaká byla dráha jeho pohybu, pokud bychom vliv prostøedí neuvažovali, pokud by byla dána jen setrvaèností. 2. Uvážíme vliv sil, které na nìj pùsobí z bezprostøedního okolí a dojdeme k modifikované trajektorii. 3. Uvážíme vliv dalších sil a pøedstavu o budoucím pohybu budeme dále upøesòovat... A takto mùžeme postupovat neustále. Vždy mùžeme uvažovat nìjakou širší soustavu vzájemnì pùsobících tìles, která více èi ménì podmiòuje dráhu budoucího pohybu námi uvažovaného tìlesa. Vždy mùžeme pøedstavu o budoucnosti konkretizovat uvážením širších podmiòujících souvislostí a tím ji pøiblížit budoucí skuteènosti.
A: To ovšem dìláme my. V reálném svìtì k tomu dochází okamžitì a bez nás.
B: A co když k tomu dochází okamžitì právì jen pro nás, ale v realitì je tomu trochu jinak?
A: Teï ti nerozumím.
B: Pøíklad s pohybem tìlesa je znaènou abstrakcí. Samotné tìleso má nìjakou vnitøní strukturu a mìní se. Nejde jen o jeho pohyb, ale také o zmìny jeho samotného, které se odehrávají v dùsledku pùsobení vnìjších a vnitøních faktorù. Vztah mezi možností a skuteèností je pøitom možné uvažovat nejen na pøíkladu mechanického pohybu, ale i z hlediska jiných forem vzájemného pùsobení. Vždy však jde o to, že možnost odpovídající nìèemu konkrétnímu, nìjakému objektu, se stává skuteèností jen jako výsledek konfrontace této možnosti s možnostmi vnitøního a vnìjšího prostøedí daného objektu, které je tvoøeno jinými objekty a vztahy mezi nimi.
A: Ano. Tuto konfrontaci dílèích možností bychom mohli kategoriálnì vyjádøit jako øešení rozporù mezi nimi, jako pøechod k tomu, v èem jsou totožné. Ale pozor. Takto postupujeme pøi poznávání reality, pøi pøedvídání budoucího vývoje. Nemáme právo øíci, že v realitì je tomu také tak, že zde také dochází k nìjaké konfrontaci dílèích možností,
   jejímž výsledkem je nová skuteènost. B: A proè ne? Proè by to, co probíhá v našem myšlení, nemohlo mít nìjaký
   reálný ekvivalent ? A: To je právì to, co si nedovedu pøedstavit. Právì proto, že my k uvažování širších a ještì širších souvislostí, kterými naší pøedstavu a budoucím pøibližujeme budoucí realitì, potøebujeme èas, dìláme to postupnì. A v realitì to probìhne okamžitì. Zde všechny podmiòující souvislosti pùsobí souèasnì a ihned. A samozøejmì, že i ty, které neznáme.
B: A právì k vytvoøení potøebné pøedstavy o tom, jak je to v realitì, potøebujeme kategoriální aparát, osvojit si kategoriální myšlení. Je realita složitou hierarchií èi dokonce zauzlenou strukturou èásti a celku?
A: To ano.
B: Mùžeme o vztahu èásti a celku hovoøit nejen na úrovni skuteènosti, ale také možnosti?
A: Máš na mysli, že i to, co patøí do oblasti možnosti, je nutné uvažovat z hlediska vztahu èásti a celku? Patrnì ano.
B: Pak je ovšem nutné uvažovat i vzájemné pùsobení mezi dílèími složkami možnosti, o zprostøedkování tohoto vzájemného pùsobení.
A: Ale jen v našem myšlení.
B: Tedy na úrovni odraženého naším poznáním, našeho odrazu reality. Ale proè ne na úrovni reality samotné, na úrovni toho, co je odráženo? Proè bychom mìli vše, co spadá do oblasti možného, situovat jen do naší hlavy? Proè bychom mìli upøít ontologický status možnosti? Co když právì v upírání ontologického statutu možnosti se projevují bariéry našeho myšlení?
A: To by pak znamenalo...
B: ... že proces konfrontace dílèích možností probíhá nezávisle na našem vìdomí. A že probíhá okamžitì jen pro nás, protože nejsme vybaveni schopností vnímat jej jinak a nemáme zatím ani možnost jinak jej identifikovat. Proto a jen proto jej situujeme do oblasti našeho myšlení.
A: Jak bys chtìl dokázat, že to, co nazýváme procesem konfrontace dílèích možností, probíhá nejen v naší hlavì, ale i v realitì?
B: Tak, že si nejdøíve o nìm udìlám pøedstavu a potom bude hledat,co ji potvrzuje. Pøedstavu osvobozenou od toho, k èemu mì nutí zvyk, pøedstavu pomocí kategoriálního uvažování. Tak napøíklad pokud se skuteènì jedná o proces, musím pøedpokládat, že tento proces je postupný. Postupnost èi posloupnost tohoto procesu je dána tím, že konfrontace dílèích možností, øešení rozporù mezi nimi je zprostøedkováno. Není bezprostøední, protože obsahem každé bezprostøednosti jsou vnitøní nebo i vnìjší zprostøedkování. Pak má ovšem tento proces též své meziprodukty, které jsou od toho, co pak považuji za skuteènost, více èi ménì vzdáleny, podle toho, jak k postupné, zprostøedkované konfrontaci dílèích možností dochází.
A: Jak se pak vyrovnáš s tím, že celý tento proces probìhne okamžitì? A dochází-li k nìèemu okamžitì, nemùžeme vlastnì o postupnosti a dokonce ani o procesu hovoøit.
B: Budu pøedpokládat, že probìhne mimo náš èasoprostor. Zkrátka, že vše musím uvažovat v rámci nìjaké obecnìjší struktury svìta, z hlediska které je náš èasoprostor jen urèitým výsekem. Nutnì budu pak potøebovat ještì jednu èasovou dimenzi navíc. Tu, kterou zatím mohu pøedpokládat jen hypoteticky, ve které však bude proces konfrontace dílèích možností probíhat, ve kterém budou vznikat pøíslušné meziprodukty pøedpokládaného zprostøedkovaného vzájemného pùsobení dílèích možností.
A: To by ovšem znamenalo, že nové svìty jsou úplnì na dosah, ale že si na nì nemùžeme sáhnout, že se dokonce ani nemùžeme pøesvìdèit o jejich existenci.
B: Zatím ne.
A: Kdy a jak bychom se o existenci tìchto pøesahù naší reality mohli pøesvìdèit?
B: Podle mého názoru to nemusí tak dlouho trvat. Otázka odhalení zauzlení struktury mikrosvìta s tím patrnì velmi úzce souvisí. Možná,že bude staèit nìjaký šikovný matematický model rozpracovaný s využitím zavedení další èasové dimenze, který ukáže, že s existencí meziproduktù pøechodu od možnosti ke skuteènosti je nutné poèítat, že se nìjak projevují ve vzájemném pùsobení, které se promítá i do tìch typù vzájemného pùsobení, které již známe. Možná, že nejdøíve budeme muset odhalit ještì další typy vzájemného pùsobení, které zpøístupní našemu uvažování èi naší identifikaci dìjù v mikrosvìtì nové horizonty. Je však možné, že pøekroèení hranic poznání daných parametry našeho pozorovatelného Vesmíru, našeho prostoroèasu pøedstavuje tak zásadní zmìnu, že si vyžádá mnohem víc èasu a že ani rozvoj souèasné experimentální techniky v rámci stávajících intencí k tomu staèit nebude. Ale k tomu se vrátíme pozdìji. Teï bych se pokusil pro zajímavost ukázat urèitý analog toho, s èím se na cestì k poznání vztahu možnosti a skuteènosti mùžeme setkat. Modelovou situaci zachycující reálné procesy, k jejíž interpretaci uvedenou pøedstavu o vztahu možnosti a skuteènosti potøebujeme.
A: To jsem opravdu zvìdav.
B: Jedná se o klasický problém ekonomické teorie - problém tržní rovnováhy. Matematickými prostøedky, konkrétnì systémem diferenciálních rovnic, bylo již hodnì dávno dokázáno, že samotné fungování trhu, kdy jednotliví výrobci reagují na reálnou nabídku a poptávku, k rovnováze nevede, ale naopak, zpùsobuje velké výkyvy z hlediska rovnovážného stavu. Pøíèinou jsou mimo jiné èasová zpoždìní. Nová tržní realita vzniká jako výsledek jednání jednotlivých výrobcù, jako konfrontace dílèích možností, kterou každý z nich pøedpokládá. Pokud reagují svým jednáním na bezprostøední situaci na trhu, nutnì dojde k hluboké nerovnováze. Do hry však mùže vstoupit nový faktor, nìco jako ontologický statut pøedkládaných dílèích možností, jejich konfrontace, zprostøedkovávání této konfrontace s existencí pøíslušných meziproduktù.
A: V jakém smyslu.
B: V pùvodním modelu je situace taková: Každý z výrobcù reaguje na situaci na trhu, na existující nabídku a poptávku. Tomu podøizuje svoji výrobu. Výrobu nìèeho zvyšuje, nìèeho jiného omezuje. K tomu je nutný urèitý èas. Každý z výrobcù to pøitom dìlá nezávisle na druhém. Výsledkem je nová tržní situace, která mùže být nerovnovážná. Výrobci zboží však mohou dìlat ještì nìco jiného. Reagovat na tržní situaci ne tím, že zaènou vyrábìt, ale tak, že si vzájemnì sdìlí informaci, co hodlají vyrábìt. Simulují trh. Všechno je jen jako. Tím si ozøejmí možný výsledek svého jednání, situaci, která by na trhu vznikla, a mohou své zámìry korigovat. Na reálném trhu se pøitom stále ještì nic nedìje. Prostøednictvím nìkolika iterací mohou nalézt takové optimální chování, které je pro všechny vzájemnì výhodné a které zabezpeèí tržní rovnováhu. Simulace možností, jejich konfrontace, postupná iterace a volba spoleèného optimálního chování probìhne v nesrovnatelnì kratším èase, z hlediska vývoje reálného trhu prakticky okamžitì. Probìhne v jiném, než tržním svìtì. Popis procesu této iterace, konfrontace dílèích možností musíme provést v jiné dimenzi, než je ta, která zachycuje vývoj trhu. Simulovaný trh je fikcí, pøesto však tato fikce reálnì tržní situaci ovlivòuje. A v tomto smyslu není fikcí. Je též nìèím reálným.
A: Urèitá analogie zde je, ale pøece jen jde o nìco jiného. Jde o pøíklad z oblasti, kde existují poznávací procesy a vìdomá èinnost lidí. To v mikrosvìtì není.
B: Máš pravdu. Ale šlo o matematický model, který musí rozlišit mezi reálnými toky zboží a toky informací. Místo vìdomé èinnosti zde mùže být i nìco jiného, nìjaký jiný typ "vzájemného pøizpùsobování", "vzájemné konfrontace", který probìhne vnì námi pozorovaných procesù, ale který se v tìchto procesech reálnì projeví, zanechá zde svou stopu, nevysvìtlíme bez nìj reálné procesy.
A: Mì stále vadí, že si pùjèuješ analogii z oblasti spoleèenského pohybu.
B: A já to naopak považuji za vhodný metodologický postup. Vše, co považujeme za obsolutní, platí jen v urèitých hranicích, mimo tyto hranice je relativní. A tyto hranice existují ve více smìrech. Jednou z nich je i zcela jiný charakter spoleèenských procesù než procesù v pøírodì. To, co lze považovat v pøírodì za pøirozené, samozøejmé, vìcné, zkrátka takové, že to nemùže být jinak, mùže být ve spoleènosti jinak, pøestává být samozøejmé. Dochází k "lámání" kategoriálních paradigmat. A pouèení z tohoto lámání kategoriálních paradigmat mùže být cenné a dùležité pøi pøekonávání myšlenkových stereotypù, pøi získávání inspirací, pøi formulování urèité pøedstavy i pøi odhalování pøesahù našeho poznání v neživé pøírodì, napøíklad na cestì do nitra hmoty, za hranice velkého tøesku, za rámec pozorovatelného Vesmíru.

  KDO JSME

A: Víš, když jsem tak o tom pøemýšlel, co jsme si povídali a k èemu jsme se dopracovali, zjistil jsem, že nám všude, pøi všech úvahách, až nepøíjemnì intervenuje otázka, kdo vlastnì jsme my. Problém není jen v tom, èím jsme poslednì konèili, v pøenášení analogií z oblasti spoleèenského pohybu na pøírodu. Tøeba mùže být užiteèné. Ale taky zavádìjící. Problém je však také v tom, že se nám nedaøí rozlišit, kdy mluvíme o myšlenkových konstrukcích a kdy o realitì, kdy o prizmatu, kterým nahlížíme realitu, kdy o realitì samotné. Vždy� takto mùže vzniknout spousta nejasností, zmatkù.
B: Nemohu než s tebou souhlasit. Ale pokud jsem chtìl prodemonstrovat sílu kategoriálního uvažování, možnosti, které kategoriální aparát nabízí, musel jsem trochu poskoèit dopøedu. A bohužel i nìco pøeskoèit. Jinak bys øekl, že poøád pøešlapujeme na místì.
A: Abys mì správnì rozumìl. To, co jsi uvedl v posledních dvou rozhovorech, je skuteènì zajímavé. Víc než inspirující. Poodhaluje nìco fantastického. Ale tím víc otázek a nejasností vzniká. A všechny mají spoleèný jmenovatel - kdo vlastnì jsme a co je kromì nás.
B: Mùžeš být ještì dùslednìjší. Mluvit za sebe. Kdo vlastnì jsi ty sám, co je kromì tebe, existuje kromì tebe nìco, jak se o tom mùžeš pøesvìdèit... nezbývá než se vydat cestou tázání na tyto otázky. Zaèneme jednou z nejznámìjších. Existuje nìco za našimi poèitky èi pøedstavami o svìtì?
A: Patrnì ano, nìco, co je vyvolává.
B: Ovšem jak dokážeš, že to, co je vyvolává, existuje mimo tvoje vìdomí?
A: Mùžu si na to sáhnout.
B: Pozor, to, že si na nìco sáhneš neznamená nic jiného, než že k vizuálnímu poèitku pøibude poèitek hmatový, napø. tvrdosti èi chladu. Ale nedokážeš tím, že nìco existuje za tímto poèitkem, nìco, co by bylo mimo tvoje vìdomí. Poslední realitou jsou pro tebe jen a jen tvé poèitky, vìci jsou pro tebe komplexy poèitkù. To ovšem mùže být produkováno podvìdomì èinností tvého vlastního vìdomí.
A: To je absurdní. Když se podívám z okna, vidím napøíklad ten žlutý dùm. Musí existovat mimo mì, protože je hodnì daleko odemì. A kromì toho by se ani do mé hlavy nevešel.
B: Chceš mì zkoušet? Tak si to zkus sám, pokus se ukázat, že tvoje vlastní argumentace neobstojí.
A: Já vím. Dùm je pro mì jen komplexem poèitkù a ty se do mé hlavy èi pøesnìji do mého vìdomí bez problémù vejdou. A i ta vzdálenost není nièím jiným než urèitým poèitkem, který vlastnì také existuje jen v mé hlavì.
B: Abych tì trochu uklidnil. Drtivá vìtšina lidí, kteøí si tuto pomìrnì jednoduchou a pøirozenou skuteènost uvìdomují, uvìdomují si, že "nemohou vyskoèit z vlastní kùže", pøipouští, že existuje nìco mimo naše nebo jejich vìdomí. Nìco, co poèitky vyvolává a co je odlišného od vìdomí jich samotných. Ale pokládá za nekorektní, za neopodstatnìné klást otázky, co to je a zdali to je.
A: Teï nevím zcela pøesnì, co tím chceš øíci.
B: Asi takhle. Pokud budu vycházet jen a jen z toho,že moje poznání zaèíná analýzou poèitkù, že cokoli, co poznávám, je odhalování vztahù mezi mými poèitky, nedopouštím se chyby, uvažuji korektnì.Jakmile se však zapomenu, jakmile se nechám unést a zaènu si vytváøet pøedstavu toho, co je za mými poèitky, zanáším do svého uvažování zmatky.
A: To zní logicky. Dokonce se mnì to líbí.
B: Doplním to ještì jednou úvahou. Dejme tomu, že jako hypotézu pøipustím, že za mými poèitky a mimo moje vìdomí nìco je, nìco co je vyvolává. To, co tam je, se mì nìjak jeví, jako nìjaký souhrn poèitkù, jako nìjaká pøedstava. Co má tato pøedstava, tento obraz nìèeho spoleèného s orginálem, s tím, co jej vyvolalo?
A: Tøeba pøece jen nìco.
B: Tøeba ano. Ale já nikdy nemohu vìdìt co. Nemohu pøece originál s jeho obrazem porovnat. Originál je pro mì nedosažitelný. Pro mì existují jen obrazy vnìjšího svìta, èi pøesnìji komplexy poèitkù, které se mi jako obrazy vnìjšího svìta jeví.
A: Máš pravdu.
B: Ne tak docela. Lze namítnout, že nìco spoleèného zde je, protože poznání, které si na základì obrazù vnìjšího svìta vytváøím s pomocí svých rozumových schopností, mohu úspìšnì využívat pøi pøemìnì vnìjšího svìta, pøi své praktické èinnosti. Úspìšnost praktické èinnosti ukazuje na urèitou shodu, pøípadná èi velmi èastá neúspìšnost pak na to, že moje poznání je neúplné, mohu a mìl bych jej doplnit. Ale ponechme prozatím tuto otázku stranou. Položme si ještì otázku úlohy prizmatu našich poznávacích schopností.
A: Chceš øíci, co nám umožòují èi naopak neumožòují naše poznávací schopnosti, když pøipustíme, že za našimi poèitky nìco je.
B: Ano. Zaènu úplnì jednoduchým pøíkladem. Dejme tomu, že se spektroskopem dívám na plamen svíèky. Uvidím jen nìkolik èárek. Tìžko si z nich mohu udìlat nìjakou pøedstavu o tom, jaká svíèka skuteènì je. Pokud ovšem nemohu na svíèku kouknout pøímo. Odložit spektroskop. No a to právì v pøípadì svých poznávacích schopností nemohu. Jsem odsouzen k tomu, abych svìt nahlížel jen a jen jejich prizmatem. Pøitom ty transformují vlastnosti toho, co je za nimi, urèitì mnohem víc, než spektroskop obraz svíèky. A ještì nìco. Obraz svíèky v mém vìdomí a obraz získaný prostøednictvím spektroskopu jsou vlastnì z jednoho tìsta. Obraz svíèky a svíèka jako taková, tedy to, co tento obraz vyvolalo, jsou však z úplnì jiného tìsta. Obraz svíèky z poèitkù a svíèka jako taková, pokud vùbec existuje, èertví z èeho. To byl jen pøíklad na zahøátí. Teï pøejdeme k nìèemu zajímavìjšímu. Nìèemu, co tak trochu navazuje na náš minulý rozhovor. Položme si takovou otázku: Je èas nebo prostor jen a jen souèástí našich poznávacích schopností, prizmatem patøícím do našeho vìdomí, kterým nìjak filtrujeme a transformujeme nìco, co je za našimi poèitky, nebo existuje také nìco mimo naše poèitky, co pøedstavu o prostoru èi èasu vyvolává? 
A: Nejlépe by bylo takovou otázku vùbec nepøipustit. Øíci, že je to otázka, která vnáší nekorektnosti do našeho myšlení.
B: Tím bys ovšem mohl ohrozit postoj, který se ti tak líbil. Postoj, který zákaz takových otázek zdùvodòuje,
A: Nevím jak.
B: Co když z rozboru otázky - zdùrazòuji, z rozboru a ne z odpovìdi na ni - o tom, zdali je prostor èi èas jen prizmatem, nebo též nìèím, co je tímto prizmatem propouštìno, vyplynou rùzné alternativy. A co když se pak ukáže, že nìkterá z tìchto alternativ se potvrzuje, jiná vyluèuje. A co když se také ukáže, že znalost správné alternativy má hluboký praktický smysl.
A: Pak mì asi nezbyde, než se zamyslet nad tím, jak je to možné. Pak bude zpochybnìno stanovisko, které zpochybòuje význam kladení otázek o existenci vnìjšího svìta a našeho vztahu k nìmu.
B: Ukážeme si zajímavý modelový pøíklad. To, co vnímáme, se nám jeví jako trojrozmìrné. Je to tím, že trojrozmìrnost má nìco spoleèného s tím, jaké je to, co vnímáme, nebo je trojrozmìrnost daná jen vlastností poznávacího prizmatu, tím, že nemáme schopnost vnímat vìci jinak, než jako trojrozmìrné. Aby byl smysl této otázky jasnìjší, pomohu si pøíkladem. Dejme tomu, že sedím v zatemnìlé místnosti, a do závìsu, který místnost zatemòuje, jsou vystøíhány trojúhelníky. Venku svítí sluníèko a já na stìnì vidím trojúhelníková prasátka. V takovém "svìtì" pak platí tvrzení, že "všechny vìci jsou trojúhelníky". Platí zcela absolutnì, pøesto, že skuteèný svìt je úplnì jiný. A co když je to tak i když øeknu, že "všechny vìci jsou trojrozmìrné". A nebo ještì jeden pøíklad. Svìt se nám jeví jako plynoucí v èase a jedním smìrem. Je to dáno jen tím, že nemáme schopnost vnímat svìt jinak, že je to jen vlastností prizmatu èi poznávacího filtru, nebo je to dáno nìèím, co vnímáme. Opìt si pomohu pøíkladem. Dejme tomu, že jsem lodièka z kùry, která plyne po øece. Hory, kde øeka pramení, jsou pro mì dìtstvím, minulostí, nìèím, co už pøestalo existovat. Údolí, kterým lodièka proplouvá, je pro mì souèasností, jediným, co existuje. A moøe, do kterého se øeka vlévá a o nìmž nemohu nic vìdìt, nemohu si ho pøedstavit, je pak budoucností, nìèím, co pro mì také neexistuje.Nìèím zcela jiným však pro mì bude svìt, to, co existuje a co ne, když budu pták a létat si od moøe k horám a od hor k moøi, jak se mi zachce. Zrovna tak, jako když budu mít možnost protrhnout zatemnìní, otevøít okno a vyjít ven z místnosti, o které jsme mluvili v pøedcházejícím pøíkladu.
A: Chceš tím øíci, že otázka, co je to vlastnì èas nebo prostor, velmi úzce souvisí s tím, zda jsou èasoprostorové bariéry naší existence pøekonatelné èi nikoli.
B: Správnì jsi mì pochopil. Když øeknu, že èas nebo prostor jsou jen prizmata, kterými vnímáme svìt, jsou mnì daná a nemìnná, nemohu s tím nic dìlat. Když ale budu pøedpokládat, že èlovìk,tedy i já, vznikl vývojem pøírody, pøírody, v jejímž urèitém výseku existuje objektivnì nìco, co odrážím jako náš èasoprostor, jsem sám výsledkem tohoto vzájemného pùsobení, které má tento charakter, je situace ponìkud jiná. Platí souèasnì to, že vnímám svìt jako existující v našem èasoprostoru, ale i to, že toto prizma se pøirozenì vyvinulo v podmínkách, které mají objektivnì charakter toho, co jako èasoprostor odrážíme naším vìdomím. A nejen to. Pøíslušný výsek reality, náš èasoprostor, náš pozorovatelný Vesmír urèitým zpùsobem vzájemnì pùsobí s "pøiléhající" èástí reality, s tím, co jej pøesahuje. Protože souèástí vývoje spoleènosti, k níž patøím, je neustálé rozšiøování okruhu pùsobení na vnìjší svìt - tím, že pùsobím zprostøedkovanì, prostøednictvím toho, co již svým pùsobením ovládám, dostanu se, tøeba ne jako jednotlivec, k hranicím pøesahu. Setkám se s takovými interakcemi, které již signalizují pøesah èasoprostoru. Prostøednictvím takových interakcí, tìch forem vzájemného pùsobení, které probíhají mezi naším èasoprostorem a k nìmu pøiléhající realitou, pak mohu hranice dané èasoprostorovým "filtrem" našeho poznání pøekroèit. A nejen v rovinì poznání. I v rovinì praktického pøetváøení. Zkrátka pøedpoklad existence vnìjšího svìta, jeho nevyèerpatelnosti, jednoty - tedy neexistence absolutních hranic, poznatelnosti - nejsou neverifikovatelné.

 OD PØÍRODY K ÈLOVÌKU

A: Co všechno tedy mùžeme øíci o tom, kdo vlastnì jsme.
B: Záleží na tom, z kterého konce zaèneme, a jaké otázky pøipustíme. Existují dva rùzné zcela opaèné pøístupy - buï si budeme klást otázky, jaké jsou naše subjektivní pøedpoklady poznávání reality, èi šíøeji vztahování se k realitì. Tyto subjektivní pøedpoklady budeme trpìlivì odhalovat "oèiš�ováním" naší subjektivity od všeho, co vypovídá o vlastnostech vnìjšího svìta, nebo se pokusíme odpovìdìt na otázku povahy èi podstaty naší subjektivity na základì jejího postižení jako výsledku vývoje vnìjšího svìta.
A: Mùžeme si vybrat?
B: Dejme tomu, že si mùžeme vybrat. Který pøístup bys navrhl?
A: První se mì zdá jednodušší, pøirozenìjší, ale ne zcela konkrétní.
    Vždy� vývoj vnìjšího svìta - i když pøipustím jeho existenci a poznatelnost - pøece jen nahlížím prizmatem svých poznávacích schopností, jeho poznání je podstatnì modifikováno, urèováno mými poznávacími schopnostmi, mou subjektivitou. Takže pokud bych postupoval takto, mohu se dopustit závažných chyb. Druhý se mì zdá korektnìjší, ale i na nìm mnì nìco vadí. Nevím však co.
B: Tak nìjak to je. problém je podle mì spíše v tom, zda oba pøístupy chápat jako vzájemnì se vyluèující, nesluèitelné, nebo naopak jako vzájemnì se doplòující, z nichž každý má své pøednosti a svá omezení. Pøitom ten druhý, který se ti zdál korektnìjší, má také jedno velmi citlivé, velmi zranitelné místo.
A: Jaké?
B: Když budu dùsledný, nemohu se omezit jen tím, že zakážu všechny otázky o vnìjším svìtì, ale musím zakázat i všechny otázky, týkající se toho, co je "pøed" mými poznávacími schopnostmi, otázky týkající se toho, co svými poznávacími schopnostmi poznávám - a� to již spadá do oblasti vnìjšího svìta, nebo i do oblasti mé vlastní subjektivity.
A: Ale pak nemohu poznat vùbec nic. Pak pøed branami poznání zùstanou i mé vlastní poznávací schopnosti,
B: Pøesnì tak. Proto ti filozofové, kteøí se pokoušeli jít cestou "vydestilování" takzvané èisté subjektivity, mìli velké potíže. To, k èemu chtìli dojít, jim unikalo. Èím dùslednìjší byli, tím více dokazovali nerealizovatelnost programu zamìøeného na jednostranné tázání se po subjektivních pøedpokladech poznání. Argumentace, kterou použili, se obrátila proti nim. Když tvrdili, že musí vylouèit poznání èehokoli, co má punc objektivity, co je pøed našimi poznávacími schopnostmi, ukázalo se, že to jsou i poznávací schopnosti samotné.
A: Jaký postup je tedy nejrozumìjší, nejpøijatelnìjší?
B: Ten, který dá rozumné, pøijatelné, pøesvìdèující výsledky. Mùžeme na jedné stranì pøedpokládat, že èlovìk vznikl pøirozeným vývojem pøírody. Právì proto, že vznikl vývojem pøírody a je souèástí pøírody, existuje urèitá shoda mezi tím, jak svìt poznává a mezi svìtem samotným. Vždy� jeho vìdomí se od poèátku konstituovalo tak, aby mu umožòovalo v pøírodì jednat. Vždy� jeho vìdomí neexistuje mimo pøírodu, vlastnosti jeho vìdomí nespadly z nebe, ale vyvinuly se z vlastností pøírody samotné. Na druhé stranì si musíme uvìdomovat bariéry prizmatu. Vždy� toto poznávací prizma vzniklo v urèitém vývojovém kontextu, v urèitých specifických podmínkách, ve vztazích vzájemného pùsobení charakteristických jen pro urèitý výsek reality. Proto má smysl vìnovat identifikaci poznávacích schopností - tomu, jak svìt vnímáme, jak o nìm racionálnì uvažujeme, jaké prostøedky, pojmy, kategorie, matematiku, logiku atd. k tomu používáme, jak svìt prožíváme, hodnotíme, jak èemu dáváme urèitý smysl - znaènou pozornost a korigovat pøedstavu o vnìjším svìtì na základì toho. Nepøipisovat vnìjšímu svìtu vlastnosti, které nemá. Když budeme korektnì postupovat obìma smìry - odhalovat objektivní pøedpoklady vzniku naší subjektivity a tím i vlastnosti této subjektivity a souèasnì identifikovat vlastnosti naší subjektivity pøímo, tím, že je podrobíme vnitøní analýze, mìlo by dojít až ke shodì obou pøístupù.
A: A je to možné?
B: Vždy� jen v urèité míøe. Tak jak nebudeme nikdy sto plnì poznat nevyèerpatelnou realitu, tak nebudeme nikdy sto plnì odpovìdìt na otázku, kdo jsme vlastnì my. Souèasnì však mùže být odpovìï více èi ménì dostaèující z hlediska konkrétních úkolù, které èlovìk èi lidstvo na daném stupni svého rozvoje øeší. Tím se také bude potvrzovat správnost zvoleného pøístupu.
A: A postup, který zvolíme?
B: Otázce subjektivních pøedpokladù poznání reality jsme vìnovali už dostateènou pozornost. Vždy� hledání kategoriálních prostøedkù nebylo nièím jiným. Pokusíme se teï s jejich využitím zrekapitulovat a vyjádøit vývojový proces vzniku subjektivity, tedy ukázat cestu od pøírody k èlovìku. A to tak, abychom se dostali nejen k dalším prvkùm naší subjektivity, k tomu, co tvoøí subjektivní pøedpoklady našeho vztahování se ke svìtu (vždy� to nejsou jen kategoriální prostøedky), ale i k tomu, abychom si nìco více øekli o kategoriálních prostøedcích, abychom vìdìli, dále upøesnili, rozvinuli a tím zesílili jejich poznávací potence.
A: Takže jeden z aspektù rozvoje našeho poznání lze chápat jako vzájemnou iteraci mezi identifikováním subjektivních pøedpokladù poznávání svìta s poznáváním svìta z hlediska objasnìní objektivních pøedpokladù vzniku subjektivity.
B: Pøibližnì tak. Rekapitulace cesty od pøírody k èlovìku zaèneme tím, že si ujasníme zmìnu danou vznikem života. Èím se podle tebe liší živé pøíroda od neživé?
A: Rozmnožováním a schopností pøizpùsobovat se.
B: Pokusím to vyjádøit kategoriálními prostøedky. Tøeba to rozmnožování.
A: Nìco se rozmnožuje, když pùsobí na prostøedí tak, že vzniká více toho, co bylo pøed tím. Tak nìjak bych to øekl. Ale pøesnì v kategoriích? To nevím.
B: Zatím to staèí. Není nutné používat kategorie hned v té nejèistší podobì. Dùležité je, aby to, co je specifické, bylo vyjádøeno všeobecnì použitelnými vyjadøovacími prostøedky. Spíše by mì zajímalo, jakou povahu má v pøípadì živého organismu pùsobení na prostøedí.
A: Aha. Zapomnìl jsem na látkovou výmìnu. Ta je také dùležitou vlastností života. Více toho, co bylo pøed tím, vzniká výbìrem nìèeho z vnìjšího prostøedí, jeho pøemìnou i a zaèlenìním do toho co se rozmnožuje.
B: A teï - co je to pøizpùsobování se?
A: Pøizpùsobit se znamená reagovat na zmìnu vnìjších podmínek tak, aby mohl životní proces pokraèovat.
B: Jak reagovat?
A: Zmìnit nìco v sobì nebo ve svém vztahu k prostøedí, aby byla pøekonána nepøíznivá situace.
B: Pokus se nyní vyjádøit to, co jsme øekli, již s explicitnìjším využitím kategorií, obecnìji a tím i pøesnìji. Pro životní proces je charakteristická rozšíøená reprodukce dané kvality. Kvantitativní nárùst dané kvality. Souèasnì je to proces, který si vytváøí podmínky pro svùj prùbìh. Specifickým zpùsobem: Subjekt rozšíøené reprodukce má schopnost odrazit rozpory mezi ním a prostøedím, na základì toho pak orientovat své aktivity na øešení tìchto rozporù, pøitom se jedná jak o rozpory spjaté s jeho vlastními životními procesy, s uchováním jeho kvality, tak o rozpory spjaté s jeho rozmnožováním, rozšíøenou kvantitativní reprodukcí dané kvality. Všimni si, že pøi takovém vyjádøení dùležité specifické vlastnosti života používáme buï pøímo všeobecné kategorie, nebo tak obecné pojmy, že by je bylo možné všeobecnými kategoriemi nahradit.
A: Jaký to má význam?
B: Mohl bych nyní pomìrnì pøesnì reprodukovat vývoj živé pøírody až po vznik èlovìka - tak, že bych opìt kategoriálnì èi kategoriím pøíbuznými a kategoriemi nahraditelnými pojmy vyjádøil proces utváøení zprostøedkování, která podmiòují napø. : 1. Stále plnìjší odraz vztahu subjektu a jeho prostøedí, rozporù mezi ním a prostøedím, napø. v souvislosti se vznikem smyslových orgánù. 2. Uchování a akumulaci tohoto odrazu a jeho využívání ve zmìnìných podmínkách, napø. v souvislosti se vznikem podmínìných reflexù a pamìti. 3. Pøechod od pasivního pøizpùsobování k aktivnímu vyhledávání a po té i pøetváøení prostøedí, napø. v souvislosti se vznikem aktivního pohybu organismu a se vznikem orgánù, kterému umožòují pùsobit na své prostøedí. Navíc je možné ukázat, jak se jednotlivé vývojové tendence, které vyplývají ze základního kategoriálního schématu, vyjadøují zprostøedkování jeho stále plnìjšího všestrannìjšího a bezprostøednìjšího naplnìní, vzájemnì podmiòují. Zkrátka mám koncept vytvoøený na základì všeobecných kategorií, kterým jsem sto stále plnìji zachytit vývojový proces živé pøírody.
A: A vznik èlovìka, pøechod od živé pøírody ke spoleènosti?
B: Ty bys zde považoval za hlavní co?
A: Patrnì vznik myšlení.
B: A podle èeho poznáš, že èlovìk myslí?
A: To, že myslím já, pøece vím. A nemám dùvod pochybovat, že myslí i ostatní lidé. Alespoò se tak chovají.
B: A kdybys mìl øíci, zda "nìco" , co se tøeba nepodobá èlovìku, myslí, jak bys to poznal?
A: Podle toho, jak by se "to" chovalo.
B: Jak by se "to" muselo chovat, abys vìdìl, že "to" myslí?
A: No, muselo by "to" nìjak chytøe pùsobit na své prostøedí. Lépe jej využívat než tøeba zvíøe. Všestrannìji.
B: Èím by tato všestrannost pùsobení na prostøedí byla umožnìna?
A: Aha, už vím, k èemu mì vedeš. Dvojím. Jednak tím, že by "to" nemohlo být samo. Tìch "to" by muselo být více, museli by spolu komunikovat, jednat koordinovanì, spolupracovat. A ještì nìèím. Každý živoèich je omezen možnostmi svých tìlesných orgánù. A èlovìk nebo "to", co myslí, je schopen si je prodloužit nástroji z obklopujícího prostøedí. To jsi asi chtìl slyšet. Že práce polidštila opici.
B: Tak nìjak. Ale musíme to vyjádøit pøesnìji.
 O ÈLOVÌKU

A: Tvùj pøístup k tomu, co je to èlovìk, se mì zdá ponìkud zjednodušený. Možná až "neèlovìèí", pokud nechci použít to ošklivé slovo "nelidský". Vždy� v každém èlovìku se odehrává nìco tak složitého, že se v tom ani on sám nevyzná.
B: Zda nám v síti našeho pøístupu to "èlovìèí" uvízne nebo ne, to budeme moci posoudit, až se dostaneme ponìkud dál. Teï se pokusíme upøesnit, jaké jsou vnìjší projevy lidského myšlení, jaký je charakter praktické lidské èinnosti zamìøené na pøetváøení pøírody: Èlovìk pùsobí na pøírodu tak, že na základì odrazu zákonnosti procesù, které zde probíhají, a vzájemných souvislostí mezi tìmito procesy, zprostøedkuje, nedává pùsobit na sebe navzájem tyto procesy v souladu se svými potøebami, pøitom ovládnutím nìkterých z tìchto procesù si zpøístupòuje možnost pùsobnosti i na ostatní.Jeho praktická èinnost má tedy všeobecnì zprostøedkující charakter. Døíve nebo pozdìji se takto mùže zmocnit ovládání kteréhokoli procesu, zaèlenit ho v souladu se svými potøebami do vzájemných zprostøedkování s ostatními.
A: Myslíš, že je to vystižení toho nejpodstatnìjšího?
B: Domnívám se, že ano. Že právì toto je nejdùležitìjší východisko, od kterého je možné odvíjet pøístup k pochopení toho, kdo je to vlastnì èlovìk, kdo jsme vlastnì my. Všimni si, že urèení, kterým jsme se snažil vystihnout specifický charakter lidské èinnosti, je dáno prostøednictvím všeobecných pojmù a kategorií.
A: Mì se zdá dost chudé.
B: Možná, že je chudé. Ale je v nìm obsažena potenciální bohatost vnitøního svìta èlovìka a prakticky neomezená možnost jeho rozvíjení. Veškerá pøíroda je èlovìkem koncentrovanì odrážena, pøitom tak, že na ni èlovìk mùže souèasnì pùsobit prostøednictvím ní samotné. Každý proces, který v ní probíhá, mùže využít k rozšíøení svých aktivit. Tím, že nepùsobí na jednotlivé procesy bezprostøednì, ale nechává je pùsobit samy na sebe, prostøednictvím jejich vlastních vlastností, je síla jeho pøetváøející potence násobena. Zaèíná tak specificky lidská historie, v rámci které jsou vytváøena složitá zaøízení, technologie založené na vzájemném zprostøedkování pøírodních procesù, èímž lidé souèasnì zpøístupòují svému poznání a ovládání další pøírodní procesy. Kladou mezi sebe a pøírodu, pøírodu samotnou, ovšem pøetvoøenou a cílevìdomì ovládanou. Znáš nìjakou jinou formu úèinnìjšího pùsobení subjektu na objekt?
A: Když tak o tom pøemýšlím, tak máš vlastnì pravdu. Koncept vystihující charakter pùsobení èlovìka pøírodu, který jsi nastínil, otevírá skuteènì neomezené možnosti. Souèasnì vystihuje nejchytøejší, nebo dejme tomu nejúèinnìjší formu aktivního pùsobení na vnìjší prostøedí. Nic lepšího se asi vymyslet nedá.
B: Ale dá. Existuje ještì mnohem úèinnìjší zpùsob. Ale k tomu se dostaneme pozdìji. Prozatím se spokojíme s tímto konceptem. Další úvahy, které budeme provádìt již s využitím jiného východiska orientujícího na postižení vnitøního svìta èlovìka, pøedpokládají, abychom si jej neustále pøipomínali.
A: Mluvíš o vnitøním svìtì èlovìka a zatím se na èlovìka díváme jen z vnìjšku.
B: Co podle tebe vnitøní svìt èlovìka tvoøí?
A: To, že myslí, uvìdomuje si sám sebe, nìco cítí a prožívá, je o nìèem pøesvìdèen, nìèemu vìøí, o nìèem pochybuje, uznává nìjaké
    hodnoty, má nìjaké potøeby a zájmy.
B: Ty se bojíš, že na nìco zapomeneme, že se k nìèemu z toho, co tvoøí vnitøní svìt èlovìka nedostaneme, když pùjdeme cestou od pøírody k èlovìku.
A: A nebo to objasníme strašnì zjednodušenì. Podle mì jsou ve vnitøním svìtì èlovìka oblasti, které jsou pro takový pøístup tabu.
B: Napøíklad.
A: Napøíklad to, že vnitøní svìt èlovìka nelze jen racionálnì vykalkulovat. Èlovìk svìt, svùj vztah ke svìtu i sebe sama také prožívá.
B: To je právì to, èeho si chci nyní všimnout podrobnìji.Co je to takový prožitek?
A: Nìco, co se racionálnì plnì vyjádøit nedá.
B: Pøesto nìco by se o nìm øíci dalo, ne? Napøíklad, kdy vzniká?
A: Nìkdy úplnì nahodile. Nìkdy v nìjaké situaci. A nìkdy, když si uspokojuji nìjakou potøebu.

B: Zaèneme u tìch prožitkù, které jsou bezprostøednì spojeny s uspokojením nìkteré potøeby. Ostatnì k tomu, co jsou potøeby, jsme se již témìø dostali v našem pøedcházejícím rozhovoru.
A: Ani jsem si nevšiml.
B: Když jsme hovoøili o jednom z atributù života. Potøeby nemá jen èlovìk. V té nejobecnìjší poloze mùžeme o potøebì hovoøit jako o realitì stálé schopnosti subjektu odrazit rozpory mezi procesy spjatými s jeho existencí a prostøedím, orientovat své aktivity na øešení tìchto rozporù. Jsou to urèité mechanismy uvnitø subjektu, které se bìhem jeho vývoje vytvoøily.
A: Ale lidská potøeba má nìco navíc. To, že její uspokojení èi neuspokojení je spjato s urèitým prožitkem.
B: Pozor! Tuto vlastnost mají nejen potøeby èlovìka, ale i potøeby napøíklad zvíøat èi jednodušších živoèichù. I zde se již mùžeme setkat s pocity hladu, strachu a podobnì. Pro èlovìka je z tohoto hlediska specifického nìco jiného. Ale k tomu se teprve budeme muset dopracovat. Nejdøíve si položme otázku takto - proè se jako souèást mechanismu fungování potøeby vyvinula schopnost organismu spojovat její uspokojování èi neuspokojování s urèitým pocitem èi prožitkem.
A: Protože prožitek doprovázející potøebu signalizuje míru jejího významu. Orientuje na urèité priority. Tak napøíklad, když má nìjaký druh schopnost rychle se rozmnožovat, má pocit hladu, dominantní postavení oproti pocitu strachu. A naopak, když se jedná o druh, jehož rozmnožování probíhá pomalu, dominuje pocit strachu a péèe o potomstvo.
B: Myslím, že jsi správnì vystihl, o co jde. Èím je organismus vyvinutìjší, tím jsou jeho vztahy s prostøedím mnohostrannìjší. Neustále existuje ne jeden, ale celá øada rozporù mezi procesy spjatými s jeho existencí a prostøedím. V rùzné míøe podmiòují jeho existenci. Nabízí se mu také øada alternativ jeho chování, Mechanismus prožitkù, které stimulují nebo sankcionují urèitá jednání, plní vlastnì funkci výbìru optimální strategie jednání, funkci výbìru priorit. Se vznikem složitìjších organismù vznikají i nové potøeby, diferencuje se jeho vztah k prostøedí. Rozšiøuje se i okruh možných aktivit. Prožitkový mechanismus, spojení obecného mechanismu potøeby s urèitými prožitky v podstatì zprostøedkovává øešení rozporù mezi jednotlivými potøebami, zabezpeèuje adekvátní výbìr priorit. Všimni si, že i k vymezení toho, co je to požitek, jsme se dostali s využitím tìch nejobecnìjších pojmù. I zde bychom mohli použít obecné kategorie dialektiky. Tím, že bychom pøešli od modelu chování založeného na existenci jedné potøeby k modelu chování odpovídajícímu existenci více potøeb èi urèité struktury potøeb, rozporù, které mezi nimi vznikají a zpùsobu øešení tìchto rozporù.
A: Ovšem jen k tomu, co je to živoèišný prožitek. Ke skuteèné lidské potøebì máme ještì hodnì daleko.
B: Možná blíž, než si myslíš. U živoèicha je prožitek vždy bezprostøednì vázán na vnìjší podnìt. Je bezprostøednì spjat s existencí vnìjšího podnìtu, proto i struktura jeho potøeb a prožitkù je v podstatì nemìnná. I když již zde existují podmínìné reflexy. Pes reaguje svým prožitkem nejen pøímo na potravu, ale napøíklad i na zvoneèek, který mu potravu opakovanì signalizoval. To jsou ovšem jen zárodky specificky lidského prožívání svého vztahu ke svìtu. Prožitkové bohatství života èlovìka se odpoutává, osvobozuje od své bezprostøední vázanosti na konkrétní podnìty spjaté s uspokojením èi neuspokojením urèité potøeby.
A: Vzletnì, ale pøíliš deklarativnì øeèeno.
B: Øeknu to tedy jinak. Èlovìk má výjimeènou schopnost pøenášet prožitky spjaté s bezprostøedním uspokojením urèité potøeby na zprostøedkující èinnosti a situace. Tím se stává systém jeho potøeb otevøeným, mùže se rozvíjet i v rámci individuální existence. 
A: S tím, že na rozdíl od živoèichù, jejichž systém potøeb je geneticky zakódován, dochází u èlovìka k vývoji jeho potøeb, bych souhlasil. Ale jak to souvisí se schopností èlovìka pøenášet, jak øíkáš, prožitky spjaté s bezprostøedním uspokojením èi neuspokojením urèité potøeby na zprostøedkující èinnosti a situace?
B: Vìtšina èinností, které èlovìk vykonává, slouží k uspokojení ne jedná, ale øady potøeb. Napøíklad lov. Z hlediska bezprostøedního vztahu k potøebám èlovìka je to èinnost nepøíjemná a nebezpeèná. Ovšem její výsledek - koøist - uspokojuje øadu jeho potøeb. Poskytuje potravu, odìv, materiál pro nástroje a v neposlední øadì hrál úspìch èi neúspìch na lovu dùležitou roli pøi výbìru partnera. Pokud má èlovìk schopnost pøenášet své prožitky ze samotného uspokojení potøeby na zprostøedkující èinnost ( a tuto schopnost má), lze pøedpokládat, že se na urèitou èinnost pøenese prožitek z více jeho potøeb. Každý pøenesený prožitek bude sice ménì intenzivní, než ten, který vzniká pøi bezprostøedním uspokojení dané potøeby, bude jich však více. Dochází k jejich urèité syntéze, prolnutí a vzniká tak kvalitativnì nový prožitek. Ten pak samotnou èinnost - lov - mùže fixovat jako novou potøebu. Sama èinnost se tak stává potøebou. Asi velmi silnou, protože i když již dnes ztratila èinnost lovu svùj pùvodní význam, nenapomáhá ani výbìru partnera, našli se jedinci, kteøí se proto, aby ji mohli vykonávat, nechali - mírnì øeèeno - ovlivnit i pøi øešení závažných otázek týkajících se zájmu státu.
A: To je sice velmi silný, nicménì však pøece jen trochu specifický pøíklad.
B: Myslím, že podobné pøíklady najdeš v každé oblasti lidské èinnosti. Témìø každá pracovní èinnost se takto mùže stát potøebnou, potøebou se stává poznávací èinnost, podobnì jako potøeba vytváøet se stává poznávací èinnost, podobnì jako potøeba vytváøet si urèité vztahy k jiným lidem a další. Vždy dochází k tomu, že èinnost, která podmiòuje i spokojení øady potøeb, se sama stává potøebnou, je jako potøeba prožívána a jako potøeba je i relativnì samostatným impulsem jednání èlovìka. Je fixována kvalitativnì novým prožitkem, který vznikl syntézou, prolnutím pøenesených prožitkù.
A: A tím chceš objasnit veškeré vnitøní prožitková bohatství èlovìka?
B: Tím ne. Zatím jsem hledal jen klíè, abych do tohoto bohatství mohl vstoupit. Všechno je mnohem složitìjší, než jak jsme si
    ukázali: 1. Prožitky se na zprostøedkující èinnost pøenášejí nìkdy okamžitì, nìkdy postupnì, nìkdy je tento pøenos podmínìn racionální reflexí kontextu, nìkdy ne.
     2. Syntéza pøenesených prožitkù a vznik kvalitativnì nového, syntetického, "hlubšího" prožitku je též dlouhodobým, postupným procesem.
     3. Vše je zprostøedkováno existencí èlovìka ve spoleènosti jeho vztahy k jiným lidem.
     4. Spoleènost si vytváøí nadstavbové prvky - výchovu, kulturu, umìní, náboženství, tradice - které na proces pøenášení prožitkù na zprostøedkující èinnost a na jejich syntézu aktivnì pùsobí, které jsou však souèasnì podmínìny charakterem spoleèenských vztahù. 5. V dùsledku toho, že každá nová potøeba vzniká postupnì, pøenáší se specifický prožitek, kterým je fixována, na rùzných stupních jejího vývoje jen èásteènì, lze jen ztìží vystopovat, kdy zaèíná být zdrojem pøenesených prožitkù 6. Zatím jsme uvažovali jen pøenášení prožitkù na zprostøedkující èinnost, ale potøeby jsou spojeny i se vztahem èlovìka k prostøedí a pøedmìtùm, které jej obklopují, s tím, co je možné oznaèit jako "nìkde být" nebo "nìco mít". 7. pøedmìtný a situaèní svìt èlovìka se velmi rychle promìòuje. Vznikají nové typické situace, zmocòuje se nových pøedmìtù, jejichž urèité vlastnosti mu umožòují novì a jinak uspokojovat své potøeby. 8. Syntéza pøenesených prožitkù na zprostøedkujících èinnostech, situacích, pøedmìtech je navíc komplikována polaritou pozitivních a negativních prožitkù, napøíklad to, co je bezprostøednì prožíváno jako "nepøíjemné", mùže být v komplexu s jinými prožitky "pøíjemné".
A: A navíc jednotlivé body, které jsi uvedl, spolu nepochybnì velmi úzce souvisejí. V takovém propletenci se pak není možné vyznat.
B: Tøeba to nebude tak zlé. Budeme ovšem muset ponìkud zmìnit úhel pohledu na danou problematiku. Když máme základní mechanismus formování potøeb, vzniku nových prožitkù, tedy nìco jako "elementární buòku" utváøení vnitøního bohatství života èlovìka, nemùžeme zùstat jen u ní. Spíše si budeme všímat toho, co se odehrává na úrovni celku, všímat si synergických jevù. Pokud nám k jejich objasnìní nastínìný mechanismus formování potøeb napomùže, pokud na základì nìj objasníme více odlišných synergických jevù, mùžeme pøedpokládat, že koncept "elementární buòky " je vypracován správnì. I když jej možná bude nutno dále upøesnit nebo zobecnit.

  EXISTENCIONÁLNÍ PROBLÉM

A: Stejnì si myslím, že na to jdeš špatnì. Snažíš se odvozovat vnitøní prožitkový svìt èlovìka od jeho potøeb. Ale èlovìk má touhu vztáhnout svùj život k nìèemu vyššímu, k nìèemu, co jej pøesahuje. A právì to dìlá èlovìka èlovìkem. Hledání, nalézání toho také èlovìku zpùsobuje nejvìtší radosti a starosti.
B: Jsem si vìdom, že existuje tento, øekl bych existenciální, problém. Jak jednou bylo vtipnì øeèeno, èlovìk má dva druhy strachu. Jeden, takový obyèejný a zdaleka na strašný strach - že pøijde o život. A potom druhý, mnohem strašnìjší, existenciální strach - že za celý svùj život nenajde nìco, za co by stálo život položit.
A: Tak vidíš. To je problém, který má úplnì jinou povahu, než je otázka uspokojování potøeb.
B: Ne tak docela. Existenciální problém, tedy problém vztažení života, pøesnìji aktivit, èinností, které tento život naplòují, k nìèemu vyššímu, k nìèemu, co èlovìka pøesahuje, je jen druhou stránkou, pøenášení prožitku na zprostøedkující èinnost. Není to nic víc, než "bumerangový efekt" pøenosu prožitkù na zprostøedkující èinnost.
A: Patrnì jsi nepochopil, co mám na mysli. Když dochází k pøenosu prožitkù na zprostøedkující èinnosti, jsou souèasnì tyto èinnosti vztahovány k daným potøebám. Zkrátka daným potøebám odpovídají dané èinnosti. Já však tvrdím, že v èlovìku je nìco víc, nìco, co se právì na základì pøenosu prožitkù z potøeb na èinnosti nedá objasnit. Právì proto, že v èlovìku je nìco, co je vztahováno k nìèemu, co je nad tìmito potøebami, co je vyšší, než tyto potøeby. A ty chceš toto vyšší objasnit z potøeb samotných.
B: Lze to objasnit. Musíš si jen uvìdomit, že systém potøeb má otevøenou zauzlenou strukturu, jejíž individuální utváøení je podmínìno spoleèenskou existencí èlovìka, historickým kontextem a aktivním pùsobením takových nadstavbových spoleèenských sfér jako je výchova, umìní, kultura.
A: Cokoli se patrnì dá objasnit tím, že je zauzlenou strukturou. Mnì to však neøíká nic.
B: Jen se zbyteènì nevzrušuj. Uznáváš, že hlad po jídle a hlad po vzdìlání jsou odlišné potøeby.
A: Ano. Napøíklad hlad po jídle bude mít každý, kdo nebude delší dobu jíst. A hlad po vzdìlání nemusí mít každý, kdo se nebude delší dobu vzdìlávat. Dokonce bych øekl, že èím ménì bude vzdìlaný, tím menší hlad po vzdìlání bude poci�ovat. 
B: A naopak. Èím více bude vzdìlaný, tím více bude potøebu vzdìlání poci�ovat. Zkrátka ono "s jídlem roste chu�" bude platit spíše pro tuto potøebu. Takových potøeb bude asi více.
A: Asi ano - mít urèité spoleèenské postavení, udìlat nìco pro druhé, nìèeho dosáhnout...
B: Tyto potøeby bychom mohli nazvat vyššími, nebo ještì pøesnìji, rozvojovými. Kromì toho, že se s nimi èlovìk nerodí, že postupnì a jen za urèitých podmínek vznikají bìhem jeho života, že jsou tím více poci�ovány, èím více jsou uspokojovány, že jsou tím více poci�ovány, èím více jsou uspokojovány, že jsou principiálnì nesaturovatelné, mají ještì nìkteré další specifické vlastnosti.
A: Chceš asi slyšet, že právì tyto potøeby vznikají pøenesením prožitkù na zprostøedkující èinnost a slouèením tìchto prožitkù.
B: To také, ale mají ještì další vlastnosti.
A: Øekl bych, že trvale podbarvují život èlovìka, cokoli co èlovìk dìlá, s tìmito potøebami souvisí. Trvale aktivizují èlovìka. Prožitky s nimi spojené jsou hlubší, trvanlivìjší, mají více vrstev a jsou èasto neopakovatelné. Jsou tak trochu tajemné. Potøebou se stala pøímo urèitá èinnost èlovìka, její realizace èlovìku pøináší urèité uspokojení. A nejen to. Taková èinnost je vlastnì "všeobecným ekvivalentem" uspokojení kterékoli jiné potøeby. To je všechno, co mì napadá. Ale ani to všechno není dostaèující k tomu, abych objasnil záhadnou touhu èlovìka vztáhnout svùj život k nìèemu vyššímu.
B: Tak na to pojïme takto. Kterou potøebu považuješ za nejvyšší, nebo za nejvíce rozvojovou? Která z rozvojových potøeb bude dominovat? Která bude nejvíce obohacovat prožitkový svìt èlovìka? Která vystupuje nejvíce jako "všeobecný ekvivalent" uspokojení všech ostatních potøeb?
A: To se dá tìžko øíci. Pro každého to mùže být nìco jiného. Navíc je to tak trochu intimní otázka. Když nìco uvedu jako pøíklad, bude to znít pøíliš deklarativnì.
B: Tak dej nìkolik typù. Nemusíš za sebe. Mùžeš nezúèastnìnì, když se tak stydíš.
A: Tak tøeba potøeba být potøebný pro druhé. Nebo potøeba usilovat za spoleèenský pokrok. Potøeba co nejvíce umìt a znát. Potøeba nìco dokázat v oboru, který jsem si zvolil jako svoje povolání.
B: To jsi vyèetl z knížek?
A: Nebuï cynický. Tøeba nìco z toho, co jsem uvedl, je i mùj pøípad.
B: Promiò. Trochu jsem zažertoval. Jak tì znám, tak všechno to, co jsi uvedl, je tak trochu tvùj pøípad. Ale buï klidný, nejen tvùj. A teï další otázku. Proè napøíklad potøebuješ co nejvíce umìt a znát?
A: Abych nìco dokázal v oboru, který jsem si zvolil.
B: A ne abys nìco udìlal pro spoleèenský pokrok?
A: To taky.
B: A taky, aby si tì druzí vážili, abys pro nì byl potøebný.
A: Dejme tomu.
B: Tak to zkusme ještì jinak. Proè potøebuješ dokázat nìco ve svém oboru?
A: Abych se existenènì zajistil. Ale také, aby si mì druzí vážili, abych pro nì byl potøebný. Ovšem i proto, abych se tím zasloužil o spoleèenský pokrok. No a dejme tomu i proto, abych si ovìøil, zda nìco umím a znám, abych vìdìl a umìl víc, znal, co je dùležité umìt a vìdìt.
B: Teï už asi víš, k èemu smìøuji.
A: Ano. Kdybych mìl odpovìdìt, proè mám potøebu úèastnit se spoleèenského pokroku, tak proto, že jsem tím potøebný pro druhé, proto, že bez toho by nemìlo smysl dokázat nìco ve svém oboru, ale i proto, že si tím také ovìøuji a poznávám, co je potøeba vìdìt a umìt. A když bych mìl odpovìdìt na to, proè chci být potøebný pro druhé, tak chceš slyšet, že pokrok není abstraktní pojem, že pokrok znamená dìlat nìco pro druhé, že být potøebný pro druhé je podmínka takových mezilidských vztahù, které mnì umožní se nìco nauèit, nìco vìdìt, které mnì umožní nìco dokázat ve svém oboru.
B: Jinými slovy, každá z vyšších èi rozvojových potøeb vystupuje jako zprostøedkování uspokojení ostatních. Žádná z nich není nejvyšší. Neexistuje nìjaká pyramida, nìjaká hierarchie potøeb, na špièce které by trùnila ta nejvyšší. Máme co doèinìní se zauzlenou strukturou. A protože tyto potøeby, jejich rùzné modifikace, vstupují do života èlovìka postupnì, je tento jejich zauzlený systém otevøený.
A: Co odtud vyplývá pro øešení problému vztažení?
B: To,že toto vztažení je jen projevem urèité inerce formování rozvojových potøeb. Jak už jsem øekl, "bumerangovým efektem" toho, že urèitá èinnost je tím více prožívána, èím více zprostøedkuje uspokojení jiných potøeb. Pokud jsou tìmito jinými potøebami ty, které nazýváme vyššími èi rozvojovými, zdá se mnì, že mám touhu vztáhnout svoji èinnost k nìèemu vyššímu, chci vìdomì dosáhnout toho, aby mé èinnosti zprostøedkovaly nìco, co by jim dávalo smysl, protože se tím, zvyšuje plnost prožitkù, které jsou s nimi spojeny.
A: Možná, že na tom, co øíkáš, nìco je. Ale i tak se mnì zdá, že v problému vztažení, v problému, který nazýváš existenciálním, je nìco víc.
B: Ano.Je tam víc. Líbí se mnì, jak jsi neústupný. Ale teprve teï se dostáváme k tomu, abychom se toho zmocnili. Jakkoli je prožitkové bohatství výluènì individuální a dejme tomu i intimní záležitostí, pøece jen je podstatným zpùsobem podmínìno spoleèenskou existencí èlovìka. Od toho jsme doposud abstrahovali. Nyní si o aktivní roli nadstavbových prvkù alespoò struènì nìco øekneme. Jakou roli z hlediska toho, co jsme si øekli o potøebách a jejich formování, má podle tebe napøíklad umìní?
A: Umìní? Napomáhá mnì hledat to, k èemu bych mohl vztáhnout svùj život - hodnoty, ideály. Tím dìlá mùj život bohatším.
B: Mùžeme zaèít i z druhého konce. Umìní nepochybnì hraje dùležitou roli v pøenosu prožitkù na zprostøedkující èinnost a v syntéze tìchto prožitkù.
A: Možná.
B: Podle mì se estetická funkce umìní zamìøuje právì tímto smìrem. Obsahuje specifickou lidskou zkušenost, specifickou formu lidského poznání o èlovìku samotném. O tom, které cesty rozvoje prožitkového bohatství jsou nejdùležitìjší a nejobecnìjší. Pøitom umìní poskytuje místo nefunkèního popisu takové produkty, jejichž pøijetí umožòuje tìmito cestami pøímo projít.
A: Dejme tomu.
B: Na umìní ovšem mùžeme pohlížet i jinak. Ten, kdo umìní produkuje, umìlec, se prostøednictvím nìj snaží øešit i svùj vlastní existenciální problém, problém vztažení èi pøesahu.
A: Proè to ale nedìlá jen pro sebe, ale také pro spoleènost?
B: Protože uspokojení prakticky všech potøeb èlovìka je zprostøedkováno jeho èinným vztahem ke spoleènosti, dìním ve spoleènosti, úèastí èlovìka na tomto dìní. Svùj individuální existenciální problém zkrátka nevyøešení, pokud souèasnì neøeší svùj vztah ke spoleènosti, neøeší otázku smyslu spoleèenského dìní. Tím ovšem propùjèuje život nìèemu, co je jakoby nadindividuální - spoleèenským hodnotám a ideálùm, které zpìtnì, mimo jiné prostøednictvím umìní, intervenují do života jednotlivce. Tomu nezbývá, než aby se s otázkou spoleèenských hodnot a ideálù vyrovnal. O systému spoleèenských hodnot mùžeme též øíci, že má otevøenou, "dopøedu" otevøenou zauzlenou strukturu. Teï už chápeš, proè se otázka vztažení života èlovìka k nìèemu jeví na první pohled jako záhadné, jako nìco, co nelze vysvìtlit "zdola", na základì vývojového procesu, ale k èemu je nutné si vzít na pomoc nìco "shora", nìco co stojí mimo pøírodu, nad ní?
A: Tak trochu.
B: Pøiblížím ti to ještì následující analogií: Tak, jako by se èlovìk nenauèil mimo spoleènost mluvit a tím ani myslet, uvìdomovat si sám sebe, tak by si mimo ni nebyl sto vytvoøit ani své individuální prožitkové bohatství. 

 ODCIZENÍ A SEBEKLAM

A: S tìmi rozvojovými potøebami to nìjak nevychází.
B: Proè?
A: Protože èlovìk se chová pøece jen jinak. Tvá pøedstava je sice pìkná, ale moc optimistická.Èlovìk má potøebu dìlat nìco pro druhé, pro spoleènost, pro nìjaké ideály, zrovna tak má i potøebu rozvíjet své vlastní schopnosti. Ale nepøehání to. A možná, že by to ani nemìl pøehánìt. Podle toho, co jsme si øekli, by však jeho "otevøenost vùèi vyššímu" mìla stále narùstat, jak z hlediska individuálního života èlovìka, tak i z hlediska vývoje spoleènosti. Øekl bych, že kromì toho, co pùsobí "vzruch", je zde i nìco, co pùsobí "útlum".
B: Tøeba to není jen nìjaký pøirozený jev útlumu. Tøeba pùsobí nìco proti rozvoji osobnosti èlovìka a proti spoleèenskému uplatnìní jeho schopností. Nìco, co podlamuje a deformuje proces obohacování jeho vnitøního života.
A: Co by to mohlo být?
B: Nìco, co obrací pozitivní stimuly k vyššímu proti èlovìku samotnému. Odcizení a sebeklam. Nejdøíve k problému odcizení, kterého si povšimnul již mladý K. Marx. Na pøíkladu práce. Práce je jedna z nejtypiètìjších zprostøedkujících èinností podmiòujících uspokojování potøeb. Proto by se tato èinnost sama mìla potøebu stávat. A také nìkdy stává. Jednou jsem slyšel, už nevím od koho, øešeno vtipnì a s trochou ironie: "Dlouho jsem hledal smysl života, ale od poèátku jsem se bál, že ho nakonec nejdu v práci." Jenže ono to je složitìjší. Tìch, pro které se práce stává skuteènì potøebou, není zase tolik. A pokud se stává, tak s ní jen koketují. A když se pro nìkoho stane velmi intenzivnì poci�ovanou potøebou, mùže mu to pøinést více starostí než radostí. Ale vra�me se do historie.
A: Promiò, že tì pøerušuji. Ale potøebou se mùže stát jen taková práce, která èlovìka obohacuje, která je tvùrèí.
B: Tak to mùže vypadat na první pohled. Ale mohu ti øíci, že je více horníkù, kteøí vykonávají málo tvùrèí, fyzicky namáhavou, nepøíjemnou, zdraví škodlivou, nebezpeènou práci a poci�ují potøebu vykonávat tuto práci více, než spousta intelektuálù, kterým v tvùrèím rozletu zdánlivì nikdo nebrání. A èasto mají i vìtší plat. Proto je dobré vrátit se do historie, do období, kdy se obnažila podstata problému. K. Marx postøehl následující skuteènosti: Dìlník, který vykonává práci, aby si zabezpeèil svoje životní prostøedky, souèasnì produkuje kapitál, sílu, která ohrožuje, pùsobí proti nìmu, mimo jiné tím, že jeho živá práce bude nahrazena mrtvou, strojem. Proto se mu práce stává utrpením. Pozitivní prožitky, které se na tuto èinnost pøenášejí z uspokojování potøeb, jsou zcela pøekryty negativními, tìmi, kterými odráží pùsobení výsledkù práce proti nìmu samotnému.
A: Jako urèitý model to vypadá pìknì. Ale už je jiná doba.
B: Bohužel i v naší spoleènosti se nám podaøilo uvést do chodu dokonale fungující mechanismus odcizení. Èím více pracuješ, tím vìtší úkoly dostáváš. Jako jednotlivec, ale spíše jako podnik. A odmìnu v podstatì stejnou. To by ještì nebylo tak strašné. Ale tím, že dochází k vyrovnávání dobrých a špatných, svou lepší prací, svým "více práce" se vlastnì podílíš na tom, že druzí nemusejí podávat výkony. Nebo spíše na tom, že nahrazuješ svou prací chyby v øízení druhých. A jejich chyby v øízení nejsou vùbec náhodné. Jsou dány tím, že jejich funkèní postavení je formou spoleèenského parazitismu. Svým chtìním dobøe pracovat, dávat výkony vlastnì upevòuješ systém, ve kterém se prosadila reprodukce vztahù osobní závislosti oproti kritériím výkonnosti, kompetentnosti. Výsledky tvé práce vlastnì také pùsobí proti tobì. Spoleènost zaène zahnívat. Na jedné stranì roste pasivita, odcizený vztah k práci, na druhé stranì skrytý vzdor. Vzdor, který je projevem pøirozené touhy èlovìka vztáhnout své èinnosti k nìèemu, co jej pøesahuje. A existující spoleèenské mechanismy mu v tom brání.
A: Dobøe. Uznávám, že v rùzných spoleènostech mohou existovat rùzné, více èi ménì skryté mechanismy, které tì na jedné stranì nutí vykonávat urèitou práci, na druhé stranì obracejí její výsledky proti tobì, mìní je v odcizenou sílu. Tím podlamují možnost formování tvého prožitkového bohatství utváøeného nad tìmito èinnostmi. Ale èlovìk pøece nevykonává jen pracovní èinnosti. Mùže vykonávat øadu dalších. Vèetnì a zejména tìch, které jsou zamìøeny na nápravu i zmìnu spoleènosti k lepšímu.
B: Tím se dostáváme k tomu nejpikantnìjšímu. Ono usilovat o nápravu èi zmìnu spoleènosti, o spoleèenský pokrok, o urèité ideály, o urèité hodnoty, a� již tøídní nebo všelidské, vùbec není jednoduché. Dokonce je to nebezpeèné.
A: To vím. Ale souèasnì to mùže být krásné.
B: Potíž je právì v tom, že to mùže být pro druhé víc nebezpeèné, než pro tebe samotného. Já osobnì bych si dal pozor na ty, kteøí chtìjí udìlat nìco pro lidstvo, prosazovat nìjaké vznešené ideály.
A: Myslíš to vážnì?
B: Dost vážnì. Odcizení totiž existuje nejen v ekonomické rovinì. Existuje i v rovinì politické. Odkud si myslíš, že by se vzala odcizená politická moc, kdyby ji neprodukovali lidé sami? Pøitom s tìmi nejlepšími úmysly. Vznešenými spoleèenskými cíli lze odùvodnit i ty nejhorší protispoleèenské zloèiny. Právì proto, že lidé mají potøebu dìlat nìco pro spoleènost, usilovat o její zmìnu, vztáhnout svùj život k nìjakým ideálùm.
A: Cožpak si to lidé neuvìdomují?
B: Nebo spíše nechtìjí uvìdomit. Pokud mají lidé ve spoleènosti nerovné postavení v dùsledku pùsobení ekonomických mechanismù, které jedny zvýhodòuje a druhé znevýhodòuje, umožòují jednìm pøivlastòovat si výsledky práce druhých, budou i v oblasti duchovní produkce snahy zastøít skuteèný stav vìci, to, o co jde. To je pøíèina koneckoncù urèující. Její analýza by si zasloužila podrobnìjší rozbor, s využitím východisek, kterým jsme doposud nevìnovali pozornost. Je zde však ještì jedna pøíèina, která se pøímo dotýká našeho tématu, "cesty do hlubin lidské duše". Ta spoèívá v možnosti sebeklamu.
A: Sebeklam snad mùže hrát jen nìjakou okrajovou roli.
B: Divil by ses. Nakolik je silná touha vztáhnout svou èinnost k nìèemu, natolik je velké i nebezpeèí sebeklamu. Mechanismus sebeklamu je pomìrnì jednoduchý. Není nutné mnoho a mohu si svoji potøebu dìlat nìco pro druhé, pro spoleènost, pro nápravu spoleènosti, pro nìjaké ideály uspokojovat na úkor druhých, na úkor spoleèenského pokroku. Právì proto jsem ti øíkal, abys dal pozor na ty, kteøí mají vyvinuté rozvojové potøeby. A dej si z tohoto hlediska pozor i sám na sebe. Nezapomeò, že poznat, co èemu ve spoleènosti slouží, je velmi obtížné. A navíc i sama duchovní produkce spoleènosti je z tohoto hlediska èervivá, protože její dlouhodobý historický vývoj probíhal v podmínkách, kdy velmi èasto sloužila jednìm proti druhým.
A: Takže má smysl starat se jen sám o sebe. Ale to taky nejde. Tím by èlovìk potlaèoval silnou a pøirozenou potøebu dìlat nìco, co jej pøesahuje.
B: A jsme u tìch nejinternìjších problémù života èlovìka. Vzpomeò si na problém dvou typù strachu, o kterém jsme mluvili. Realita však vìtšinou nebývá tak vyhranìná. Má spíše charakter kompromisù. Vìtšina tìch, co se zasloužili o rozvoj umìní, ideologií, vìdy o spoleènosti, náboženského myšlení, politických koncepcí vyjadøovala v urèitém smyslu spoleèenský pokrok a svým dílem k nìmu i pøispívala, souèasnì však v jejich díle byl zastoupen vìtší èi menší díl sebeklamu, v dùsledku kterého bylo toto dílo více èi ménì zneužíváno a jako takové i dnes pøispívá více èi ménì k orientaci ve spoleèenském dìní.
A: Co z toho vyplývá?
B: Vyplývá z toho to, že by èlovìk mìl znát vše z více zorných úhlù. Vìdìt o nebezpeèí sebeklamu. To ovšem nestaèí. Nìkdy moje schopnost odhalovat sebeklamy druhých mùže být vodou na mlýn mému vlastnímu sebeklamu. Chce to více vnímavosti, tolerantnosti, erudovanosti, zkrátka nezpychnout. Ale to jsou hrabìcí rady. S tím se musíš vypoøádat sám.
A: Takže nejdùležitìjší je chtít co nejvíce znát?
B: I tato zdánlivì neškodná touha má své èertovo kopýtko. Na první pohled touha po vzdìlání, touha vìdìt a znát nemùže èlovìku zpùsobit starosti. U vìtšiny lidí se také v tom èi onom vìku probudila a nastartovala jejich "seberozvojovou" strategii. Ovšem této touze nebo potøebì kráèí v patách potøeba uplatnit svoje schopnosti, realizovat své vìdomosti a schopnosti. A zde již se èlovìk dostává do støetu s tvrdou realitou. A� jsou to již konflikty v dùsledku konkurence v této oblasti, a� už je to skuteènost, že si uvìdomuje širší spoleèenskou podmínìnost užiteènosti výsledkù realizace svých schopností, nebo na druhé stranì nebezpeèí sebeklamu, které na nìj èíhá. Pøechod od "seberozvojové" k "seberealizaèní" strategii bývá prubíøským kamenem vývoje osobnosti èlovìka. Na konkrétních životních osudech konkrétních lidí lze ukázat, že právì složitost tohoto pøechodu mnohé zavedla do pasti sebeklamu, jiné zase vedla k potlaèení rozvojových potøeb. První rozvojové potøeby úspìšnì diskreditovali, nìkdy se z nich stali i outsideøi èíhající na pøíležitost a velmi nebezpeèní, když se jim pøíležitost naskytla. Druzí zaujali postoj "rozumného" životního kompromisu.
A: Pøece jen bych byl rád, kdybys mnì nìco doporuèil.
B: To je opravdu jen a jen tvùj problém. Ale když chceš, tak možná pøece jen nìco. Já jsem si pro sebe nazval tento problém "problémem existenciální odolnosti". Tøeba ti toto oznaèení k nìèemu pomùže.
A: Zdá se mnì, že jsi pøíliš velký pesimista.
B: Spíše skeptický optimista. Jsem pøesvìdèen o tom, že se spoleèenským vývojem dochází k tomu, že potøeba všestranného rozvoje a uplatòování schopností hraje stále vìtší roli v životì lidí. Že se postupnì stává jednou z nejdùležitìjších integrujících potøeb a jako taková pak stále více spoluurèuje jednání lidí. Že všechny formy odcizení a sebeklamu budou jednou pøekonány a že již dnes bylo dosaženo znaèného pokroku. Tím padnou i všechny bariéry mnohem bohatšího vnitøního života lidí. Pak se také ukáže, jak obrovské možnosti jsou doposud utlumovány. Chtìl bych, aby sis z mého povídání, když už jsme se dostali tak daleko, zapamatoval zejména následující. Problém není v tom, že by pøirozenost èlovìka nevedla k touze znát mnoho a udìlat mnoho, ale v tom, že tato touha je existujícími spoleèenskými mechanismy i zpùsobem vztahování èlovìka ke spoleèenské realitì silnì utlumována, že problém je v pøekonání velmi dobøe skrytých a velmi životaschopných bariér. Ale vra�me se k tomu, o co nám šlo, když jsme se otázkou vnitøního svìta èlovìka zaèali zabývat - ukázat, že je ho možné pochopit na základì vývoje vztahu èlovìka a pøírody, èlovìka a jeho prostøedí, že i velmi intimní problémy subjektivity èlovìka je možné vidìt prostøednictvím rekapitulace objektivních pøedpokladù vzniku a utváøení této subjektivity. Mnohé jsme sice pøeskoèili, mnohém, co utváøení subjektivity podmiòuje, jsme opomenuli, nevìnovali jsme napøíklad pozornost hlubšímu rozboru vztahù mezi jednotlivými sférami spoleèenského života a vztahù mezi lidmi, ale i tak jsme se dostali dost daleko. Všimni si napøíklad, jak nám velmi obecné urèení toho, co jsou potøeby, otevøelo cestu k postižení problematiky rozvoje potøeb, prožitkového bohatství, k øešení otázky vztažení èinností èlovìka k nìèemu, odcizení, sebeklamu apod. 

 CESTA K PØÍŠTÍMU

A: Teï ti zase ten tvùj optimismus závidím. Vždy� to, co jsme si øekli o subjektivní reakci èlovìka na spoleèenské podmínky nevyznívá pøíliš pøíznivì.
B: Možná proto, že jsme se na problematiku subjektivní reakce èlovìka na spoleèenské podmínky dívali jen z jednoho zorného úhlu. Opomenuli jsme rozvoj racionálního poznání, myšlení, vìdy. Pøedevším jsme však opomenuli budoucí promìny spoleèenských podmínek samých. A tyto promìny postaví èlovìka do zcela nové situace.
A: Toho bych se spíš obával. Vùbec si nejsem jist, zda se nové situaci dokáže adekvátnì pøizpùsobit. Zda jeho reakce na novou situaci nepøijde se zpoždìním.
B: Podle mì bude nová situace pøíležitostí pro ty, kteøí dokážou zatím pùsobící subjektivní i spoleèenské bariéry prolomit. Ale to je zatím jen plané uvažování, pokud si o zmìnách spoleènosti neudìláme konkrétnìjší pøedstavu.
A: Máš asi nìco pøipraveno?
B: Mám. Pokusme se nìco více vytìžit z kategoriálního vyjádøení další zásadní kvalitativní zmìny, té nejpodstatnìjší, která charakterizuje vznik èlovìka. Vzpomínáš si - èlovìk pùsobí na své prostøedí tím, že vzájemnì podmiòuje, vzájemnì zprostøedkovává procesy, které probíhají v jeho prostøedí, na základì odrazu vlastností tìchto procesù a vztahu mezi nimi.
A: Vzpomínám.
B: Toto schéma pùsobení subjektu na objekt má øadu interpretací. Právì proto, že ukazuje jeden z "nejchytøejších", nejefektivnìjších zpùsobù tohoto pùsobení. Interpretovali jsme jej jako všeobecnì zprostøedkující charakter praktické pøedmìtné èinnosti èlovìka ve vztahu k pøírodì. Ani jej nemusíme pøíliš modifikovat, staèilo by jen konkretizovat, co chápeme pod procesy probíhajícími v prostøedí, jakým zpùsobem chápeme odraz jejich vlastností a souvislostí mezi nimi, a mùže být též konceptem vyjadøujícím charakter øízení.
A: Dejme tomu, to si dovedu pøedstavit.
B: Pokud se týká øízení, uvažujeme jej pøedevším z hlediska jeho hierarchické, tedy pyramidální struktury. Ten, kdo je øízen, sám nìco øídí. A ten, kdo ho øídí, je sám nìkým øízen. Nebo jinak, každá správní jednotka je souèástí nìjaké vìtší správní jednotky. Zkrátka øízení èi správa v této podobì probíhá po urèitì vertikální linii. Problémy subordinace a reprezentace, které s tím souvisejí, øešila více èi ménì úspìšnì každá spoleènost a nejsou dostateènì øešeny ani doposud. Pøitom toto øešení existuje. K tomu, abychom si o nìm udìlali konkrétní pøedstavu, staèí pøekonat nìkteré myšlenkové bariéry.
A: Už vím, co máš na mysli. Pøechod od hierarchické k zauzlené struktuøe øešení.
B: Pøesnì tak. Nebo od správy ke skuteèné samosprávì spoleènosti. Každý bude øízen všemi ostatními a každý bude všechny ostatní øídit. Øízení, nebude mít jednu, ale mnoho vertikálních linií, bude mnohodimenzionální. Každý bude z urèitého hlediska na vrcholu øídící èi správní pyramidy. Problém subordinace a reprezentace pøestane existovat. 
A: Jako abstraktní model to vypadá hezky. Ale jeho naplnìní i cesta k nìmu mì chybí.
B: Protože jsme jej jako abstraktní získali. Pouhým zobecnìním, na které orientuje pøechod od hierarchické k zauzlené struktuøe. Neuvažovali jsme doposud to nejdùležitìjší. To, že všechny zmìny uvnitø spoleènosti jsou podmínìny, nebo spíše odvíjejí se od charakteru pøetváøení pøírody spoleèností, od zmìn v pùsobení spoleènosti na pøírodu. A tyto zmìny nejenže umožní, ale vynutí si i pøechod k hierarchické zauzlené struktuøe øízení.
A: Jaké zmìny máš konkrétnì na mysli?
B: Vlastnì všechny. Co lze oèekávat od dalšího vývoje techniky, výroby technologií? Pøevratné zmìny ve zpùsobu pùsobení na pøírodu v rùzných oblastech, stále vìtší "hustotu" pøevratných inovací, vznik zcela nových technologií. Pøitom každá taková zmìna, každá taková pøevratná inovace, každá taková technologie ovlivní všechny ostatní, poskytne jim nové možnosti, dojde k jejímu prùniku do oblasti všech ostatních zmìn. K podobnému prùniku, jaký umožnila napøíklad mikroelektronika. Každá taková zmìna bude souèasnì tìžit ze zmìn probíhajících v ostatních oblastech, èi jinými slovy, tyto zmìny pro ni samotnou otevøenou nové možnosti. A nejen to. Zmìny v oblasti pùsobení na pøírodu, tedy øeknìme ne výrobní oblasti, budou pøedpokládat a umožòovat i zmìny v dalších oblastech života spoleènosti - ve vzdìlávacím procesu, ve zdravotnictví, ve zpùsobu komunikace, v oblasti kultury, v oblasti využívání volného èasu, v charakteru a funkènosti pracovních i mimopracovních mezilidských stykù apod.
A: A co z toho vyplývá?
B: Z toho vyplývá, že každý, spíše jako tým než jako jednotlivec, bude svou èinnost muset vìdomì koordinovat se všemi ostatními - orientovat "výstupy" své èinnosti na potøeby realizace zmìn v ostatních oblastech a souèasnì využívat jako "vstupy" to, co budou tyto zmìny pøinášet. Ve spoleènosti, èi pøesnìji v celosvìtovém rozsahu, bude paralelnì realizováno vìtší množství takových zmìn, které budou souèasnì ohnisky pøevratných inovací a souèasnì se mezi nimi vytvoøí takové vztahy, že každá z nich, hlediska své "parkety" bude øídit všechny ostatní a souèasnì všemi ostatními bude øízena.
A: K tomu ovšem ještì není nutné mluvit o øízení. To, že musím svou èinnost koordinovat s ostatními, zabezpeèuje i fungování trhu. Trh mnì umožòuje i nutí, abych ve své èinnosti využíval to nejlepší, co produkují druzí, a abych produkoval to, co druzí potøebují.
B: To je velmi dobrý postøeh. Bedeme-li chápat øízení v širším smyslu slova, pak je pøíklad urèité zauzlené struktury øízení. Ne ovšem úplnì. Doposud se v každé spoleènosti, ve které je trh více èi ménì rozvinut, vytváøí i vertikální dimenze øízení èi správy. Existuje celospoleèenské centrum èi reprezentace správy. Centrálnì je realizována urèitá regulaèní politika, a� již má monetární èi fiskální charakter. Promìny v dìlbì práce však budou tak zásadní, že napøíklad i monetární politika bude muset být v urèitém smyslu "podøízena" konkrétnímu charakteru inovaèní politiky. Pokud uvažujeme v intencích souèasného chápání ekonomických procesù. Podle mì dojde i k zásadním promìnám trhu samotného a jeho funkcí.
A: K zániku trhu?
B: S tím bych nespìchal. Èi pøesnìji rozhodnì nepùjde o nìco, jako by bylo jeho nahrazování nìèím jiným. Již z toho dùvodu, že do okruhu vztahù vzájemné koordinace ohnisek pøevratných zmìn vstoupí jen urèitá, zpoèátku poèetnì malá èást spoleènosti. Patrnì se na dlouhou dobu prohloubí i civilizaèní rozestup mezi tím, co bude patøit do progresivní expandující oblasti, a tím, co na tuto oblast nebude adaptováno. Již vzhledem k výrazné dynamice expandující progresívní oblasti. A potom. Trh je nejlepší formou kontroly, dobrovolnosti apod. Dojde však k zásadnímu rozšíøení vztahù spojených s pøenosem informací a tvorbou dohod pøed vlastním tržním potvrzením efektivnosti té èi oné èinnosti. Lze ztìží pøedpokládat, že by komunikace mezi týmy realizujícími pøevratné inovace byla zprostøedkována jen vztahem nabídky a poptávky. Jejich vzájemné vztahy budou mít spíše charakter samosprávnosti ve smyslu vlastní svobody, ale i dobrovolné nadøízenosti a podøízenosti ve vzájemných vztazích. Podobný charakter budou mít i vztahy uvnitø jednotlivých týmù. Pouze v rámci takové struktury bude možné vypìstovat a absorbovat pøevratné inovace, zkoordinovat vše, co je umožòují, a vytìžit z nich efekty, jejichž vyjádøení ziskem bude jen velmi dílèí. I tak však nesrovnatelné se ziskem dosahovaným mimo okruh vzájemnì koordinovaných pøevratných inovací.
A: Nevidíš budoucí vývoj pøíliš rùžovì? Podle mì chceš udìlat z trhu, který znamená tvrdou konkurenci, nìco jako "trh" dìlá pøátele.
B: Právì z dùvodù konkurence dojde k zásadním promìnám funkcí trhu, jeho místa v životì spoleènosti. Existující konkurence donutí ty výrobce, kteøí budou mít možnost spolurealizovat vzájemnì se podmiòující pøevratné inovace, aby tuto možnost využili. Aby nezùstali mimo okruh tìchto a takto realizovaných inovací. Pro nì pak trh ztratí svùj souèasný smysl. Pùjde již o nìco zcela jiného.
A: O co?
B: Tøeba o to, udržet se v tomto okruhu. Být potøebný. Uvedený okruh se bude rozšiøovat, vstoupit do nìj však budou moci jen ti, kteøí do nìj svou èinností budou schopni nìco vnést. Vzniknou tím dostateènì silné stimuly pro rozvoj životní scénáø. Pøitom svobodný a všestranný rozvoj schopností. Tyto stimuly se v logice vìci stanou vnitøními stimuly jednání èlovìka. Dojde k reálnému naplnìní vnitøního bohatství života èlovìka.

BUDOUCNOST TECHNOLOGIÍ

A: Tvoje pøedstava vychází ze dvou pøedpokladù. Jedním z nich je pøevratnost a hustota inovací. Budiž. To lze pøijmout. Druhý z nich je, že každá z tìchto inovací bude muset být zkoordinována se všemi ostatními, že proces její realizace a využití bude bezprostøednì podmínìn procesem realizace a využití ostatních. To už tak zøejmé není.
B: Také jsme si ještì neøekli nic konkrétnìjšího o charakteru tìchto inovací.
A: To je spíše záležitost technických vìd.
B: Ne tak docela. Podle mì je oblast vstupu do oblasti pøevratnì nových technologií pøedmìtem úvah, které provádíme. Nejen proto, že to pro naše úvahy potøebujeme. Zejména proto, že k tomu, abychom si o ní udìlali pøedstavu, abychom ji "uvidìli", musíme použít to správné anticipaèní zobecnìní. A prostøedky pro toto zobecnìní disponujeme.
A: Jsem zvìdav.
B: Pøipomenu opìt schéma všeobecnì zprostøedkujícího charakteru lidské èinnosti: Èlovìk vzájemnì podmiòuje, vzájemnì zprostøedkovává procesy probíhající v oblasti pøedmìtu jeho pùsobení na základì odrazu jejich vlastností a vztahù. Pøitom ovládnutím tìchto procesù se zmocòuje dalších. Klade mezi sebe a pøedmìt svého pùsobení to, co již ovládl, a tím rozšiøuje okruh svého možného pùsobení. Pøemìnìná pøíroda se stává nástroji, stroji, zaøízeními, technologiemi. Technologie je vlastnì hra pøírodních sil, kterou èlovìk "odstartoval" a která mu slouží. Aktivitu èlovìka, jeho schopností vzájemnì zprostøedkovat, procesy v oblasti pøedmìtu, svého pùsobení, došlo k vytvoøení  nìèeho, kde se podle jím zadaného projektu tyto procesy již vzájemnì zprostøedkují mezi sebou pod jeho více èi ménì bezprostøední kontrolou a v souladu s jeho požadavky, potøebami. Ty jsi tento zpùsob pùsobení na vnìjší prostøedí nazval tím "nejchytøejším". A já znám ještì "chytøejší".
A: Nic mì nenapadá.
B: Tak dávej dobrý pozor, a� správnì pochopíš tu promìnu, o ktero jde. Doposud èlovìk na základì své schopnosti všeobecnì zprostøedkovat procesy ve svém prostøedí vytvoøí technologii, v níž tyto procesy relativnì samostatnì probíhají a zprostøedkují se. Tím souèasnì rozšíøí okruh svých aktivit, zpøístupní si tím svému poznání a ovládání nový horizont procesù probíhajících v jeho prostøedí. Mùže vytváøet nové technologie. To všechno na základì své vlastní všeobecnì zprostøedkující schopnosti. Co když si však prodlouží své aktivity tím, že vytvoøí samu tuto všeobecnì zprostøedkující schopnost? Co když mezi sebe a pøírodu nebude klást již jen pøírodu pøemìnìnou v technologie, ale nìco mnohem více, nìco, co má velmi obdobnou schopnost jako on?
A: Hlubší smysl toho, co chceš øíci, mnì stále uniká.
B: Tak vyjdeme z toho, co znáš. Již dnes se stává souèástí technologií nìco, co je zárodkem pøevratné zmìny, kterou chci podrobnìji charakterizovat. S rozvojem automatizece, výpoèetní techniky, robotizace, umìlé inteligence získávají nìkteré technologie schopnost reagovat na procesy, které probíhají v rámci nich nebo jejich prostøedí.
A: To bylo možné øíci hned. K tomu není nutné provádìt tak složité úvahy.
B: Tím bychom ovšem nepostihli to nejpodstatnìjší. Nejdùležitìjší parametry nazrávající pøevratné zmìny ve vývoji technologií. Schopnost souèasných technologií obsahovat nìco, èím reagují na procesy probíhající v rámci nich a jejich prostøedí je "neživá". Jedná se o procesy, reakce na které je naprogramována. Ke skuteèné zmìnì dojde tehdy, když se souèástí technologií stane skuteènì všeobecnì zprostøedkující schopnost - když budou sto odrážet nové procesy, jejich vlastnosti, jejich vzájemná zprostøedkování, když budou sto tento odraz využívat k úèinnìjšímu pùsobení na prostøedí, když si tím svému odrazu a pùsobení zpøístupní další procesy. Zkrátka, když samy budou rozšiøovat okruh svého pùsobení na vnìjší prostøedí obdobným zpùsobem, jak to dìlá èlovìk.
A: Zkrátka, když práce polidští také poèítaèe.
B: I tak by to bylo možné øíci.
A: To je ovšem známé téma.
B: Ne tak docela. Tím, že ukazujeme charakter "nejchytøejšího" pùsobení na vnìjší prostøedí, dáváme recept jak tuto "chytrost" realizovat.
A: Ovšem v èlovìku je nìco víc, než tato jeho "chytrost".
B: Ano. Ale my si ukázali, že rozšíøení mnohostrannosti styku èehokoli s vnìjším prostøedí pøedpokládá i schopnost odrazit a øešit rozpory, které mezi subjektem tohoto styku a vnìjším prostøedím probíhají, správnì volit preference pøi øešení tìchto rozporù apod. Jinými slovy, pokud má nìco skuteènì samostatnì všeobecnì zprostøedkující pùsobení realizovat, musí být vybaveno i nìèím podobným jako je mechanismus potøeb, prožitkù apod. Bude to jen analog lidského, nebo se to stane skuteènì lidským, urèitým pokraèováním vývoje lidského?
A: To je pøíliš vzdálená budoucnost. A uvažovat o ní jsou prázdné spekulace.
B: Tøeba to tak vzdálená budoucnost není. Pokud si uvìdomíme ještì jednu dimenzi rozvoje technologií, ještì jednu pøevratnou zmìnu, která v jejich rozvoji nazrává.
A: Kterou?
B: Pronikání lidstva do nitra hmoty. Ve využívání vnitøních vlastností hmoty postoupilo již hodnì daleko- napøíklad jaderná energetika využívá procesy, které probíhají uvnitø atomových jader. Kromì toho by bylo možné uvést laserovou techniku, využití magnetické resonance, polovodièových struktur. Ve všech tìchto pøípadech na vnitøní strukturu hmoty pùsobíme "zvnìjšku". Z úrovnì našeho makrosvìta, z úrovnì, kterou dùvìrnì známe, ve které se pohybujeme, vyvoláváme vytvoøením vnìjších podmínek situaci, za které v mikrosvìtì k nìèemu dojde. Víme k èemu a jak to využít. K vyvolání zmìn v mikrosvìtì z makroúrovnì jsou konstruována složitá zaøízení, zmìny v mikrosvìtì probìhnou pod bezprostøedním diktátem vnìjších podmínek - teploty a tlaku, záøení, elektrického impulsu apod. Tím ovšem využíváme jen nepatrný zlomek vnitøních vlastností hmoty.
A: Aha. A ty se domníváš, že se podaøí vytvoøit nìco, co bude "chytøe" jednat pøímo v oblasti mikrosvìta.
B: Ano.Ale ještì pøed tím se nauèíme konstruovat zaøízení na úrovni vnitøních struktur hmoty. Tedy ne souèasný stav, kdy složité zaøízení slouží k vyvolání nìèeho v oblasti mikrosvìta, ale zaøízení, která budou jako taková, jako urèité technologie fungovat pøímo v oblasti vnitøních struktur hmoty a budou se z tìchto vnitøních struktur hmoty sestávat.
A: To už vypadá ponìkud realistiètìji. Takový vývoj technologií je celkem logický.
B: Pomìrnì logické také je, že zaøízení èi technologie konstruované pøímo z procesù probíhajících ve vnitøních strukturách hmoty nám, zatím nám, umožní konstruovat, vyrábìt nová zaøízení a vyvíjet nové technologie.
A: Tedy pøedkládáš, že jakmile se "zadrápkujeme" vytvoøením urèitých zaøízení zkonstruovaných pøímo z vnitøních struktur hmoty, umožní nám tato zaøízení vytváøet další, složitìjší. Zkrátka dìjiny vývoje technologií v našem makrosvìtì se zopakují v mikrosvìtì.
B: Ovšem v nesrovnatelnì kratším èasovém horizontu. Nejen proto, že již jednu historickou zkušenost máme, nejen proto, že disponujeme mnohem vìtším poznáním, moderní vìdou, nejen proto, že k cíleným zásahùm do mikrosvìta mùžeme používat naše makrotechnologie. Pøedevším proto, že procesy v mikrosvìtì pro nás probíhají nesrovnatelnì rychleji, se zanedbatelnou nároèností na materiál a energii. Postavit hutì trvá roky. Vybudovat obdobnou technologii, obdobné zaøízení v mikrosvìtì tøeba jen minuty, vteøiny, možná také jen pikosekundy.
A: Ve vztahu k tomu je ovšem naše poznání pomalé.
B: Naše poznání možná ano. Právì proto však bude dùležité vytvoøit analog naší všeobecnì zprostøedkující schopnosti. A postupnì tomuto analogu dávat lidskou dimenzi.
A: To se mì zdá pøíliš divoké.
B: Já bych to zase chápal jako osvobození lidského myšlení a tøeba i cítìní od pùvodního substrátu, na kterém se vyvinulo.
A: Tady nìco jako "osídlení" mikrosvìta.
B: Proè ne. Urèitì je to reálnìjší, než osídlení jiných vesmírných tìles. Snad kromì Mìsíce. Z dùvodù èasových a energetických bariér takové osídlení nemá smysl. Zatímco "osídlení" mikrosvìta pøináší nìco úplnì nového.
A: Je to ovšem jiný typ "osídlení". V prvním pøípadì strèím èlovìka do rakety a nìkam ho pošlu. Ve druhém pøípadì to, co nìkam posílám, již není èlovìk.
B: Já bych spíše øekl, že nic lidského tomu nebude cizí. Že tím dojde i k vyšší míøe sebepochopení èlovìka. Ovšem dojde i k nìèemu mnohem podstatnìjšímu. Civilizace bude existovat na nìkolika úrovních prostorové struktury reality, èímž se zásadnì zmìní statut èasu. Procesy, které na naší úrovni trvají roky, staletí, probìhnou v mikrosvìtì za tisíciny, milióny vteøiny. Dojde k osvojování nových a nových strukturálních úrovní. Ke skuteèné expanzi myšlení. A nepochybnì i pøekroèení hranic našeho prostoroèasu. K prùniku do "pøiléhající" èásti reality, tedy té, jejíž je celý náš Vesmír jen urèitou souèástí, nìjakou zvláštní fluktuací.
 A: Kdy tyto pøevratné zmìny lze oèekávat?
B: Období konstrukce zaøízení v mikrosvìtì pomìrnì brzy. Vývoj technologií založených na vzájemném zprostøedkování procesù probíhajících ve vnitøních strukturách hmoty pak bude dlouhodobìjší etapou. "Pøedmostí" vìdomého konstruování zaøízení ve vnitøních strukturách hmoty se bude rozšiøovat postupnì. Umožní vytváøet mimo jiné i nové substráty pro simulování a využívání analogu všeobecnì zprostøedkující schopnosti èlovìka. Souèasnì s tím se tento analog bude stále více pøibližovat orginálu. Ne nepodstatnou roli pøitom sehraje i poznávání pøesahu naší èasoprostorové reality. Ve všech tìchto tøech smìrech je nutné poèítat s postupnými, i když pøevratnými, inovaèními zmìnami a objevy, které budou pøipravovány a realizovány bìhem let a celé období bude trvat nìkolik desetiletí. Samotná expanze lidského myšlení, jakmile pro ni budou pøipraveny podmínky, pak probìhne již zcela mimo rámec našich souèasných pøedstav o trvání historického vývoje.

MYŠLENÍ A POJEM

B: Mìli bychom se v našem zamyšlení vrátit zpìt na zem.Vždy� pùvodnì nám šlo o to, abychom si oklikou, pøes rekapitulaci objektivních pøedpokladù vývoje naší subjektivity, øekli nìco více o naší subjektivitì samotné. Nejvìtší dluh máme ve zdùvodnìní legitimnosti toho, co pøi našich úvahách explicitnì nebo implicitnì využíváme nejvíce - kategoriálních prostøedkù. Tyto nám umožòují bourat neuvìdomovaná paradigmata našeho myšlení a pøedstav o svìtì, vytìžit z koncentrátu našeho stávajícího poznání rozhodnì ne nezajímavé anticipace.
A: Souhlasím. Vždy� jsme kategoriální prostøedky vytáhli jako králíky z klobouku.
B: Tak se ti to zdá nyní. Vzpomeò si však, jak jsme postupovali. Získali jsme je analýzou naší subjektivity. Odpozorovali jsme je z myšlení. A pokusili jsme se ukázat, že jejich využití není nezajímavé.
A: To je trochu málo.
B: Souhlasím. Ovšem k tomu, abychom tyto prostøedky drželi v rukou pevnìji, abychom mìli vìtší jistotu v jejich použití a umìli je použít správnì, abychom je také mohli dále zdokonalovat, musíme se na nì podívat z ponìkud jiného zornéhu úhlu. Èi pøesnìji - odvodit je z objektivních pøedpokladù vzniku a vývoje naší subjektivity. Zaènìme opìt tím, že si pøipomeneme schéma všeobecnì zprostøedkujícího charakteru naší praktické èinnosti: Èlovìk vzájemnì zprostøedkovává, podmiòuje procesy probíhající v oblasti jeho pùsobení na základì odrazu jejich vlastností a souvislostí mezi nimi. K tomu, aby tuto všeobecnì zprostøedkující èinnost mohl realizovat, potøebuje myšlení. Jinými slovy - myšlení je to, co tuto všeobecnì zprostøedkující èinnost umožòuje. Všimni si. Teï již se na myšlení nedíváme z hlediska jeho vnitøních vlastností, ale z hlediska objektivních pøedpokladù jeho vzniku, formování a pùsobení.
A: Co tím získáme?
B: Pøedevším se touto cestou mùžeme dosta k odhalení vnitøní struktury myšlení. Mohli bychom napøíklad rozlišit oblast hierarchické struktury myšlení a oblast otevøené zauzlené struktury myšlení.
A: Není docela jasné, co jedno a druhé znemená, co si mám pod jedním a druhým pøedstavit.
B: Oblast hierarchické struktury myšlení je ta, ve které postupujeme od toho, co je dáno, k tomu, co z daného vyplývá. To se pak samo stává daným a vyplývá z nìj nìco dalšího. Je to struktura daná napøíklad postupem od pøedpokladù k závìrùm. Ale také daná postupem od relativnì stálých a pro nás absolutních pravidel myšlení k jejich funkèném aplikacím. Oblast matematiky, moderní logiky. Není to však jediná oblast, ve které naše myšlení používáme. Jakkoli je tato oblast myšlení dùležitá, jakkoli prolíná celým naším myšlením, je jeho oporou, je zde ještì další oblast. Oblast odhalování pøedpokladù a revidování závìrù. Oblast, kde se struktura našeho myšlení zauzluje, aniž by pøestávala být otevøená novému poznání. Oblast tázání po pøedpokladech toho a právì toho, co se zdá být naprosto zøejmé, jednou pro vždy dané, absolutnì nemìnné, bezalternativní. Oblast, které se mimo jiné projevuje anticipaèní silou našeho myšlení, oblast, ktrerá orientuje na pøevratné objevy.
A: Zkrátka oblast naší bujné fantazie.
B: To ne. Je to oblast pomìrnì pøesného poznání. Oblast, kdy se naše myšlení stává systémem, jehož hlavní, klíèové pøedpoklady jsou zdùvodnìny. Ovšem vždy jen relativnì, protože je nemùžeme zdùvodnit jinak, než vzájemnì mezi sebou. Aby se tím systém takového našeho poznání nezmìnil v prázdnou spekulaci, musí být otevøený novému poznání. Neustále být v kontaktu se svým praktickým využíváním, které i vyvrací jeho pøedpoklady. Øekl bych, že je to oblast korektního folozofického myšlení.
A: Tím ovšem stále neodpovídáme na otázku, odkud se vzaly kategoriální prostøedky našeho myšlení.
B: Protože jsem se k nim ještì nedostali. Musíme zaèít u pojmového poznání, poznání reality prostøednictvím pojmù a pojmových urèení. Abychom si uvìdomili specifiku pojmového poznání, položme si nejdøíve otázku - co pojmem odrážíme?
A: Nìco v realitì. Nìjakou vìc, nìjaký jev.
B: A pojmovými urèeními?
A: Pojmovými urèeními pak souvislosti, vztahy, mezi jevy.
B: To je jeden z možných konceptù. Øekl bych, že takový jednodušší.
A: Jak to?
B: Mezi jevy a souvislostmi jevù neexistuje nìjaká hranice, kdy jevy jako entity by bylo nìco, a souvislosti mezi jevy nebo vlastnosti jevù nìco úplnì jiného. To už je jedna z možných abstrakcí. Zrovna tak mùžeme øíci, že jev je vždy projevem souvislostí mezi jinými jevy a každá souvislost mezi jevy se jeví v podobì urèitého jevu. Tento koncept je ponìkud bohatší. Na øadì pøíkladù by bylo možné ukázat, že se bez nìj neobejdeme, že má reálnou interpretaci.
A: Co z toho vyplývá?
B: To, že pojmovými urèeními mimo jiné ukazuje, jak je jeden jev projevem souvislostí mezi jinými jevy, že v našem poznání mají taková urèení dùležitou roli. Také to, že musíme obohatit pøedstavu o "ontologii" svìta, že nevystaèíme s konceptem øíše entit, jejich vlastností a vztahù mezi nimi. Mùžeme také pøedpokládat, že existuje takový koncept "ontologie", který má z hlediska vztahu mezi jevy a souvislosti jevù hierarchickou strukturu. To vše ukazuje, že pojmové poznání je neobyèejnì všestranné, že prostøednictvím nìj jsou ne náhodou vyjadøovány rùzné filozofické systémy.
A: A kategorie?
B: A kategorie jsou zvláštním pøípadem pojmù. Pokud bychom objasnili postupný vznik formování pojmù, mohli bychom øíci nìco i o jejich genezi. Liší se od pojmù tím, že na rozdíl od pojmu, který má zcela urèitou oblast své platnosti, lze jej použít jen v rámci urèitých hranic, mají kategorie neomezenou oblast svého použití. Pokud pojmy vyjadøujeme souvislosti mezi jevy v urèité omezené oblasti reality, pak jakmile nìco vyjádøíme prostøednictvím kategorií, pøesnìji pokud vystihneme specifika nìèeho prostøednictvím všeobecných kategorií, odhalujeme hlubší souvislosti, ty které patøí do oblasti "souvislosti všeho se vším". A to je vysoce funkèní. 
A: Patrnì chceš øíci, že nám to umožòuje koncentrovanì vyjádøit naše stávající poznání tak, abychom mohli hranice stávajícího poznání pøekroèit?
B: Ano. Prostøednictvím kategorií neustále realizujeme proces pøechodu od disparátního ke konzistentnímu, sjednocujeme dílèí poznatky v systém a souèasnì mùžeme anticipovat nové. To je ovšem jen jeden pohled na místo kategoriálních prostøedkù v rozvoji našeho poznání.
A: A jaké jsou další?
B: Nyní jsme se pokusili pøístup k analýze objektivních pøedpokladù naší subjektivity z hlediska statutu kategoriálních prostøedkù jen letmo nastínit. Spíše jen pro ilustraci. Podrobnìjší analýza, která by korelovala se strukturou myšlení, formami myšlení nás teprve èeká. Budeme muset postupovat po krùècích, neustále si všímat vch podmiòujících pøedpokladù, konfrontovat prùbìžná zjištìní s konkrétními využitelnými závìry. Na to se musíme pøipravit a zaèít zamyšlení z trochu jiného konce.
																																																																	

