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Filip Grygar 

Niels Bohr jako vědec, filosof a občan  

Úvodní přednáška studentské konference k 50. výročí úmrtí Nielse Henrika 

Davida Bohra (7. 10. 1885 – 18. 11. 1962) 

(Pracovní verze)  

 

I. Co o Bohrovi (ne)ví česká veřejnost? 

V našem povědomí je Bohr zafixován převážně jen jako strůjce modelu 

atomu z roku 1913. Co tento počin de facto filosoficky pro moderní vědu a 

civilizaci znamenal, o tom se už ve školách neučí. Odborná veřejnost 

potom Bohra zná ještě díky tzv. principu korespondence a jako hlavního 

propagátora tzv. Kodaňské interpretace kvantové teorie z roku 1927, v 

rámci níž představil svoji stěžejní filosofickou ideu komplementarity, jež je 

díky své filosofičnosti nejednou ve vědecké literatuře nepochopena anebo 

se o ní raději nepíše.  

 

Převládající představa o Bohrovi je patrně taková, že Bohr byl fyzik, a 

pokud se v jeho díle nachází ještě něco jiného, jde o nadstavbu. Potom 

ovšem například výklad jeho modelu atomu z roku 1913 čistě z fyzikálně-

chemického hlediska je sice pochopitelný a jistě správný, nicméně je 

redukcí podobného rázu, jako kdybychom říkali, že teplo jsou jen tepelné 

kmity. Gerald Holton analyzoval Bohrův text o kvantové teorii vodíkového 

atomu z července roku 1913 a vyzdvihuje v něm už Bohrovu svébytnou 

rétoriku a styl, navíc poukazuje na zásadní rys Bohrova myšlení, „který 

potom prostupuje všemi jeho pozdějšími pracemi, především prací o 

komplementaritě.“ 

 

Nejnověji se o Bohrovi mohla česká veřejnost dozvědět prostřednictvím 

oceňované divadelní hry Michaela Frayna Kodaň z roku 1998. Drama 
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pojednává o dosud plně nevysvětlené a nešťastné návštěvě Bohrova o 

šestnáct let mladšího žáka a německého přítele, Wernera Heisenbega, v 

okupované Kodani v roce 1941. 

 

Oproti zájmu o Einsteinovu osobnost českého knižního světa zůstal Bohr 

v této oblasti neúměrně svému významu opomenut – pokud je mi známo, 

žádný jeho spis, ani fundovaná publikace o něm dosud nevyšla. 

 

Pokusím se u Bohra poodhalit to, co na Bohrovi fascinovalo jeho žáky a 

kolegy, včetně Einsteina, a co nás ostatní fascinuje na univerzálních 

myslitelích minulých století: jejich neuvěřitelný filosofický záběr se 

vztahem k celku, a současně hluboký průnik do některých vědních 

disciplín, které nemají vztah k celku, anebo třeba navíc i jejich praktické 

působení v diplomatických službách a občanských záležitostech. 

 

Takovou jednotu a harmonii, jak rád říkával Bohr, která nutně neznamená 

nějaký jednotný názor na svět a ucelené poznání, bychom už těžko hledali 

u mimořádných osobností ve 20. století, neboť rozvoj vědo-techniky a 

specializovaných disciplín je tak obrovský a rychlý, že je dnes nemožné 

vše hlouběji nahlédnout a teoreticky i prakticky skloubit. O to 

obdivuhodnější je, že Bohr dokázal zvládnout vědeckou, filosofickou a 

dokonce i občanskou činnost jak slovem, tak činem. 

 

O tom, že kromě jiného s bratrem Haraldem, od mládí hráli na vysoké 

úrovni kopanou (Harald to s dánským týmem v roce 1908 dotáhl až na 

stříbrného olympionika), že byl náruživý lyžař, chodec, chalupář a moře 

brázdil s kamarády na plachetnici, se více již zmiňovat nebudu.  

 

 



3 
 

 

II. Bohr a „kodaňský duch“ 

 

Kodaň se od dvacátých let 20. století stala Mekkou rodící se kvantové 

teorie, putovali sem do Fyzikálního institutu vědci-poutníci z celého světa, 

mladí i staří. Fyzikální institut založil Bohr v roce 1920 a po jeho smrti se 

přejmenoval na Bohrův institut. Do roku 1926 bydlela Bohrova rodina v 

hlavní budově uprostřed. Nahoře vlevo v podkrovní místnosti zformuloval 

Werner Heisenberg princip neurčitosti. 

 

Na obrázku vlevo: původně Matematický institut (přistaven v roce 1934), 

zde řediteloval Bohrův bratr Harald, vynikající matematik. Vpravo vzadu, 

Bohrův archiv a kanceláře, podlaží budovy se stavěly postupně. Budova 

úplně vpravo, postavena v roce 1926, zde bydlela Bohrova rodina do roku 

1931, pak se přestěhovala do Carlsbergské rezidence. Pod Institutem jsou 

laboratoře. 
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 Podle Roberta Oppenheimera to byla v Kodani 

heroická doba, nesená kritickým vedením a 

tvořivým duchem Bohrovým, který nakonec 

všechny rozmanité ideje přetavoval do 

výsledného tvaru.  

 

Léon Rosenfeld uvádí, že studenti a vědci přijížděli za 

vědcem a našli člověka v pravém slova smyslu. Úcta k 

Bohrovi hraničila až s adorací. Pro všechny byl Bohr 

génius a zároveň dobrota sama. 

 

Vyberu k reflexi Bohrovy osobnosti záměrně postřehy vědců, kteří s ním 

mnohdy vědecky nesouhlasili a po ostrých, a většinou „prohraných“, 

diskusích mohli i zahořknout. Na prvním místě uvádím Einsteina, který 

nepřijal hlavní závěry Kodaňské interpretace. O Bohrovi se vyjádřil takto: 

těžko si lze představit, jak by se odehrával stav našich znalostí o atomu bez 
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něj. Osobně je jedním z nejlaskavějších kolegů, s 

nímž jsem se v životě sešel. Pronáší své názory 

jako člověk neustále tápající, a nikdy jako ten, kdo 

věří, že je v pozici vlastníka jisté pravdy. 

 

 Další mág, Erwin Schrödinger, se během 

památné návštěvy kodaňského Fyzikálního 

institutu s Bohrem přel o povaze atomárního dění 

natolik intenzivně, že nakonec úplně vyčerpaný 

onemocněl a u Bohrů v pokoji pro hosty ulehl na lůžko. Dnes je tam 

kancelář. Tento příběh je známý. Zmíním jen to, že z jedné strany mu paní 

Bohrová nosila koláčky s čajem, a z druhé strany do něj Bohr neúnavně 

hučel, aby už konečně pochopil, jak to je s interpretací atomárního dění, k 

němuž Schrödinger přispěl svojí vlnovou mechanikou. 

 

Schrödinger po návratu z Kodaně 

napsal krásný a uctivý dopis 

Bohrovi, ale z něho citovat nebudu. 

Záměrně vyberu dopis jinému 

člověku; jemu si mohl i postěžovat, 

ale to právě neudělal. Bez jakékoli 

trpkosti napsal fyzikovi Wilhelmu 

Wienovi o Bohrovi toto: Navzdory 

všemu, co jsem už slyšel, z čistě lidského hlediska byl dojem z Bohrovy 

osobnosti zcela neočekávaný. Sotva bude kdy existovat člověk, který by 

dosáhl takového nesmírného vnějšího a vnitřního úspěchu, člověk, jenž by 

byl v oblasti své práce celým světem honorován téměř jako polobůh, a který 

by přesto zůstal nikoli snad přímo skromný a prostý sebevědomí, ale 

řekněme ostýchavý a nesmělý jako student teologie. 
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A konečně slavný James Franck, který měl s 

Bohrem jiný problém: jednou prohlásil, že pro něj 

byla spolupráce s Bohrem nakonec velmi obtížná, 

protože byl jeho génius naprosto superiorní. 

Člověk si pak nemohl pomoci a v přítomnosti 

takového génia ho uchvátily natolik silné 

komplexy méněcennosti, až se stal zcela 

neproduktivním. 

 

Všichni, kdo krátkodobě nebo dlouhodobě pobývali ve Fyzikálním 

institutu, s nostalgií i žertem 

vzpomínají na krásná léta 

strávená v Kodani, která jim 

Bohr zpříjemnil útulným a 

štědrým rodinným prostředím, 

o něž se obří měrou zasloužila 

vždy přívětivá Bohrova 

manželka Margretha.  

 

O zábavu se také starali zvědaví 

Bohrovi synové, kteří všude po 

institutu šmejdili, okukovali co kdo 

dělá, a do všeho šťourali. 

 

Na obrázku níže je vlevo Lev 

Landau, dále jeden klučina, pak 

George Gamow, druhý klučina a 

vpravo je otec vodíkové bomby Edward Teller. 
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Léon Rosenfeld vzpomíná, že když v roce 1931 poprvé přijel do Kodaně, 

čekali jej na nádraží s Bohrem i jeho dva synové. Když však další den viděl 

v institutu oba kluky poletovat, nakonec si všiml, že to nejsou ti dva z 

nádraží, ale nějací další, a konečně když odpoledne zahlédl ještě jiného, 

měl pocit, že je Bohr vytahuje z nějakého kouzelného kabátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Heisenberg, Bohr, děti a paní Margareta) 

 

Z šesti synů dva zemřeli: Harald (1928–1938) v deseti letech na vleklou a 

těžkou nemoc a Christian (1916–1934) tragicky zahynul těsně před 

vstupem na univerzitu – smetla jej náhlá obří vlna z plachetnice. Kolegové 
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museli Bohra držet, aby neskočil do rozbouřeného moře za Christianem, 

který už bohužel na vhozený záchranný kruh nedosáhnul. 

 

 

 

Pro „kodaňského ducha“ byla zásadní jistá filosoficko-vědecká a klukovská 

atmosféra, která z Bohra neustále tryskala, atmosféra prolnutá 

neutuchajícím sókratovským smyslem pro neúnavné detailní vyjasňování 

pojmů, atmosféra šířící se všemi směry ve dne v noci při nekonečných 

diskusích o dosažení správné interpretace kvantové teorie. Řada vědců se 

mimo jiné i proto naučila dánsky. 

 

Heisenberg například vzpomíná, že bylo zcela 

normální, když najednou Bohr přispěchal do jeho 

podkrovního pokojíku v osm večer a ptal se 

Heisenberga, co si myslí o nějakém problému. 

Bohr pak mnohdy odcházel dolů po úmorných 

diskusích až v ranních hodinách. Začátkem roku 

1927, když Heisenberg přišel s principem 
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neurčitosti a Bohr se vrátil z lyžování v 

Norsku s ideou komplementarity, 

Heisenberg dokonce jednu závažnou 

diskusi s Bohrem neunesl a, jak sám 

píše, rozplakal se. 

 

 

Rosenfeld zase popisuje Bohrovu urputilost ve zcela jiné situaci: po 

náročném dni občas s Bohrem po večerech luštili křížovky. Jednou nemohli 

přijít na jakési slovo na tři písmena, a tak šel nakonec utahaný Rosenfeld 

spát. V noci ho však vzbudilo ťukání. A tlumený Bohrův hlas: Nechci vás 

vyrušovat, ale to slovo je Jin (ne nadarmo si Bohr nechal vyobrazit do 

svého erbu právě legendární dvojici Jin a Jang). Rosenfeld opět usnul. 

Avšak scéna se opakovala: Bohra totiž zase napadla jiná věc, o níž se chtěl 

s Rosenfeldem podělit. Každý v institutu věděl, že jakmile se v nočním 

tichu někde ozve ťukání, bude doprovázeno větou: Nechci vás vyrušovat, 

ale…. 

 

Jiné své slavné ale Bohr používal v situacích, 

když student nebo kolega řekl nějakou 

hloupost. Nejprve Bohr reagoval: to je velmi, 

velmi zajímavé, a za okamžik následovalo slovo 

ale… Bohr si později uvědomil, že díky své 

autoritě a slovíčku ale zničil nemálo nápadů, 

nebo dokonce celou práci, a tak se jednou v 

diskusi po svých slovech velmi, velmi zajímavé 

odmlčel. Osazenstvo napjatě čekalo na obvyklé 
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ale, avšak ale stále nepřicházelo. Nakonec to nevydržel kolega Paul 

Ehrenfest, který nechtěl dále řečníkovu myšlenku poslouchat, a zvolal: 

Herr Bohr, to už jako nebudete pokračovat s ‚ale‘? 

 

V době odpočinku hráli vědci ping-pong v knihovně, kde měli v regálech 

po ruce velkou zásobu rozmanitých „ping-pongových pálek“. Vědci se dále 

bavili při detektivkách a kovbojkách. Bohr vytvořil teorii, proč je převážně 

gauner zastřelen v souboji jako první a nikoli hrdina. Jako řádní fyzici pak 

teorii poctivě ověřovali: nakoupili bambitky, rozdělili 

si role a začali po sobě střílet. Bohr jako hrdina 

opravdu většinou každého z nich zastřelil. 

 

 Nádhernou atmosféru kodaňského 

ducha také doplňoval vypravěč 

vtipů, Lev Landau (vlevo), protiváhou mu byl vždy 

sarkastický Wolfgang Pauli (vpravo). 

 

George Gamow (vlevo) vtipy převáděl do žertovných 

komiksů. Později toto dělal Otto Frisch. Max Delbrück (vpravo) zase 

napsal humorný příběh na motivy Goethova Fausta. 

Gamow k tomu namaloval vtipné figurky: Bohr byl 

zpodobněn jako Bůh, Paul 

Ehrenfest (husté černé vlasy) 

byl vsazen do role Fausta*, 

Pauli zase do role Mefista a 

Einstein byl zobrazen jako 

král z jedné Goethovy písně. 
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                                   (Pauli jako Mefisto) 

 

 

 
 

(Ehrenfest jako Faust)      (Einstein se šňůrkou a jeho oblíbenou blechou) 

 

* Paul Ehrenfest jako Faust…….. Společný přítel Einsteina a Bohra neměl radostné dětství a v dospělosti navíc začal 

trpět pocity méněcennosti a postupnou neschopností vstřebávat inflaci fyzikálních článků, děsil se nakonec 

konferencí a toho, že už nemá co říci ani studentům. Těžké deprese byly ještě způsobeny starostí o mentálně 

postiženého v té době patnáctiletého syna Vassily, který pobýval v ústavu. 25. září 1933 Ehrenfest vyzvedl syna 

z ústavu a v blízkém parku obrátil zbraň proti němu a sobě, on zemřel ihned, ale syn přežil, střela jej oslepila. 
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Gamow také do humorného plátku Časopis veselé fyziky vytvořil komiks s 

památnými příhodami o vzniku kvantové teorie s Bohrem jako Mickey 

Mousem, který je něco mezi kejklířem a kouzelníkem. 

 

 

Nejprve Bohr sportoval, pak vytvořil tzv. model atomu, pak založil 

Fyzikální institut, pak plísní Heisenberga (iniciály W. H. a kolem 

formalismus relace neurčitosti), aby pochopil, že jen s částicovým pojetím 

přírody, který má zafixovaný v hlavě jako předporozumění, nelze 

komplexně popsat atomární dění. 1930: Mickey Mouse trefí nebo netrefí 

sloupek? Jaká je tady pravděpodobnost? 

 

Dalším důležitým aspektem kodaňského ducha byla 

Bohrova fascinace řešit fyzikální i jakékoli jiné otázky 

nejprve prostřednictvím detailního jazykového či 

kvalitativního porozumění a zmapování situace, a až 

poté následovala formálně logická a čistě matematická 
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analýza. Heisenberg například o celkovém Bohrově přístupu píše: 

matematická jasnost o sobě neměla pro Bohra žádnou přednost. Obával se, 

že by formální matematická struktura zatemnila fyzikální jádro problému.  

 

Zatímco Heisenberg a Paul Dirac (níže) zpočátku nechápali přednost 

Bohrových kvalitativních výkladů, neboť se obraceli primárně k 

matematice, Bohr vždy ukazoval, že matematika není při řešení fyzikálních 

problémů a paradoxů ihned 

spásonosná, poněvadž je založena na 

motivacích a kontextech porozumění, 

které se musí nejprve vyjasnit. Teprve 

toto vyjasnění rámcuje smělé představy 

a motivuje vědce k tomu, jaký 

matematický aparát posléze vymyslí a 

jak jej budou dále rozvíjet. Příkladem je Schrödingerovo neústupné lpění 

na vlnové představě přírody, odtud ex post vytvořená vlnová mechanika 

pro atomární dění. A Heisenbergovo neústupné lpění na částicové 

představě přírody, odtud ex post vytvořená maticová mechanika a princip 

neurčitosti. Schrödinger nesnášel Heisenbergovo pojetí a naopak. Bohr obě 

představy komplementárně propojil a na obou elegantních matematických 

formalismech se posléze vypracovala další sjednocující matematika. 

 

Dirac hovořil o Bohrově kvalitativní argumentaci jako o něčem tak 

obdivuhodném, jako byl Bohr sám. Trvalo mu však dlouho, než se s tímto 

způsobem řešení problémů vyrovnal. Nakonec si uvědomil, že problém 

dosažení interpretace se ukázal být poněkud obtížnější než jen vypracování 

příslušných rovnic. Heisenbergovi také dlouho trvalo, než přijal Bohrova 

východiska, a teprve o několik let později ve své filosofii vědy uvádí, že 

každý druh porozumění, ať je vědecký nebo nevědecký, však závisí na naší 
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řeči, závisí na tom, že můžeme sdělovat myšlenky /…/ Slova této řeči 

znamenají pojmy denního života /…/ 

 

Bohr i Heisenberg si velmi vážili básnického jazyka, který také proniká do 

rozmanitých nekonečných zákoutí zakoušené skutečnosti, přestože zcela 

jiným způsobem než matematika nebo filosofie. Jaký jazyk je pro 

porozumění přírody lepší? Záleží na úhlu pohledu a využití. Pokud jde o 

vědo-technický výklad a praktické možnosti dobývání přírody či produkci 

věcí kolem nás, je naprosto zásadní jazyk matematický. Bohr si však vždy 

uvědomoval problém volby a generalizací, jichž se často dopouštíme ve v 

rámci své specializace, daných předpokladů, zvolených pojmů, deskripcí 

atd., neboť už jakékoliv zúžení implikuje nebezpečí předsudků. 

 

Jednoho dne opět trvaly diskuse o kvantové mechanice až dlouho do noci a 

Bohr se chtěl jako obvykle dostat k jádru věci. Nakonec všichni 

rezignovaně odešli spát. Zůstal jen Bohr se synem Aaagem – budoucím 

nositelem Nobelovy ceny za fyziku. Když se Aage pokusil podat konečně 

finální tezi prostřednictvím formální logiky, otec mu na to odvětil: Ano, 

jenže Aage, víš, to je logika, ale ta 

nemá nic co do činění s fyzikou. 

Takové vyjádření je samozřejmě 

přehnané, ale je to ukázka toho, 

jakou roli hrála u Bohra intuice. 

Od mládí důvěřoval vždy nejprve 

svému prožitku, a teprve pak 

tomu, jaké představy si vytváříme 

o přírodě – nejprve teplo prožívám a až pak vytvářím fyziku s tepelnými 

kmity, které už nejsou teplem ani ničím teplým. 
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Už když mladičký Bohr pracoval u světoznámého Ernesta Rutherforda v 

Manchesteru na revolučním modelu atomu, Rutherford rychle prohlédl jeho 

naprostou soustředěnost, smysl pro detail i geniální intuici a vztah k celku.  

 
(Bohr a Rutherford) 

 

Když byl Rutherford jednoho dne v laboratoři otázán, jak řešit nějaký 

problém, odpověděl: zeptej se Bohra. Od té doby 

se v laboratoři stalo pravidlem, že se na zapeklité 

dotazy automaticky odpovídalo: zeptej se Bohra. 

Proč byl Bohr už od počátku pro Rutherforda 

zásadně odlišný než jiní teoretici, vyjádřil s 

úsměvem takto: Bohr je prostě odlišný, je to 

fotbalista. Bohr totiž nebyl jen teoretik, ale – jak 

si ještě ukážeme – vynikající stratég, organizátor 

a hlavně filosof, který destruoval zaběhané předpoklady, v nichž byli 

tehdejší teoretici zcela ponořeni. 

 

Nakonec ještě můžeme zmínit Bohrovy věhlasné přednášky. Styl jeho 

přednášek byl, dalo by se říci, poněkud kuriózní. Bohrův bratr Harald, 

vynikající matematik, který pomáhal fyzikům s pročišťováním 
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matematických formalismů – nejednou byl po ruce i v obtížných diskusích, 

na to vzpomíná.  

Srovnal svůj a Nielsův způsob vedení 

přednášek takto: na každém místě 

přednášky hovořím o těch věcech, jež jsem 

dříve vysvětlil, ale Niels obvykle hovoří o 

věcech, které míní vysvětlit později. Bohr 

tedy postupoval jaksi opačně, než je 

zvykem, a občas také přecházel z jednoho 

jazyka do druhého, ba i třetího – přednášky 

tak nebyly jaksi ani akusticky, ani jinak 

pochopitelné. 

 

 

Bohrův další vynikající student či kolega, Rudolf 

Pierls, vzpomíná, že legrace, již jsme si z Bohra 

dělali, byla pouze únikovou cestou, díky níž jsme 

mohli vyjádřit, že ačkoliv jsme mu často nedokázali 

porozumět, obdivovali jsme ho téměř bez výhrad a 

nekonečně ho milovali. Bohr byl natolik velkou 

osobností, že se nemusel obávat, když mu něco 

nešlo nebo nevyšlo. Sám píše: nikdy jsem se nebál 

/…/ ukázat svou hloupost před ostatním. 

 

III. Bohr jako filosofo-vědec 

Každý, kdo se zabývá alespoň trošku dějinami filosofie a vědy ví, že do 19. 

století co filosof to vědec a naopak. O to více si zejména Heisenberg 

uvědomoval tuto vzácnou součinnost a schopnost u Bohra, totiž že 
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objasnění kvantové teorie by se nikdy nezdařilo bez filosofa a fyzika v 

jedné osobě, jímž byl Bohr. 

 

Pro Bohra problémy a paradoxy, které se postupně začaly objevovat v 

deskripcích rodící se kvantové teorii, byly propojeny s otázkou jazyka a již 

dlouho známy ve filosofii nebo psychologii. Podle Paise to byla právě 

epistemologická otázka jazyka, která se stala Bohrovým vůdčím 

filosofickým problémem už v mládí, nikoli až kvantové rébusy. Bohr si 

totiž velmi brzy uvědomil metaforicky řečeno hérakleitovskou výzvu. 

 

Jakmile začneme hovořit, dochází k 

redukci jednak nekonečných kontextů a 

jednak rámce smysluplné řeči (logos). To, 

co slyšíme, vyslovovaný jazyk, není to 

jediné, co jest. Teprve nezjevná dimenze 

logu umožňuje konkrétní výpovědi. Ty si 

sice uvědomujeme, můžeme je tedy 

reflektovat a rozebírat například co do 

logické struktury, jazykových pravidel 

nebo foneticky, ale nevyčerpatelná 

dimenze logu, která je, jak říká 

Hérakleitos, od věky věků společná všem lidem, je takto neuchopitelná. 

 

Bohr rád dával ke vztahu a problému implicitního a explicitního 

každodenní nebo psychologické příklady, z čehož pak vyvozoval 

filosofické závěry, jež aplikoval na řešení problémů ve fyzice. Když 

posloucháme hudbu, tak ji současně nereflektujeme, nevypovídáme o ní, 

jakmile o hudbě začneme něco vypovídat, už ji zase neposloucháme. 

Prožitek hudby a myšlenková výpověď (introspekce, reflexe) o ní už není 
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totéž, právě tak jako pociťovaná barva stolu není výpovědí o barvě ani 

měřitelnou vlnovou délkou. Přesto to patří nějak k sobě. Nebo když 

používá slepec slepeckou hůl, ihned cítí 

dotek chodníku, nikoli hůl, již si během 

používání vůbec v ruce neuvědomuje 

jakožto nějakou věc či objekt (tak jako si 

on ani my neuvědomujeme boty, když 

jdeme) a to až do doby, kdy se s ní něco 

stane (někdo mu ji nechtěně zlomí, nám 

odpadne podpatek) anebo když o ní začne 

uvažovat, ovšem ve chvíli myšlení a 

vypovídání o holi (botách) jako objektu, už 

zase slepec nepoužívá hůl (boty) tak jako předtím (podobné příklady, jimiž 

Bohr zásoboval své kolegy v institutu, najdeme například i u Martina 

Heideggera). 

 

Proto podle Bohra slova jako "myšlení" /reflexe, introspekce, akt měření/ a 

"cítění" /prožívání / odkazují ke vzájemně výlučným zkušenostem a tudíž 

byla, už od vzniku lidského jazyka, užívána typicky komplementárním 

způsobem.  

 

Takto Bohr popisoval každou situaci, v níž je ke 

komplexnímu popisu nějakého jevu potřebné 

použít výlučné nebo vzájemně (či kauzálně) 

neodvoditelné pojmy, představy, deskripce, 

experimentální uspořádání atd. (Proto dvojice 

učitel a žák, smrt a život, pneumatika a auto 

nebo dokonce legendární dvojička jin a jang, již 
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má Bohr v erbu, nesplňují čistou výlučnost, neboť se oba póly /principy, 

protiklady etc./ od počátku vyžadují). 

 

Bohrovy komplementární úvahy už v mládí vedly k otázce, zda a jak lze 

vůbec v různých disciplínách popisovat či vypovídat něco o tom, na co se 

zaměřujeme, resp. to, co zkoumáme, když to vypovídané, popisované nebo 

měřené není totéž. Klasická fyzikální observace byla po staletí založena na 

karteziánském dogmatu reálného oddělení subjektu a objektu (sám 

Descartes má jen metodické oddělení pojmů tzv. duše a těla). Potom 

deskripce toho, co získáváme pomocí měření, kauzálního odvozování a 

vědecké teorie o nezávislé či objektivní realitě (Descartes však hovoří o 

realitas obiectiva ve smyslu předmětné věcnosti idejí v naší mysli) pak 

odpovídá tomu, co tato realita a její vlastnosti nebo zákonitosti jsou. Takto 

to ještě popisuje Einstein, Podolsky a Rosen ve slavném článku z roku 

1935 a na ně záhy dosti drsně reagoval Bohr se svými revolučními tezemi. 

Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen obhajovali vůči kvantové teorii novověkou či klasickou 

deterministickou pozici vědeckosti vědy a poukazovali na nekomplexnost popisu v kvantové teorii: 

Jakékoliv seriózní uvažování o nějaké fyzikální teorii musí vzít v úvahu distinkci mezi objektivní 

realitou, která je nezávislá na jakékoliv teorii, a fyzikálními pojmy, s nimiž teorie operuje. Tyto pojmy 

jsou zamýšleny tak, že korespondují s objektivní realitou a prostřednictvím těchto pojmů si tuto 

realitu zobrazujeme. /…/ V kompletní teorii existuje prvek, který vždy odpovídá prvku reality. 

Dostačující podmínkou pro realitu určité fyzikální veličiny je možnost její predikce s jistotou, aniž by 

došlo k narušení systému. V kvantové mechanice v případě dvou fyzikálních veličin popisovaných 

skrze non-komutativní operátory, poznání jedné vylučuje poznání druhé. Bohr jim záhy odpověděl 

revolučním tvrzením pro budoucí rozvoj vědeckého či jakéhokoli poznání: Zjevné rozpory fakticky 

pouze odhalují esenciální neadekvátnost navyklého pohledu přírodní filosofie ve vztahu 

k racionálnímu vysvětlení fyzikálních fenoménů takového typu, jimiž se zabýváme v kvantové 

mechanice. Limitující interakce, mezi objektem a měřícími činiteli, podmíněná nejzazší existencí 

kvanta akce, ve skutečnosti způsobuje /…/ nutnost definitivního zřeknutí se klasického ideálu kauzality 

a radikální revizi našeho postoje vůči problému fyzikální reality. 

 

V kvantovém měření měřeného nastal velký problém přesně rozlišit a 

stanovit to, co patří na stranu pozorovatele, jím vymyšlené teorie, k tomu 

vyrobených měřících přístrojů a sofistikovaně uspořádaných experimentů a 

to, co patří na stranu přírody či atomárního dění. Jak to všechno interaguje, 

co vše je a není produktem člověka, vědomí a jazyka, to bylo předhozenou 
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rukavicí dosavadní tradici. Můžeme pak vůbec hovořit o tom, že 

pozorujeme nebo měříme objekt, který by měl, nejen v kvantové teorii, 

nějaké vlastnosti mimo nás bez nás? Dostává se tu opět do popředí i 

středověký spor o univerzálie nebo George Berkeleyho z kontextu vytržená 

teze, že být znamená být vnímán. 

 

Proto Bohr často hovořil o tom, že nám problémy kvantové teorie 

připomněly epistemologické problémy, s nimiž už byli konfrontováni 

myslitelé jako Buddha nebo Lao-c´, když se pokoušeli harmonizovat naši 

pozici jako diváků a herců ve velkém dramatu existence. 

 

Ne nadarmo po slavných filosofických diskusích s Einsteinem o povaze 

kvantové teorie, začal Bohr překonávat primitivní rozštěpení subjektu a 

objektu (s jeho tzv. vlastnostmi, skrytými parametry) tím, že začal pro 

kvantovou teorii mnohem více používat slovo fenomén ve smyslu „toho“, 

co se nám intencionálně (husserlovsky řečeno), tedy nikoli odděleně, 

ukazuje v rámci celkového experimentálního uspořádání. Jakmile však 

pohneme šroubkem přístroje, nastane nová situace a nový fenomén, který 

není kauzálně propojitelný s tím předchozím. „To“, co se nám takto 

celkově ukazuje, je intencionálně v naší moci (podobně jako vyslovená řeč, 

navrhování teorie a příprava experimentu), to lze řešit husserlovsky, ale 

rámec, díky němuž se nám vůbec může něco intencionálně ukazovat, není v 

naší moci. To není žádná věc nebo objektivní realita, ale dimenze 

ukazování. To, lze zase řešit Heideggerovou hermeneutickou 

fenomenologií. Obojí však patří k sobě, ale není to totéž. Bohr si toto a tyto 

distinkce uvědomoval. 
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Díky Aage Petersenovi, který byl posledních deset let Bohrovým 

asistentem, je známé Bohrovo prohlášení, že neexistuje kvantový svět, 

poněvadž existuje pouze abstraktní kvantově fyzikální deskripce, proto je 

nesprávné se domnívat, že úkolem fyziky je zjistit, 

jaká příroda jest. Fyzika se zabývá tím, co dokážeme 

říci o přírodě. Proto se Bohr nezabýval vztahem tzv. 

nezávislé reality na nás či našem jazyce, poněvadž i 

slovo "realita" je také slovo, slovo, které se musíme 

učit správně používat. Bohr to pak upřesňoval tím, 

že závisíme na našich slovech, jsme doslova zachyceni v jazyce. Bohrovi 

však nešlo o to, se zabývat čistě logickou strukturou explicitního jazyka. 

Totéž platí pro předmět zkoumání v každé disciplíně. 

 

Co z Bohra dělá filosofa? Bohr se dokázal 

vyhnout tzv. fachidiotismu, který výstižně 

charakterizuje Edmund Husserl, původně sám 

matematik: Matematik, přírodozpytec, v 

příznivém případě na výsost geniální technik 

metody, jíž vděčí za objevy, které jediné 

hledá, není normálně vůbec schopen se takto 

zamyslit. Ve své skutečné sféře bádání a objevů nemá vědec ani potuchy o 

tom, že všechno to, co taková zamýšlení mají ujasnit, vůbec teprve vyžadují 

ujasnění /…/. 

 

Abychom tedy mohli přijít s něčím novým, např. s novým modelem atomu, 

a nově se podívat na nějaký problém, musíme se nejprve pokusit sestoupit i 

pod předpoklady tradice vědeckého myšlení, abychom je posléze mohli 

vidět v jiném světle, jinak na nic opravdu zásadního nepřijdeme. Proto 

Bohrovi nestačila jen čistá logika a geniální matematika, protože i ty tkvěly 
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v tradičních předpokladech a bylo třeba je upravit. A to nejde jinak než z 

nich vědomě vystoupit a pak do nich opět správným způsobem vstoupit. 

 

Bohr a později Heisenberg si uvědomovali, že tou nejzákladnější či 

bytostnou otázkou, od níž se de facto vše odvíjí, je, co je vůbec porozumění 

a co vůbec znamená vysvětlení, abychom posléze mohli vědět, co je již 

zredukované vědecké porozumění a zúžené vědecké vysvětlení. Podobně 

jako si Heidegger uvědomil, že pokud se chci dotazovat na to, co je bytí, 

jako se to dělo v tradiční metafyzice, musím se nejprve dotázat na to, co je 

vůbec otázka a kdo ji pokládá, na což se v tradiční metafyzice zapomnělo.  

 

Takové filosofování je samozřejmě považováno za zbytečné jen tam, kde, 

jak říká Heidegger, probíhá průměrný výzkum. Naproti tomu tam, kde 

probíhá tvůrčí a fundovaná práce, jako tomu je dle Heideggera právě v 

případě Bohra a Heisenberga, tam se myslí veskrze filosoficky a jen proto 

jsou s to položit problémy novým způsobem a především v problematičnosti 

vydržet. Samozřejmě, jak to tak už bývá, to, co se pak začalo odehrávat v 

kvantové mechanice až do dnešní doby je už něco jiného, čistě vědo-

technického. Zde se již nemyslí zamýšlivě v tom smyslu, o kterém 

hovoříme, proto Heidegger později prohlásil, že věda nemyslí. 

 

Filosofování – v rámci něhož byl Bohr schopen sestoupit pod zavedené 

předpoklady (hypothesis) až k arché anhypotétos (k bezpředpokladové, 

předpojmové atd. dimenzi toho, odkud vůbec něco víme) a uvažovat o 

předpokladech nikoli jako o naučitelných (mathéma) a jednou daných 

axiómech, postulátech atd., nýbrž jako o vymyšlených předpokladech, 

které mohou být navrženy i jinak – nám už nastiňuje Platón v obraze o 

úsečce. Toto myšlení charakterizuje Bohrova ducha už od mládí. 
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Tímto filosofickým počinem teprve vznikla na počátku 20. století možnost 

začít navrhovat novou kvantovou fyziku, matematiku a logiku, například 

podobně jako počinem Gustava Mahlera v hudbě vzniká hudba 20. století, 

když slovem prohlásí a činem uskutečňuje, že tradice není uctíváním 

popela, nýbrž udržování a předávání ohně. Tak jako přestala být 

spásonosná tradiční koncepce kontinuity pro porozumění atomárního dění a 

nastoupila mimo jiné diskontinuita, stejně tak přestala být v hudbě 

spásonosná pouze tonalita a nastoupila i atonalita. 

 

Einstein prohlásil, že Bohr měl odvahu jít ve svém porozumění atomárního 

dění ze všech nejdále. Rutherford uvedl, že s Bohrem začalo přicházet 

něco, co dosavadní matematika nebyla schopna řešit. 

 

Otto Frisch, který přišel například se slavným pojmem 

jaderného štěpení, poukazoval na to, že Bohrovy 

ideje, které aplikoval v modelu atomárního dění, byly 

v té době natolik neortodoxní, že řada fyziků /…/ se 

zapřísáhla, že se vzdají fyziky, pokud by se takový 

nonsens ukázal jako pravdivý (a to po Bohrově 

modelu atomu přišly ještě šílenější věci, například dualita hmoty). 

 

Na sklonku života Einstein uvedl, že nedokázal na Planckovu kvantovou 

hypotézu z roku 1900 (diskontinuita záření: energie záření je kouskována 

do žmolků energie či dávkována po energetických kvantech) reagovat více 

než jejím využitím v roce 1905 při řešení fotoelektrického jevu. Prý 

všechny jeho pokusy začlenit Planckovu kvantovou hypotézu do 

stávajících základů fyziky, selhaly. 
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Je to právě tato situace, kdy si se stávajícími předpoklady nevystačíme, a 

pomocí těchto předpokladů pak pochopitelně selhává začlenění něčeho 

nového do toho starého, jak popsal Thomas Kuhn. 

 

Einstein na sklonku života vzpomíná na Bohrův naprosto neortodoxní 

přístup takto: tento nezajištěný a protikladný základ byl dostačující k tomu, 

aby umožnil muži Bohrova jedinečného instinktu a jemného citu, aby 

objevil stěžejní zákony spektrálních čar a elektronových obalů atomů spolu 

s jejich významem pro chemii, to se mi jeví jako zázrak a jako zázrak se mi 

to jeví stejně tak i dnes. Toto je nejvyšší forma muzikality ve sféře myšlení. 

 
(Bohr, Franck, Heisenberg) 

 
(Bohr s Einsteinem u Ehrenfesta v Leidenu – asi prosinec 1925) 
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O původu Bohrova myšlení 

Ještě se zmíním o tom, jak je 

uvedené Bohrovo filosofování či 

zamýšlení se, které se nebojí 

paradoxů a protikladností, ba si v 

nich dokonce libuje, možné. 

Podhoubí k filosoficko-vědeckému 

myšlení mu vytvořilo po všech 

směrech plodné rodinné zázemí. 

 

Sám Bohr potvrzuje, že počáteční 

impulzy pocházejí již z jeho mládí, 

„když jsem poslouchal diskuse v 

okruhu mého otce a jeho přátel“. U Bohrů doma se vedly pravidelné 

filosofické diskuse o interpretaci přírody a světa – otec Christian Bohr, 

významný experimentální fyziolog, si zval hosty jako např. fyzika 

Christiana Christiansena, filosofa Haralda Høffdinga nebo filologa 

Vilhelma Thomsena. 

 

Niels s bratrem Haraldem dále docházeli i do laboratoře, kde přičichli i 

k experimentování, a hlavně tu poslouchali další filosoficko-přírodovědné 

diskuse, které vedl jejich otec s patologem Carlem Langem nebo anatomem 

Johanem Henrikem Chievitz.  

 

Díky otci si Bohr oblíbil uvažování v paradoxech a otcův přístup 

k porozumění přírody. K anorganické přírodě přistupoval jeho otec po 

vzoru mechanistické přírodovědy a k organické přírodě, která se příčí 

mechanistickému výkladu, jako k přírodě goethovské, živoucí a 
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teleologicky vyjádřitelné, jak popisoval i Kant, jehož přístup Christian 

Bohr velmi dobře znal. 

 

Na univerzitě absolvovali oba bratři tzv. filosofikum, tj. filosoficko-

psychologickou propedeutiku u Høffdinga a pravidelně se po 

Høffdingových přednáškách ještě účastnili diskusního kroužku Ekliptika, 

který založil kolem roku 1905 Edgar Rubin, známý psycholog a filosof, s 

nímž Bohr řešil paradoxy vizuálních percepcí. Zde se kromě budoucích 

slavných osobností také seznámili s bratry NØrlundovými, jejichž sestra 

byla budoucí Bohrova manželka Margretha. 

 

Niels a Harald, kteří byli po matce židovského původu, měli vynikající 

zázemí i v neuvěřitelně vzdělané tetě Haně Adlerové, která mimo jiné 

vystudovala fyziku a kluky neustále 

něčemu učila. V Dánsku založila nové 

školy a vzdělávací metody. 

 

Soustředěnost obou bratrů při řešení 

problémů byla památná. To humorně 

popisovala i jejich matka Ellen Adlerová. 

Vzpomínala, že když s nimi jednou jela v 

tramvaji a něco poutavého jim vyprávěla, 

nějací manželé, když uviděli oba kluky, jak 

strnule s otevřenými ústy civí před sebe, 

řekla prý paní svému manželovi: podívej 

na ně, chudák jejich matka. 
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Inspirace z Bohrova mládí lze shrnout následovně: Šlo o inspiraci 

k hlubokému porozumění jednoty, která je východiskem pro všechnu 

lidskou touhu po poznání, bez ohledu na to, zda je jeho hladina 

manifestována skrze tak široce odlišné lidské prostředky, jakými jsou 

biologie, fyzika, filologie a filosofie. 

 

Tedy již na počátku lze hovořit o formování Bohrova komplementárního 

myšlení, které můžeme schematicky vyložit následovně: Nějaký jev lze 

komplexně popsat prostřednictvím dvou vzájemně se vylučujících deskripcí 

či jazyků La a Lb. Jednomu rysu daného jevu lze rozumět pomocí La a 

jinému rysu pomocí Lb, přičemž neexistuje rys tohoto jevu, který by byl 

popsatelný současně pomocí La i Lb, a rovněž neplatí, že jev odpovídá jen 

La nebo jen Lb. 

 

 
(Carlsbergská rezidence) 

 

 

IV. Bohr jako filantrop a občan 

• Chod Fyzikálního institutu do třicátých let 20. století: kolegové a studenti 

ani netušili, kolika dalším činnostem se musí po nocích věnovat: Bohr se 

zabývá organizačními záležitostmi a shání peníze na provoz institutu. 



28 
 

 

• Od třicátých let: díky objevu neutronu, novým urychlovačům a objevům 

se ve fyzice přešlo od atomové fyziky k nukleární.  

 

• Nové cíle Rockefellerovy nadace, která se zaměřila na výzkumy v 

biologii. Nástup nacismu v roce 1933 odhalil, že bude nutné pomoci 

židovským vědcům v Německu a později též vědcům v okupovaných 

zemích. Bohr proto přesměroval Fyzikální institutu k experimentální 

biologii. Hilde Levi to líčí takto: Měli jsme krysy, měli jsme kočky [jedna 

radioaktivní jim vyskočila oknem – pozn. F.G.] a všechny druhy podivných 

věcí, které do Bohrova Institutu vůbec nepatřily. 

 

• Bohrova obrovská organizační a finanční pomoc od roku 1933 umožnila 

židovským vědcům, jejich rodinám a blízkým či sekretářkám, aby se 

zachránili z nacistického řádění. Kupříkladu jde o následující významné 

osbonosti: James Franck, Guido Beck, Otto Frisch, Erich Schneider, Felix 

Bloch, George Placzek, Eugene Rabinowitch, Edward Teller, Victor 

Weisskopf, Lise Meitner, Georg Charles de Hevesy, Hilde Levi, Stefan 

Rozental etc. 

• Bohr tak zajistil vědcům buď nový domov v Kodani, nebo transfer z 

Kodaně do Švédska, Anglie či USA.  

 

• Bohr už v roce 1933 objel Německo, neboť věděl, co se děje a jaké to 

bude mít důsledky. Když Otto Frischovi docházely peníze ze stipendia 

v Londýně, situace v Německu se velmi obával. Vzpomíná, jak se tehdy 

setkal s Bohrem – ten ho chytil za knoflík vesty a nabídnul mu odjezd do 

Kodaně. 
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• Frisch vzpomíná: Bohr přišel, chytil mne za knoflík u vesty a řekl mi: 

„Musíte přijet do Kodaně pracovat s námi.“ A matce večer s úlevou napsal 

toto: „Mami, už se o mne nemusíš více strachovat. Sám všemohoucí Pán 

mne chytil za knoflík u vesty a laskavě ke mně mluvil.“ 

 

• Okupace Kodaně 1940. Niels a Harald byli zapojeni do domácího hnutí 

odporu. 

 

• Nebezpečný útěk do Švédska v noci 30. září 1943 přes moře do Švédska: 

Bohr se dozvěděl, že si pro něj přijde německá police. Na obrázku vpravo 

vidíme Kodaň, vlevo švédské pobřeží. Vzdálenost je cca 17 km. Dnes je ze 

švédské strany postaven most dlouhý 

10 km a pak se dostaneme z 

vybudovaného ostrůvku do Kodaně 

tunelem (cca 7 km). V době války bylo 

možné tuto vzdálenost překonat 

na malých rybářských člunech, které 

musely často zastavovat kvůli 

pobřežním hlídkám. Transport byl 

nebezpečný a Bohrova rodina se do 

Švédska dostala postupně během 

několika dnů. Ráno 1. října začal zátah na dánské židovské obyvatelstvo. 

 

• Tajné služby na Bohra naléhaly, aby okamžitě odletěl do Anglie, Švédsko 

bylo totiž plné německých špiónů. Bohr ovšem nechtěl v žádném případě 

odletět, dokud nepomůže dánským židům. V noci totiž ještě nevěděl, že se 

zatýkání nebude týkat jen jeho institutu. Několik stovek židovských občanů 

už bylo 1. října zatčeno a v lodích čekalo na plavbu do nacistického 

Německa. 
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• Bohr zalarmoval švédského krále, ministra zahraničních věcí a vládu, aby 

pomohli Dánsku. Nejprve se přesměrovat německé lodě s židovským 

obyvatelstvem do Švédska nepovedlo; Hitler to bral jako vměšování do 

vnitřních záležitostí. Proto Bohr navrhl rozhlásit rozhlasem po Švédsku a 

Dánsku, že Švédsko přijme všechny uprchlíky, kteří se dostanou na 

švédské neutrální území. Zalarmoval dále policii a vojáky, aby uprchlíky 

nekontrolovali. Švédské lodě potom vplouvaly na okraj švédských vod a 

nabíraly dánské uprchlíky z rybářských člunů, a ty se zase vracely pro nové 

uprchlíky. Na dánské straně s transportem pomáhalo hnutí odporu. To vše 

nakonec vyústilo v záchranu přibližně pěti tisíc židovských uprchlíků. 

 

Teprve po čtyřech dnech Bohr (ve stejném oblečení, v němž ráno 1. října 

1943 dorazil ke švédským břehům, s aktovkou, kde měl věci na holení a 

fajfky) svolil, že odletí přes Skotsko do Anglie. 

 
(Mosquito FB Mk VI G-AGGC) 

 

 

(Riskantní let – hrozilo sestřelení – podstupovali lidé, kteří 

museli narychlo utéci nebo byli nepostradatelní pro spojence, 

jako například Niels Bohr. Na této fotografii sice není vyfocen 

Bohr, ale ve stejném bombardéru letěl. Švédské letouny 

nesměly nést bomby, proto „cestující“ seděli v úložném 

prostoru pro bomby.) 
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• Dramatický odlet do Anglie. Bohr měl velkou hlavu a maska se sluchátky 

mu byla malá, a tak neslyšel hlášení od pilota, aby si nasadil kyslíkovou 

masku ve výšce 9,1 km; omdlel a probral se až po přistání ve Skotsku. 

Uvedl, že po celou dobu spal jako malé děcko (k poškození mozku naštěstí 

nedošlo). 

 

• Odjezd do USA, práce na Manhattanském projektu pod jménem Nicholas 

Baker. V Los Alamos mu vědci říkali strýček Nick. 

 

• Victor Weisskopf upozorňuje na Bohrovu autoritu v době výroby 

atomové zbraně takto: V Los Alamos jsme pracovali na něčem, co je 

pravděpodobně nejspornější, neproblematičtější věc, jíž vědec může vůbec 

čelit. V tu dobu byla fyzika, naše milovaná věda, 

donucena stát se nejkrutější součástí reality, a my jsme 

se s tím museli naučit žít. Byli jsme, alespoň většina 

z nás, mladí a jaksi nezkušení, co se týče, řekl bych, 

lidských otázek. Avšak najednou se uprostřed toho 

v Los Alamos objevil Bohr. Bylo to poprvé, co jsme si 

začali uvědomovat smysl všech těchto strašlivých věcí 

/…/.“  

 

• Bohr jednal například s Franklinem Rooseveltem a Winstonem 

Churchillem o Open World. Pokoušel se jim nastínit, co bude následovat po 

použití atomových bomb, neboť netušili, jakou sílu takové bomby vůbec 

mají a co jsou vědci na celém světě včetně Německa a Sovětského svazu 

schopni v budoucnu udělat. Pokud tedy spojenci Stalinovi před svržením 

nukleárních zbraní nesdělí informace o těchto zbraních, začnou smrtelné 

závody ve zbrojení. Snažil se je přesvědčit, že musí být také vytvořena 
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mezinárodní organizace pro kontrolu nukleárního výzkumu a sdílení 

vědeckých informací, neboť atomová válka bude pro lidstvo tou poslední. 

 

• Roosevelt byl projektu nakloněn, Churchill odmítl, řada politiků nevěřila, 

že by se v Sovětském svazu mohlo povést vyprodukovat atomové zbraně. 

Došlo však na Bohrova slova. 

 

• Po válce o Open World neustále psal a přednášel, scházel se s politiky, 

panovníky atd., napsal otevřeny dopis OSN atd. 

 

• Teprve až v roce 1957 konečně 

vznikla Mezinárodní agentura pro 

atomovou energii. Ale to už bylo 

pozdě. 

 

(Studentský průvod s pochodněmi k šedesátým Bohrovým 

narozeninám 7. října 1945) 

 

 

• Bohr v Kodani po válce soustředil během několika let na 500 vědců z 

celého světa. Politiky vyburcoval k tomu, aby vzniklo nukleární středisko i 

mimo NORDITY (Fyzikální institut pro severské země) a v roce 1954 

skutečně vzniklo Evropské centrum pro nukleární výzkum v Ženevě, tj. 

CERN. 

 

• Když Thomas Kuhn s Bohrem 17. listopadu 1962 nahrával jeden z 

posledních připravovaných rozhovorů, srovnával Bohr svůj rámec 

komplementarity s převratným Koperníkovým pohledem na vesmír. 

Poukazoval na to, že, jak víme, trvalo dlouho, než se u lidí a ve školním 

vzdělání prosadila heliocentrická soustava a stala se každodenní 
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samozřejmostí. Bohr nakonec uvedl, že tomu tak bude jednou i s ideou 

komplementarity. Následujícího dne, 18. listopadu, Bohr zemřel ve svém 

pokoji na srdeční selhání. 

 

Na tabuli nám zanechal den starou kresbu. 

Nahoře zobrazil problém dvojí dimenze řeči, 

kterou se už od mládí zabýval, a dole vidíme 

upomínku na slavné filosofické diskuse s 

Einsteinem (zde Einsteinova krabice jako 

myšlenkový experiment). Bladel píše: Takto 

nám zanechal symbolickou upomínku na počátek 

a konec svého myšlení o komplementaritě. 

 


