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Někteří lidé mají před filozofií jistý 
druh posvátné úcty. Když otevřou něco 
z toho, co se nabízí v regálu s popiskem 
Filozofie, nemají sice pocit, že tomu 
moc rozumí, ale to jenom posiluje jejich 
dojem, že filozofie je něco mimořád-
ného - že zatímco normální, selským 
rozumem uchopitelné poznání je jenom 
beznadějně přízemní, filozofové mají 
přístup k nějakému vyššímu druhu 
poznání, které j im odkrývá nejen to, 
jak se věci mají, ale také, jaký to má 
všechno smysl. Filozofický text se podle 
nich pozná především podle toho, že je 
psán velice komplikovaným jazykem, 
s použitím podivně nesrozumitelné 
terminologie. Zdá se tedy, že jenom za 
pomoci takovýchto téměř magických 
nástrojů se filozof může probít do oněch 
sfér vědění, které není přístupné nám, 
kdo jsme se nenaučili hovořit jinak, než 
jak nám zobáky narostly. 

Tato kniha ale ukazuje, že filozofie 
ani nemusí být nesrozumitelná, ani kvůli 
ní nemusíme zahodit selský rozum. 



Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 
vystudoval matematiku a před rokem 
1989 pracoval jako programátor. Dnes 
působí ve Filozofickém ústavu AV ČR 
a je vedoucím katedry logiky na FF UK 
v Praze. Kromě logiky se zabývá přede-
vším filozofií jazyka, sémantikou a ana-
lytickou filozofií. Do češtiny přeložil 
několik prací předních analytických 
filozofů, včetně čtivé knihy D. Dennetta 
Druhy myslí. Z jeho vlastních prací jsou 
nejvýznamnější knihy Doing Worlds 
with Words (Kluwer 1995) a Meaning 
and Structure (Ashgate 2001). Mezi 
českými čtenáři i mimo úzký okruh 
konzumentů filozofické literatury zís-
kaly oblibu zejména Peregrinovy knihy 
Úvod do analytické filosofie (Herrmann 
a synové 1992), Filosofie a jazyk (Triton 
2003) a Kapitoly z analytické filosofie 
(Filosofia 2005). 

Na své domovské stránce (http:// 
jarda.peregrin.cz) uvádí, že má rád mj. 
pivo, svou ženu, Alana Turinga a seriál 
South Park. 



Z čeho všeho se skládá svět? 

Opravdu filozofie nějak souvisí se smyslem života? 

Jsou společenské vědy přírodovědou lidské společnosti? 

Jak můžeme o světě vůbec něco vědět? 

Má každý svou pravdu? 

Tato kniha není určena lidem, kteří cítí k filozofii posvátnou 

úctu a vědí, že jí nikdy neporozumí, ale ani těm, kteří ji považují za 

hloupý anachronismus z dob, kdy jsme k pochopení světa neměli 

lepší prostředky, které nám nyní poskytuje věda. 

Tvrdí se v ní, že ač filozofie rozhodně není něčím, co by bylo ně-

kde na úplně j iné úrovni než selský rozum, není to ani něco, co by 

už dnes bylo pasé a bez čeho bychom se docela dobře obešli. Také se 

snaží ukázat, že filozofie nám stále dokáže zprostředkovat skutečně 

pozoruhodné poznatky, dokonce někdy i takové, že máme pocit, 

jako by nám spadly klapky z očí. Nejde sice o stejný druh pocho-

pení, jaké zažívá třeba vědec v laboratoři, ale dalo by se přirovnat 

k pocitu člověka, který zoufale hledal brýle a najednou zjistil, že je 

měl celou dobu na nose. 
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PŘEDMLUVA 

Tento text vznikl poté, co jsem byl požádán, 
abych na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Hradec Králové převzal kurz Soudobé filozofické 
myšlení v rámci studijního programu Učitelství. To 
se mi zdálo být skutečnou výzvou - jak vysvětlit 
lidem, kteří toho o filozofii moc nevědí, o čem se 
to dnes filozofové přou? A jak jim to vysvětlit tak, 
aby měli aspoň trochu pocit, že jsou ty filozofické 
spory o něčem, co by mohlo zajímat i „normální-
ho" člověka? 

Mé přesvědčení o tom, že k vysvětlování, co to 
je filozofie, bude dobré přistoupit trochu jinak, než 
bývá zvykem, bylo značně posíleno i zkušeností 
z první hodiny uvedené přednášky. Když jsem se 
studentů zeptal, co si myslí, že je filozofie, dostal 
jsem několik odpovědí, které mě poněkud depri-
movaly. Jeden posluchač mi například řekl, že fi-
lozofie je „odvaha vidět věci tak, jak jsou". (Dostal 
jsem strach, že pokud se by se toho chytli i ostatní, 
budou vyžadovat, abych je učil odvaze, což bych asi 
nedokázal - já sám nijak přehnaně odvážný člověk 
nejsem.) Jiná studentka mi odpověděla nějakou 
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frází, které jsem nerozuměl a které, jak se ukázalo 
poté, co jsem ji požádal o vysvětlení, nerozuměla 
ani ona. 

To mě vedlo k úvahám o tom, co si vůbec o fi-
lozofii myslí „normální" lidé; a když jsem pak dá-
val dohromady poznámky ke své přednášce, abych 
mohl svým studentům poskytnout nějaký souvislý 
učební text, usoudil jsem, že by takovýto netra-
diční úvod do filozofie snad mohl být zajímavý 
i pro širší okruh čtenářů - takových, které od těch 
tradičnějších úvodů odradí těžko proniknutelná 
filozofická hantýrka nebo to, jakým způsobem 
prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie do sebe 
sama. Právě tuhle knihu teď držíte v ruce. Z mé 
přednášky také vzešly ony krávy, které se propléta-
jí obrázky této knihy - první krávu jsem na tabuli 
nakreslil, když jsem se snažil ilustrovat, že se svět 
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skládá nejen z věcí, ale i z vlastností a vztahů, a od 
té doby jsem si krávy jakožto sympaticky selské 
pomocníky svého výkladu oblíbil, což vzal za své 
i ilustrátor této knihy. 

Je zcela jasné, že přehled filozofických témat, 
jaký tato knížka předkládá, musí být značně výbě-
rový a že jsou pod tímto výběrem podepsány mé 
osobní filozofické preference. Jistě jsem nevyčerpal 
všechny oblasti filozofie, kterými by bylo možné se 
zabývat, a už vůbec jsem se nezmínil o všech vý-
znamných filozofech poslední doby. Vybíral jsem 
zejména to, co se mi jeví pro současné filozofické 
diskuse symptomatické. (Přesto se domnívám, že 
jsem pokryl širší spektrum problémů, než bývá 
v úvodech do filozofie, jaké jsou u nás běžné, zvy-
kem; v mnohých z nich je například prostě ignoro-
vána celá analytická filozofie.) 

Rád bych také zdůraznil, že tahle knížka má 
být o filozofii, nikoli o její historii. Tyto dvě věci 
se totiž často zaměňují - pod hlavičkou filozofie se 
často setkáváme pouze s rozbory toho, co a proč 
řekl který z význačných filozofů minulosti. (Někdy 
se dokonce zdá, že filozofie už není ničím více, než 
rozebíráním svých vlastních dějin; či dokonce, jak 
jednou řekl A. N. Whitehead, jenom „řadou po-
známek pod čarou k Platónovi".) Názory některých 
filozofů, především těch nedávných a současných, 
se samozřejmě zabývám i v této knize. Dělám to 
však proto, abych čtenáři osvětlil důvody, proč se 
do centra současných diskusí dostaly určité pro-
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blémy, nebo díky komu se více či méně obecně 
přijímají určitá řešení. V žádném případě nemá jít 
o nějaký souvislý historický výklad. 

Do toho, jak tato knížka nakonec vypadá, se 
promítla zejména má spolupráce s Martinem Pa-
lečkem, který mi s kurzem pomáhal a jemuž vdě-
čím za mnohé náměty, zejména za tipy na rozšiřují-
cí literaturu k jednotlivým tématům, ale i k celkové 
struktuře knihy Za připomínky, které mi pomohly 
text v mnohém zlepšit, chci poděkovat i Vladimíru 
Svobodovi a Ondřeji Beranovi. 
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FILOZOFIE DNES? 

Někteří lidé mají před filozofií jistý druh po-
svátné úcty. Když otevřou něco z toho, co se v knih-
kupectví nabízí v regálu s popiskem Filozofie, ne-
mají sice pocit, že tomu moc rozumí, ale to jenom 
posiluje jejich dojem, že filozofie je něco mimo-
řádného, něco mimo dosah obyčejného selského 
rozumu. Tito lidé mají obvykle dojem, že zatímco 
normální, selskému rozumu přístupné poznání je 
jenom beznadějně přízemní, filozofové mají pří-
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stup k nějakému vyššímu druhu poznání, poznání 
nejenom toho, jak se věci mají, ale toho, jaký to 
má všechno smysl. Podle těchto lidí se filozofický 
text pozná především podle toho, že je psán velice 
komplikovaným jazykem, s použitím podivně ne-
srozumitelné terminologie; protože jenom za po-
moci takovýchto téměř magických nástrojů se fi-
lozof může probít do oněch sfér vědění, které není 
přístupné nám, kdo jsme se nenaučili hovořit jinak 
než tak, jak nám zobáky narostly 

Jiní lidé mají naopak pocit, že filozofie je dnes 
už pouhým hloupým anachronismem; že byla 
produktem snahy pochopit svět v době, kdy jsme 
k jeho pochopení neměli lepší prostředky - tako-
vé, jaké nám k jeho pochopení nabízí věda. Pokra-
čovat dnes ve filozofování je podle tohoto názoru 
jako tvrdošíjně prát na valše, když máme k dispo-
zici automatické pračky. Filozofie je podle těchto 
lidí dnes už jenom mlácením prázdné slámy, které 
se stává útočištěm jedinců, jejichž intelekt není do-
statečně výkonný, aby byl schopen držet krok s vý-
vojem vědeckého poznání. 

Obávám se, že ani jednu z těchto skupin lidí 
tato kniha neuspokojí. Budu v ní hájit názor, že ač 
filozofie rozhodně není něčím, co by bylo někde 
na úplně jiné úrovni než selský rozum, není to ani 
něco, co by už dnes bylo pasé a bez čeho bychom 
se docela dobře obešli. Jsem přesvědčen, že jsou 
tu stále otázky, které je po právu možné považo-
vat za filozofické; a že filozofie nám stále dokáže 
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zprostředkovat skutečně pozoruhodné poznatky, 
dokonce někdy i takové, které v člověku vyvolávají 
pocit, že mu padají klapky z očí - není to ale ten 
druh pochopení, který zažívá třeba vědec v labo-
ratoři. Spíš by se ten pocit dal přirovnat k tomu, co 
zažívá člověk, který (abych si vypůjčil přirovnání 
Ludwiga Wittgensteina, jednoho z filozofů, o nichž 
budeme v této knize podrobně hovořit) zoufale 
hledá brýle a najednou zjistí, že je má celou dobu 
na nose. 

Hlavní rada těm čtenářům, kteří budou chtít 
sledovat onu cestu k filozofii, po které se je poku-
sím v této knize vést, je ta, aby se svůj selský rozum 
sice pokusili co možná nejvíc rozpohybovat, ale aby 
nad ním rozhodně nelámali hůl. Karl Popper (další 
z filozofů, o nichž v této knize bude řeč) jednou 
napsal, že veškerá filozofie je vlastně jenom vyjas-
něný selský rozum. Myslím, že nebyl příliš daleko 
od pravdy. Je ovšem jasné, že úvahy, do kterých se 
pouštějí filozofové, jsou často komplikované a ne-
průhledné, a člověka tak může stát veliké úsilí, než 
jim dokáže porozumět; ani při vyvíjení tohoto úsilí 
však není důvod půdu selského rozumu opouštět 
a zahalovat se do nějakých pro tento rozum nepro-
niknutelných pojmů. 

Uvedu jeden příklad ze své osobní zkušenos-
ti. Když jsem se někde na gymnáziu (nebo to bylo 
ještě na základní škole?) poprvé dozvídal něco o fi-
lozofii, vykládala nám naše učitelka, jaké otázky 
stály u zrodu filozofie. Pamatuji se, že kromě ně-
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kolika otázek, které mi připadaly víceméně jasné, 
tam byla i otázka: V" čem spočívá jednota světa? Té-
hle otázce jsem porozumět nedokázal, ale nechtěl 
jsem to dát najevo, protože jsem byl přesvědčený, 
že to je důsledek mé neschopnosti pozvednout své 
uvažování na potřebně hlubokomyslnou filozofic-
kou úroveň. Ty čtenáře, kterým taková otázka dělá 
podobné problémy, jaké dělala mně tenkrát, mohu 
uklidnit - nerozumím jí dodnes. A rád bych, kdy-
by si z toho čtenáři odnesli poučení, že je-li něco 
nesrozumitelné, vůbec to nemusí znamenat, že to 
je hlubokomyslné. 

Abychom si lépe osvětlili, co to filozofie je, učiň-
me malou, spekulativní „cestu do pravěku" lidského 
ducha. Filozofie zřejmě vznikla tehdy, když se člo-
věk (asi v důsledku nějakých změn svého mozku) 
začal být schopen se svým okolním světem neje-
nom prakticky vypořádávat (vydobývat si z něj ob-
živu, vyhýbat se jeho nástrahám apod.), ale začal si 
o něm klást otázky a hledat na ně odpovědi; neboli 
získávat něco jako poznatky. Řekové pro takový 
druh poznávání, které není bezprostředně spojeno 
s praktickým angažmá ve světě, ale je činěno z jis-
tého odstupu, zavedli termín teorie. A filozofií je 
v tomto prvotním stádiu rozumné nazvat veškeré 
takovéto teoretické poznání. 

Teoretický přístup ke světu ovšem nebyl tou 
jedinou alternativou k čistě praktickému potýkání 
se s ním. Pravděpodobně dříve než teorie tu byl 
předobraz toho, čemu dnes říkáme umění a čemu 
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já budu říkat přístup dramatický. Dramatický pří-
stup ke světu spočívá nikoli v tom, že se kladou 
otázky a hledají se na ně odpovědi, ale že se růz-
nými způsoby pokoušíme - zesíleně, pozměněné 
nebo nějakým vzrušujícím způsobem pokrouceně 

- reprodukovat něco z dojmů, pocitů a vášní, kte-
ré se v nás objevují při tom, když jsme se světem, 
či jeden s druhým, konfrontováni. Díváme-li se 
na věci takto, můžeme filozofii od jejího souseda, 
kterým je umění, na mapě lidského konání oddě-
lit relativně jasnou hranicí: filozofie končí a umění 
začíná tam, kde končí otázky, na které je možné 
dávat skutečné odpovědi. 

Filozofie ale nemá jenom tohoto významného 
souseda; má ještě nejméně jednoho, a ten na rozdíl 
od umění dokonce povstal takříkajíc z jejího žeb-
ra. Teoretický přístup ke světu totiž nezůstal zda-
leka celý pod správou filozofie, ale dále se rozštěpil. 
Důvodem bylo, že v jeho rámci postupně krysta-
lizovaly relativně jasně ohraničené oblasti otázek, 
u nichž začínalo být zcela jasné, jak na ně hledat 
odpovědi; a toto hledání tak bylo možné do jisté 
míry mechanizovat. Tyto oblasti tvořily zárodky 
toho, čemu dnes říkáme vědy. Tak se například 
osamostatnil určitý okruh otázek, který se týkal 
toho, z jakých druhů látek se co kolem nás sklá-
dá, a dal vzniknout oboru, kterému dnes říkáme 
chemie - souboru metod a technik, jejichž po-
mocí jsme nejenom dokázali objevit určitou sadu 
základních stavebních kamenů přírody, chemic-

15 



kých prvků, ale jsme i s neuvěřitelnou spolehlivostí 
schopni zjistit přítomnost těchto stavebních kame-
nů v jakékoli látce. 

Filozofii tak vyrostl druhý vlivný soused - věda. 
Jak poznáme, kde vede hranice mezi nimi, to jest 
kde končí filozofie a kde začíná věda? (Odvolávání 
se na zodpovídání otázek nám v tomto případě už 
zřejmě nepomůže; jak filozofie, tak věda jsou věcí 
odpovědí na otázky.) Rozdíl je v tomto případě, jak 
jsme naznačili, v míře „kanonizace" metodologie 

- věda se vyznačuje tím, že se opírá o kánon relativ-
ně pevně daných východisek, metod a postupů, ze 
kterých vychází, pomocí kterých vybírá otázky, na 
než bude odpovídat, a pomocí nichž na tyto otázky 
hledá odpovědi. 

Například chemik do značné míry používá 
určité metody, aniž si musí lámat hlavu, proč dělá 
věci tak, jak je dělá - ví, že jde o metody, jejichž 
spolehlivost je prověřena desetiletími experimentů 
i praxe. Chemik si také nemusí lámat hlavu s tím, 
proč se vše skládá z omezeného počtu prvků či zda 
nemůže být pojem spolehlivosti, o který se jeho 
spokojenost s metodami, jež používá, opírá, nějak 
vadný. Takové otázky, nakolik vůbec dávají smysl, 
už rozhodně nepatří do chemie. 

Znamená to tedy, že na filozofii poté, co byla 
sevřena mezi tyto dva své mocné sousedy, vědu 
a umění, zbývají už jenom otázky, o kterých není 
jasné, jak na ně odpovídat? Řekl bych, že v podstatě 
tomu tak skutečně je - ne snad, že by to byly otázky, 
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u nichž bychom o cestě k odpovědím neměli vůbec 
žádné ponětí, ale jsou to otázky, na něž nemůžeme 
hledat odpovědi oněmi mechanizovanými cesta-
mi, kterými se ubírá běžná věda. To samozřejmě 
vede k tomu, že filozofovi často hrozí, že se bude 
marně potýkat i s otázkami, na které, jak se ukáže, 
nijak rozumě odpovědět prostě nelze (a vlastně to 
tedy ani nejsou opravdové otázky). Na druhé stra-
ně však může filozof často narazit na takové otáz-
ky, s nimiž si sice do té doby nikdo nevěděl příliš 
rady - ale nebylo to proto, že by ty otázky nedávaly 
smysl, ale spíše proto, že nahlédnout jejich smysl 
(a cestu k odpovědím na ně) vyžaduje podívat se 
na věci způsobem, který je natolik neobvyklý, že 
na něj dosud nikdo nepřipadl. 
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FILOZOFIE 

V JEDNADVACÁTÉM 

STOLETÍ 

Dědictví obratu k jazyku 

Máme-li říci, čím se současná podoba filozofie 
odlišuje od toho, jak filozofie vypadala dříve, nemůže-
me hlavně opomenout to, čemu se ve dvacátém století 
začalo říkat obrat k jazyku. Jak jsme již uvedli, prostor 
otázek, které můžeme po právu vidět jako filozofické, 
se v důsledku erozivní činnosti starých i nově vzni-
kajících věd stále zužuje (do jisté míry to sice může 
být vyvažováno filozoficko-prospektorskou činností, 
při které se objevují zcela nové otázky, nicméně to 
zmenšování prostoru pro filozofii zabránit nestačí). 
Například s otázkou, co je základními stavebními ka-
meny hmoty, druhdy jednu z nejfrekventovanějších 
filozofických otázek, by už dnes asi nikdo nešel za 
filozofem - to nám přece říkají fyzikové. 

Je ovšem nasnadě, že přehlédneme-li všechno 
to, k čemu jsme se do dvacátého století dokázali 
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dopracovat díky vědě (léky na spoustu smrtelných 
nemocí; prostředky, které nám dovolují cestovat 
po celém světě nebo alespoň s obyvateli druhého 
konce světa hovořit, technologie pěstování rostlin, 
které jsou tak účinné, že nám nedělá problém jich 
dost vypěstovat k obživě se zlomkem předchozí-
ho úsilí atd. atd.*), může to vzbudit dojem, že věda 
opravdu funguje a že je cestou ke skutečně pod-
statnému poznání. 

V této souvislosti pak vyvstává otázka, zda nás 
i filozofie může dovést k nějakému skutečnému 
poznání, s novou intenzitou. Není filozofie jenom 
spekulováním nad takovými otázkami, na něž ještě 
nedovedeme odpovědět pořádně? Nebo není do-
konce jenom potýkání se s otázkami, které ve sku-
tečnosti ani rozumnými otázkami nejsou? Anebo 
je přece jenom cestou, jak se dostat k nějaké prav-
dě, která je zasutá tak hluboko, že se k ní věda ne-
dokáže propracovat? 

Někteří filozofové se v první polovině dvacáté-
ho století rozhodli povahu filozofie osvětlit tak, že 
podrobně rozeberou ty otázky, kterými se filozofo-
vé odedávna zabývají, a doberou se toho, jaký mají 

Ponecháváme teď zcela stranou otázku, do jaké míry 
nám takový rozvoj vědy skutečně prospívá - teď nám jde 
výhradně o poukaz na to, že takové fakticky převratné vý-
sledky nemohou nebýt založeny na porozumění, které je 
v nějakém smyslu velice hluboké. 
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doopravdy smysl. Takový profylaktický podnik je 
zřejmě velice prospěšný; a ať už hodnotíme faktic-
ké výsledky obratu k jazyku dvacátého století jak-
koli, je jisté, že přivedl pozornost filozofů k pod-
statnému problému odlišení toho, co dává smysl, 
od toho, co ho dává jenom zdánlivě. K tomu je 
ovšem potřeba si udělat jasno v tom, co to vůbec 
smysl je a jak se smysluplná otázka od nesmyslné 
poznatelně liší. Je třeba získat nějaké kritérium, 
které nám umožní otázky třídit na ty, které smysl 
dávají, a má tedy cenu se jimi zabývat, a na ty, které 
smysl nedávají, a zabývat se jimi je tedy hloupost. 
(Podrobněji budeme o obratu k jazyku pojednávat 
v následující kapitole.) 

Do řešení tohoto podniku se pustili zvlášť vehe-
mentně příslušníci tzv. Vídeňského kruhu, volné-
ho debatního sdružení filozofů a vědců Vídeňské 
univerzity, kteří se scházeli se na konci dvacátých 
a začátku třicátých let minulého století. Ve Vídeň-
ském kruhu neměli s tradiční filozofií vůbec žádné 
slitování; metodami, které ovšem nebyly zcela ne-
kontroverzní, se dopracovali k závěru, že tradiční 
filozofické otázky lze roztřídit na tři kategorie. Za-
prvé to jsou pseudootázky, které sice jako otázky 
vypadají, ale jenom do té doby, než je z hlediska 
jejich smysluplnosti rozebereme - pak zjistíme, že 
buď obsahují slova, která nemají dobrý smysl, ane-
bo se sice skládají ze smysluplných slov, ale takovým 
způsobem, že nedávají smysl jako celek. Zadruhé je 
tu spousta otázek, které již ve skutečnosti patří vědě; 
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ale některé z nich jsou natolik zakuklené, že to na 
nich na první pohled vůbec není patrné. Zatřetí tu 
jsou otázky, jež dávají smysl, a přitom nespadají do 
kompetence vědy - tedy otázky, které by si moh-
ly činit nárok na to, aby se nazývaly filozofickými. 
Čeho se otázky z této třetí skupiny týkají a proč je 
není možné předat k zodpovězení nějaké vědě? 

Podle protagonistů obratu k jazyku je to pro-
to, že tyto problémy se ve skutečnosti týkají jazy-
ka (a zejména významů jeho výrazů), který musí 
věda pro svou práci již brát za hotovou věc. Vědec 
se bez jazyka neobejde: jakkoli se většinou zabývá 
věcmi, které nemají s jazykem nic společného, for-
muluje v jazyce své předpoklady, vyjadřuje v něm 
své výsledky, diskutuje v něm o těchto výsledcích 
se svými kolegy, brání se jeho pomocí zpochybňo-
vání atd. Vědec tedy už pro svá bádání potřebuje 
jazyk jako neproblematickou věc; a očištění jazyka 
od případných problémů za něj tudíž musí udělat 
někdo jiný, konkrétně filozof. 

Z tohoto pohledu je tedy náplní práce moder-
ního filozofa analýza jazyka. Samozřejmě že ne 
všichni filozofové ve dvacátém století na takovéto 
přehodnocení smyslu a náplně filozofie přistoupili, 
dá se nicméně říci, že tendence přisoudit jazyku 
v rámci filozofie mnohem klíčovější roli, než tomu 
bylo tradičně, poznamenala filozofii dvacátého 
století prakticky v celé její šíři. 

Filozofii dvacátého století však nemůžeme také 
pochopit bez toho, abychom zaregistrovali, že se 
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v podstatě rozpadla na dva do jisté míry mimoběž-
né směry. V minulé kapitole jsme konstatovali, že 
filozofie pokrývá prostor mezi vědou a uměním; 
a vzhledem k tomu, že tento prostor je dosti široký, 
není divu, že ve filozofii dochází k různým pnutím 
vedoucím k tomu, že na různých místech až pras-
ká. V první polovině dvacátého století pak došlo 
de facto k tomu, že se ta část filosofie, která přiléhá 
k vědě, do jisté míry osamostatnila; dnes se tomu-
to filozofickému směru říká filozofie analytická. Té 
protilehlé části, která přiléhá spíše k umění, se pak 
začalo říkat filozofie kontinentální. (Přitom je však 
třeba mít na paměti, že zatímco termín analytická 
filozofie označoval, alespoň zpočátku, jisté relativ-
ně stejnorodé hnutí, nálepka kontinentální filozofie 
byla přisouzena v podstatě veškeré filozofii, která 
není analytická; takže pod touto nálepkou se skrý-
vá mnoho různorodých myšlenkových směrů.) 

K tomuto schizmatu došlo v podstatě díky 
znechucení otců-zakladatelů analytické filozofie 
filozofickou tradicí. Ta se jim jevila jako mnohdy 
skutečně prázdné mudrování; a právě proto navrh-
li, abychom dříve, než se pustíme do takového ne-
vázaného filozofování, pečlivě prozkoumali otázky, 
které si filozofie klade. Nakonec dospěli k závěru, 
že ty z tradičních filozofických otázek, které ne-
spadnou ani do kategorie pseudootázek, ani mezi 
problémy zakukleně vědecké, jsou svou podstatou 
otázkami o našem jazyce; a že na filozofa tedy ne-
zbývá v podstatě nic než analýza jazyka. 
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Kontinentální filozofové naproti tomu namítali, 
že měřítka, která ti analytičtí berou na poměřová-
ní smysluplnosti filozofických otázek, jsou natolik 
přísná, že jim z jejich úsilí jako jediné smysluplné 
filozofické otázky vzejdou v podstatě jenom ty, jež 
jsou triviální. Zatímco analytičtí filozofové chtěli 
dělat filozofii co nejpodobnější vědě, to jest nezabý-
vat se ničím, co nemá předem jasně vymezený smysl, 
kontinentální filozofové se obvykle nerozpakovali 
inspirovat se literaturou a pouštět se do otázek, je-
jichž smysl se může zdát zpočátku zcela nejasný; na 
tyto otázky ani nemusejí existovat jasné odpovědi, 
ale spíše „odpovědi" v metaforickém smyslu, blízké 
těm, jaké nabízejí literární texty. 

Rozpolcení filozofie na analytickou a kontinen-
tální musíme mít na paměti zejména tehdy, když 
čteme filozofické texty; texty analytických filozofů 
a texty filozofů kontinentálních jsou totiž obvykle 
zcela rozdílnými žánry. Zatímco ty první mívají po-
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vahu téměř vědeckých prací, s pečlivým vymezová-
ním pojmů, přísně stavěnou argumentací a podrob-
nými odkazy na související literaturu, ty druhé často 
připomínají spíše literární texty či úvahy, hemžící se 
metaforami a dalšími nástroji z arzenálu spíše bás-
níků než vědců. A nebývá ve filozofii hloupějších 
nedorozumění než těch, které vznikají v důsledku 
toho, že někdo příslušný žánr nepochopí a pokládá 
filozofický text za něco, čím není. 

Kdo je kdo 
Vídeňský kruh. Spolek filozofických revolucionářů schá-
zející se ve Vídni ve druhé polovině dvacátých a první 
polovině třicátých let dvacátého století. Skupina usilovala 
o vybudování zcela nové, empiričtější a zejména věde-
čtější filozofie. Průsečíkem filozofických názorů členů 
Vídeňského kruhu (ke kterým patřili i někteří významní 
vědci) se stala filozofie tzv. logického empirismu. Nejvý-
raznějšími představiteli Kruhu byli M. Schlick, R. Carnap 
a O. Neurath. 

Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Lorenz, K.: Kritika jazyka jako dědictví kritiky rozumu, 

v knize Analytickáfilosofie; první čítanka, ZČU, Plzeň 
2006. 

Nitzsche, M., Sousedík, P. a Šimsa, M. (eds.): Schisma filo-
sofie 20. století, Filozofia, Praha 2006. 

Schlick, M.: Budoucnost filosofie, časopis Organon F 9, 
2002. 
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Tugendhat, E.: Úvahy o metodě filosofie z analytického 
hlediska, v knize Analytická filosofie; první čítanka, 
ZČU, Plzeň 2006. 
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ONTOLOGIE 
aneb 

Z čeho všeho se skládá svět 

Ontologie, řekněme nejdříve učeně, zkoumá, 
jaké kategorie jsoucen existují. Teď bychom ovšem 
měli vysvětlit, co to vlastně znamená; a také proč 
považujeme za potřebné to vyjadřovat tak nesro-
zumitelně. 

Je jasné, že člověka zajímá, jaké druhy věcí se 
vyskytují ve světě, který ho obklopuje. Položím-li 
však otázku, která směřuje k výčtu takových věcí, 
může se mi dostat odpovědí na různých úrovních. 
Tady to je Azor, támhle je Vilém Novák, tamhle sto-
jí Šporkův palác a v Paříži prý mají Eijfelovu věž, 
mohlo by být jednou z dílčích odpovědí, vyjmeno-
vávající čtyři takové věci. (Čtenář nechť si přitom 
všimne, že slovo věc používáme tak široce, že nám 
pod něj spadají zvířata, lidé apod.) Obecněji může 
někdo říci, že máme foxteriéry, mopse, Němce, 
Čechy, gotické stavby, renesanční stavby atd.; nebo 
ještě obecněji že máme psy, lidi, stavby atd. Na ješ-
tě obecnější úrovni můžeme říci, že máme třeba 
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rostliny, živočichy a neživé věci. Přitom se zdá, že 
vše, co vyjmenováváme, se nám nakonec vejde pod 
pojem věc, alespoň chápeme-li jej tak obecně, jak 
jsme to učinili výše. Můžeme tedy mít například 
takovouto klasifikaci: 

Zdá se tedy, že nejobecnější odpovědí na otáz-
ku, co existuje, by mohlo být prostě věci. To ale 
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není tak docela pravda. Podívejme se na obrázek 
na předcházející straně, na kterém je vyobrazena 
kráva, která čichá ke květině. 

Zobrazenou situaci zde, jak vidíme, tvoří dva 
předměty: kráva a květina. Představme si, že do 
této idylické scenérie zasáhne vyšší moc v podobě 
bouře, do krávy udeří blesk, omráčí ji, ona se sva-
lí na květinu a zlomí ji. Máme tedy novou situaci, 
která se jistě liší od té předchozí.* 

Přitom jde stále o tytéž dvě věci. Čím se ta 
nová situace liší od té původní? Můžeme jistě říci, 
že se liší vlastnostmi zúčastněných objektů, případ-
ně vztahem mezi nimi. Květina v prvním případě 
není zlomená, ve druhém je. Kráva v prvním pří-
padě stojí, ve druhém leží. V prvním případě kráva 

Zdůrazňuji, že kráva na obrázku je pouze omráčená, 

nikoli mrtvá. Při psaní tohoto textu nebyla zabíjena ani 

mrzačena žádná zvířata. 
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ke květině čichá, ve druhém vedle ní leží. Zdá se 
tedy, že jsou to právě tyto ingredience - vlastnosti 
a vztahy - co činí novou situaci odlišnou od té před-
chozí. V jistém podstatném slova smyslu se tedy náš 
svět neskládá jenom z věcí, ale také z jejich vlastnos-
tí a ze vztahů mezi nimi. Můžeme ovšem uvažovat 
i o něčem dalším - my jsme například právě hovo-
řili o situacích, neměli bychom tedy uznat i jejich 
existenci? Či existenci něčeho takového, jako jsou 
děje - například náš děj čichání krávy ke květině? 
Zdánlivě tytéž situace se také mohou lišit tím, že se 
odehrávají na jiném místě nebo v jiném čase. 

Tohle naznačuje, že náš výše uvedený strom by 
možná měl mít nahoře ještě jedno patro: že vedle 
věcí by tam měly být ještě vlastnosti a vztahy (pří-
padně ještě něco dalšího), a že bychom tedy měli 
přidat nějaký nový zastřešující termín, pod kte-
rý by se všechno na této úrovni mohlo shrnout. 
A protože tady už nám chybí nějaký termín při-
rozený, musíme si pomoci nepřirozeným - proto 
jsem použil podivné slovo jsoucno (používá se také 
jeho latinská verze entita). Slovo kategorie je pak 
zastřešující termín pro pojmy na oné nejvyšší ne-
triviální úrovni - to jest na oné první úrovni čle-
nění jsoucen. 

Aristoteles, filozof, který se v rámci naší západ-
ní filozofické tradice jako první kategoriemi zabý-
val a jehož výsledky se pak staly na mnoho století 
pro většinu filozofů nedostižným vzorem, rozlišil 
deset základních kategorií: 
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1. Věc 
2. Kvantita (To je, dá se říci, určitý typ vlastnosti 

určitých složených věcí, například určitá hro-
mada jablek může mít tu vlastnost, že sestává 
z pěti jablek.) 

3. Kvalita (Typický druh vlastnosti - jablko je čer-
vené.) 

4. Vztah (Kráva čichá ke květině.) 
5. Místo 
6. Čas 
7. Poloha (Místo, ve kterém se nějaká část něčeho 

nachází relativně k jiným částem.) 
8. Stav (Věc spolu s nějakými svými vlastnostmi.) 
9. Činnost (Způsobení změny nějaké jiné věci.) 
10. Trpnost (Prodělání změny v důsledku působení 

nějaké jiné věci.) 

Zdá se být jasné, že pokud se chceme dozvědět, 
z čeho se náš svět skládá, je třeba ho prozkoumá-
vat. Na zkoumání některých jeho oblastí či aspek-
tů máme dokonce odborníky - na to, jaký hmyz 
existuje, jsou například odborníci entomologové, 
na to, jaké rostliny tu jsou, máme zase botaniky, 
a třeba to, s jakými jazyky se můžeme po světě 
setkat, zkoumají lingvisté. Ne každá úroveň výše 
uvedené klasifikace je však smysluplně pojmutel-
ná jako záležitost prozkoumávání světa odborníky. 
Například asi nikdo není odborníkem vzhledem 
k té nejnižší úrovni - nebo možná spíše tam je od-
borníkem každý. 
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Na opačném konci stromu, na rovině ontolo-
gických kategorií, snad sice o odbornících uvažovat 
lze (to by měli být právě filozofové-ontologové!); 
anomálií se tady ale zase zdá být, že ontologická 
zkoumání se vlastně nezdají být věcí prozkoumá-
vání světa. Představa, že k tomu, aby člověk zjistil, 
že existují věci či vlastnosti, se potřebuje vypravit 
do světa a tam je najít, je poněkud krkolomná: 
vlastně si ani nedovedeme představit, jak by měl 
vypadat svět, ve kterém by ani věci, ani vlastnosti 
nebyly. Zdá se tedy, že existence jsoucen (někte-
rých? všech?) standardních kategorií je neodmysli-
telná od existence světa vůbec. A z tohoto důvodu 
se zdá, že zkoumat tyto kategorie bychom měli být 
schopni bez ohledu na to, co se ve světě fakticky 
vyskytuje nebo nevyskytuje. 

To vedlo některé filozofy k závěru, že kategorie 
vlastně nejsou záležitostí světa, ale spíše nás, kdo 
tento svět poznáváme - že jsou dány strukturou na-
šeho „rozumu". (V tradiční filozofické terminologii 
se to vyjadřuje tak, že kategorie máme již a priori 

- to jest již před jakýmkoli zkušenostním stykem se 
světem.) To ovšem vedlo k částečnému zrušení hra-
nice mezi ontologií a epistemologií, tj. naukou o ces-
tách našeho poznávání světa, kterou se budeme 
zabývat později. Pionýrem tohoto pohledu na kate-
gorie byl Immanuel Kant, filozof, který žil v 18. sto-
letí a jehož názory ovlivnily následujícím genera-
ce filozofů způsobem srovnatelným snad jenom 
s vlivem antických filozofů Platóna a Aristotela. 
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Kant se vypořádával s problémem, který na-
stolil jeho předchůdce David Hume: jak můžeme 
poznat, že něco v přírodě je příčinou něčeho jiné-
ho, když to jediné, co můžeme skutečně pozoro-
vat, je to, že dva druhy událostí obvykle následují 
po sobě? Jakým způsobem můžeme odlišit to, že 
tyto dvě události po sobě obvykle následují jenom 
náhodou, od toho, kdy po sobě následují proto, 
že ta první tu druhou zapříčiňuje? Vyskytují-li se 
dva typy událostí - například zahřátí ledu a jeho 
rozpuštění - po sobě opakovaně a pravidelně, pak 
pravděpodobnost, že jde jenom o náhodu, stále 
klesá, nikdy ale neklesne zcela na nulu. Na základě 
čeho tedy mohu nabýt přesvědčení, že teplo je pří-
činou tání ledu, když tomu může být docela dobře 
tak, že dosud ve všech případech, když jsem led za-
hříval nebo když jsem byl svědkem jeho zahřívání, 
došlo k jeho roztátípouhou náhodou7. 

Kantův závěr je, že pojem příčiny (který je pod-
le Kanta z hlediska našeho chápání světa natolik 
obecný a natolik fundamentální, že ho řadí mezi 
kategorie, jež už ovšem chápe trochu jinak než 
Aristoteles) není něčím, co bychom nacházeli ve 
světě, ale je spíše nástrojem, kterým si náš rozum 
tento svět uspořádává. Podobné povahy jsou pod-
le Kanta například i pojmy prostoru a času - takže 
svět, tak jak je sám o sobě, neviděn prizmatem lid-
ské mysli, neexistuje ani v prostoru, ani v čase. To 
vedlo Kanta k závěru, že o věcech, tak jak jsou samy 
o sobě (zkráceně věci o sobě) vlastně nemůžeme vů-
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bec nic říci, a že to, o čem můžeme skutečně něco 
vědět, jsou pouze věci, tak jak jsou pro nás (zkráce-
ně věci pro nás). Toto naše poznání věcí pro nás je 
výsledkem nějaké interakce mezí jejích skutečnou 
povahou a způsoby, jimiž je náš rozum uchopuje. 

Ve dvacátém století, po obratu k jazyku, pře-
vládlo přesvědčení, že náš rozum či poznávací 
aparát je nerozborně spjat s naším jazykem. To 
znamená, kantovsky řečeno, že to, co pro nás dělá 
z neuchopitelného světa o sobě nám srozumitel-
ný svět pro nás, je náš jazyk či pojmový (a kate-
goriální) rámec, který je v tomto jazyce vtělen. 
Například Emile Benveniste se (ve svém článku 
Kategorie myšlení) snaží dokumentovat, že výše 
uvedené Aristotelovy kategorie jsou ve skuteč-
nosti kategoriemi řecké gramatiky - že tedy Aris-
toteles, když hloubal o nejobecnější kategorizaci 
jsoucen, nevědomky shrnul nejobecnější katego-
rie své jazykové artikulace skutečnosti. To vede 
k přesvědčení, že kategorií se můžeme dobrat 
jedině studiem jazyka. Americký filozof Willard 
Van Orman Quine stručně říká: „Ontologie reka-
pituluje filologii."* 

Filozofové, kteří prošli obratem k jazyku, jako 
například právě Quine, tedy došli k závěru, že 

Přesněji řečeno jde o větu, kterou si Quine zvolil za 
motto svého stěžejního díla o vztahu mezi jazykem a svě-
tem; připisuje ji J. G. Millerovi. 
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chceme-li zkoumat kategorie, pak nejenom nemá 
smysl probádávat svět, ale nemá ani smysl hloubat 
přímo nad strukturami našeho rozumu - podle 
těchto filozofů je především třeba udělat gramatic-
kou analýzu našeho jazyka. A to se týká nejen ka-
tegorií jakožto nejvyšší úrovně našeho pojmového 
aparátu, ale i některých úrovní nižších; chceme-li 
například zjistit, zda má smysl hovořit o existenci 
něčeho takového, jako jsou čísla, nedá se to řešit 
jinak, než prozkoumat, jakou funkci mají pojme-
nování takových věcí v rámci našeho jazyka. 

Rudolf Carnap (jeden z protagonistů mezivá-
lečného Vídeňského kruhu, o němž jsme hovořili 
výše) navrhl rozlišovat mezi dvěma druhy otázek 
po existenci, kterým říkal interní a externí. Inter-
ní otázka je kladena v kontextu nějakého jazyka či 
teorie: přijímáme-li takový a takový jazyk či tako-
vou a takovou teorii, existují pro nás entity tohoto 
druhu? Externí otázky jsou pak ty, které se ptají na 
existenci v absolutním smyslu, bez souvislosti s ja-
zykem. Carnap se domnívá, že na externí otázky 
vlastně nelze odpovídat (kategorie neoznačují věci, 
o jejichž existenci bychom se mohli přesvědčit 
tak, že bychom je třeba podobně jako králíky našli 
v nějakých jejich norách) a že filozof by se tedy měl 
omezit na otázky interní. 

Quine (Carnapův pokračovatel, ale i tvrdý kri-
tik) ve stejném duchu navrhuje, abychom otázky 
druhu Existují entity té a té kategorie? vůbec za-
vrhli. Takové otázky totiž podle něj dávají smysl 
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jedině v kontextu nějakého jazyka nebo nějaké teo-
rie - smysl tedy podle Quina dává jedině otázka 
druhu Zavazuje nás přijetí toto a toho jazyka či té 
a té teorie k přijetí takových a takových entit? Takže 
například ptát se, zda existuje něco takového jako 
události, dává smysl jedině v kontextu nějakého 
jazyka nebo nějakého teoretického rámce - exis-
tují události například z hlediska toho, kdo použí-
vá běžnou češtinu? A pokud ne, pak existují třeba 
z hlediska fyzika, který navíc přijímá pojmový rá-
mec kvantové fyziky? Quine zde navrhuje hovořit 
o ontologickém závazku: podstatně lepší smysl, než 
říkat, že entity tohoto druhu prostě existují (nebo 
neexistují), podle něj dává říkat, že nás daný jazyk 
nebo daná teorie k existenci daného druhu entit 
zavazují (či nezavazují). 
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Přitom zjistit, jaké ontologické závazky s se-
bou daný jazyk nebo teorie nese, je věcí určité, ne 
vždy zcela triviální logicko-lingvistické analýzy. 
Ke vzniku takového závazku totiž nestačí fakt, že 
máme něco, co vypadá jako jméno nějaké entity. 
Tak například fakt, že v češtině můžeme „připíjet 
na něčí počest", neznamená, že je mluvčí češtiny 
zavázán k existenci nějakých počeští; a fakt, že po-
užíváme výrazy jako „tři" nebo „pět", nás ještě ne-
zavazuje k existenci čísel. Jde o komplexnější jazy-
kové struktury: například závazek k existenci čísel 
vzniká až tehdy, když máme k dispozici nejenom 
číslovky, ale i obecný pojem čísla a když máme vý-
roky, které máme za pravdivé a které by přitom bez 
existence čísel jakožto entit pravdivé být nemohly 
(například Prvočísel existuje nekonečně mnoho). 

Kdo je kdo 
Rudolf Carnap (1891-1970). Německý filozof, člen Ví-
deňského kruhu později působící v USA. Snažil se o ra-
dikální přebudování filozofie na zcela empirických zákla-
dech a za využití metod vědy. Česky vyšel výbor jeho statí 
Problémy jazyka vědy. 
Willard Van Orman Quine (1908-2000). Nejvýznamněj-
ší analytický filozof USA, Carnapův kritik a pokračovatel; 
byl však ovlivněn i americkým pragmatismem a některé 
jeho filozofické názory jsou předmětem neustálých váš-
nivých diskusí. Česky vyšly jeho drobnější knížky Hledá-
ní pravdy a Od stimulu k vědě. 
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Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Benveniste, E.: Kategorie myšlení, v knize Logos apofanti-

kos (ed. P. Rezek), Rezek, Praha 2000. 

Carnap, R.: Empiricismus, sémantika a ontologie, v knize 
Problémy jazyka vědy, Svoboda, Praha 1968. 

Quine, W. V. O.: O tom, co je, v knize Vybrané články k lo-
gice a epistemologii (ed. T. Marvan a L. Dostálová), 
ZČU, Plzeň 2006. 
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RELATIVISMUS 

A POSTMODERNA 
aneb 

Má každý svou pravdu? 

Kant, o němž jsme v minulé kapitole hovořili 
jako o filozofovi, který označil za původce kategorií 
našeho světa nikoli sám tento svět, ale náš rozum, 
ovšem předpokládal, že rozum - či lidský „pozná-
vací aparát" - je obecně lidský v tom smyslu, že je 
stejný pro každého jednotlivce. Jakmile však posta-
víme problém takhle, musí nás dříve nebo později 
napadnout otázka, zda tomu skutečně musí být tak, 
že nemohou existovat jedinci (nebo třeba národy), 
jejichž poznávací aparát je od toho našeho odlišný. 
Dokonce natolik odlišný, že se jim věci jeví způ-
sobem tak nepodobným tomu našemu, že pak žijí 
v - téměř či úplně - jiných světech. A je pak možné 
se s těmito lidmi vůbec nějak domluvit? 

Tímto způsobem se na scénu dostává jeden 
z dávných filozofických problémů, který ovšem 
v dnešním globalizujícím se světě získává nové 
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formy aktuálnosti: relativismus. Musí nutně to, 
co platí pro mě, platit i pro jiné? Musí být naše 
morální normy, měřítka racionality či poznané 
nutnosti závazné i pro každého jiného? Kanto-
vým názorem bylo jednoznačné ano (které do-
konce zabudoval do svých základů etiky, neboť za 
etický soud považoval jedině právě takový, který 
je závazný pro každého v jakékoli situaci), jsme-li 
ale dnes svědky střetů odlišných kultur, nemůže 
nás nenapadnout, že tohle je možná přehnaná se-
bestřednost. 

Je ovšem třeba hned poznamenat, že totální re-
lativismus, jak si filozofové záhy uvědomili, by nás 
velice rychle dovedl na úplné scestí. Vezměme na-
příklad tvrzení Každý má svou pravdu. Chce-li toto 
někdo tvrdit, pak má dvě možnosti: (a) buďto své 
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tvrzení předkládá jako něco, co je pravdou pouze 
pro něj, a pak je otázka, proč by to mělo někoho 
jiného zajímat, a proč to tedy vůbec říká; (b) nebo 
to má být pravda pro každého, a pak tento člověk 
vlastně implicitně popírá to, co tvrdí. Abychom 
se spolu mohli domlouvat a abychom spolu moh-
li žít, musíme se alespoň na nějakých základních 
pravdách, pravidlech a principech shodnout; takže 
pokud pošilháváme po relativismu, musí to být re-
lativismus, který má nějaké meze. 

Nějaká forma relativismu se však vnucuje ještě 
vehementnějším způsobem, když vykonáme obrat 
k jazyku a nahlédneme, tak jak jsme to probrali 
v minulé kapitole, že to, co z věcí o sobě dělá věci 
pro nás, je náš jazyk. Ve dvacátém století se jako 
houby po dešti množí názory, že některé jazyky 
jsou pro nás natolik neproniknutelné, že se vůbec 
nemá cenu snažit pochopit, jak ti, kdo je užívají, 
myslí, či jak vidí svět. Kulturní antropologové a et-
nolingvisté uvádějí příklady jazyků natolik odliš-
ných od těch našich, že je podle nich zhola nemož-
né je dobře přeložit do jazyků evropských; historici 
vědy pochybují o tom, zda se jazyk vědy jednoho 
historického období vůbec dá integrovat do jazyka 
vědy období jiného; a sociologové hovoří o jazyko-
vé či kulturní konstrukci reality 

Za příklad propagátora jazykového relativismu 
můžeme vzít amerického lingvistu a kulturního 
antropologa Benjamina Lee Whorfa. Po studiu 
indiánských jazyků, zejména jazyka kmene Hopi, 
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dospěl Whorf k závěru, že „různá velkolepá zobec-
nění západního světa, jako čas, rychlost a hmota, 
nejsou pro konstrukci konzistentního obrázku ves-
míru zásadní". Jinými slovy, příslušník jiné kultury, 
než na jakou jsme zvyklí na Západě, může podle 
Whorfa svou kategorizaci světa založit na katego-
riích, které se od těch našich liší tak dramaticky, že 
bychom svět viděný prizmatem těchto kategorií 
my vůbec nepoznali. Avšak nemá-li někdo napří-
klad, jak navrhuje Whorf, kategorii času, máme 
pak opravdu říkat, že žije ve světě v našem slova 
smyslu? (Dlužno podotknout, že mnozí Whorfovi 
kritici hledí na jeho vývody s velkou skepsí a tvrdí, 
že ony dramatické rozdíly v jazycích a v přísluš-
ných kategoriích, které diagnostikuje, jsou spíše 
výsledkem jeho neporozumění těmto jazykům než 
skutečností.*) 

Jako parádní příklad takového jazykového relativismu 
býval například dlouho uváděn údajný fakt, že slovník 
jazyka Eskymáků disponuje několika desítkami různých 
termínů pro různé druhy sněhu (tento rozdíl se ovšem sa-
mozřejmě netýká kategorií; má nicméně předvést situaci, 
kdy je část jednoho jazyka extrémně obtížně převoditelná 
do jiného). Nedávno se však ukázalo, že jde o tvrzení, kte-
ré se do odborné literatury dostalo nějakým pochybným 
způsobem a potom se lavinovitě šířilo jenom tím, že ho 
jeden autor přebíral od druhého - v každém případě jde 
podle všeho o údaj nepodložený. 
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V tomto kontextu se zdá být nějaká forma rela-
tivismu ještě více nasnadě než v tom kantovském. 
Jak třeba převést do češtiny čínskými znaky psanou 
větu, když ta v podstatě nemá nic jako gramatic-
kou strukturu v našem slova smyslu? Není každý 
takový převod vlastně bohapustým znásilněním? 
A není toto znásilnění provázeno prokrustovským 
přitesáním světa, ve kterém žijí Číňané, do podoby, 
ve které se má vejít do toho našeho? 

Jiným podnětem k relativistickým úvahách 
byla kniha amerického filozofa a historika vědy 
Thomase Kuhna Struktura vědeckých revolucí. 
Kuhn (jehož názory se budeme podrobněji zabý-
vat v kapitole o filozofii vědy) protestoval proti ob-
vyklému názoru, že věda postupuje tak, že prostě 
jenom vrší další a další poznatky. Namísto toho se 
Kuhn snaží doložit, že véda ve skutečnosti postu-
puje nespojitě. Vědci se podle něj vždy nějaký čas 
pohybují v určitém rámci (kterému Kuhn říká pa-
radigma), v němž v podstatě skutečně poznatky 
hromadí; po nějakém čase se ale vždy začnou hro-
madit i problémy, které už nejsou v rámci daného 
paradigmatu řešitelné. Potom dochází k vědecké 
revoluci a ke změně paradigmatu. Přitom změna 
paradigmatu, a to je pro nás v tomto okamžiku 
důležité, znamená i větší či menší změnu jazyka 
(a tudíž používaných pojmů) - a je otázkou, říká 
Kuhn, do jaké míry jsou poznatky formulované 
jazykem paradigmatu vůbec vyjádřitelné jazykem 
paradigmatu jiného. 
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Tohle všechno nás může vést k úvahám o tom, 
jak moc se jazyk, který používáme, promítá do svě-
ta, v němž žijeme. Může se zdát, že svět sám o sobě 
je z tohoto pohledu jakási nezformovaná hmota, 
která se až pomocí kategorií vtělených v našem 
jazyce tvaruje po podoby něčeho, co se nám jeví 
jako skutečný svět - souhrn věcí s nějakými vlast-
nostmi, propojených nějakými vztahy apod. (V an-
glicky psané literatuře se pro tento pohled vžil ter-
mín cookie-cutter metaphor - svět jakožto těsto, ze 
kterého za pomocí různých „vykrajovátek" našich 
jazyků či pojmových schémat povstávají různé tva-
ry.) Tento obrázek je ale už velice nebezpečně blíz-
ko útesu, ze kterého zastánce relativismu padá do 
propasti rozporů. 

Na problematičnost tohoto pohledu pouká-
zal zejména Donald Davidson, žák a pokračova-
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tel, ale i kritik Quina. Vychází v podstatě prostě 
z připomenutí toho, že slovo jazyk má v češtině 
(podobně jako jeho obdoby v jiných jazycích) ur-
čitý význam. A stejně tak jako třeba slovo kráva 
se vztahuje na všechno to, co je dostatečně po-
dobné oněm prototypickým kravám, v souvislosti 
s nimiž se slovem češtiny stalo, vztahuje se slovo 
jazyk na to, co je dostatečně blízké našim proto-
typickým jazykům, to jest zejména češtině. A jak 
rozhodneme, zda je něco češtině natolik podobné, 
aby si to zasloužilo být nazýváno jazykem? Jak by-
chom třeba v případě zvuků vydávaných nějaký-
mi neznámými tvory na nějaké cizí planetě roz-
hodli, zda se jedná o jazyk? Je stěží představitelné, 
že bychom o tom mohli rozhodnout kladně bez 
toho, abychom v těchto zvucích dokázali rozluštit 
obdoby slov a gramatických konstrukcí našeho 
jazyka - to jest aniž bychom je dokázali do naše-
ho jazyka přeložit. Myšlenka jazyka principiálně 
nepřeložitelného do toho našeho tak podle Da-
vidsona vlastně nedává smysl. 

Abychom to ilustrovali na velice názorném 
příkladu, vezměme si takové slovo, jako je spra-
vedlnost. My víme, co toto slovo v češtině zna-
mená, a také víme, jakým způsobem v Čechách 
přistupujeme ke zjednávání spravedlnosti - jaké 
na to máme instituce (policii, soudy atd.). Je pro 
nás přitom například dost těžko představitelné, že 
bychom za projev spravedlnosti považovali těles-
né tresty. Avšak když čteme o tom, že v některých 
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asijských zemích trestají vandalství nebo některé 
jiné prohřešky ranami holí, říkáme si jiný kraj, jiný 
mrav - to jest říkáme si, že spravedlnost může mít 
jinde jiné podoby než u nás. 

Avšak tohle má své meze. Zjistíme-li například, 
že je v nějaké společnosti člověk týrán proto, že se 
narodil ve špatný den nebo na špatném místě, pak 
budeme mít jistě za to, že tohle nemá se spravedl-
ností nic společného, i kdyby tomu v této společ-
nosti nakrásně spravedlnost říkali. (Přesněji řeče-
no, slovo, které by se na takové věci vztahovalo, by 
prostě do češtiny nemohlo být přeloženo jako spra-
vedlnost.) Nemá-li se význam našeho slova spravedl-
nost zcela vyprázdnit, musí mít naše ochota chápat 
různé variace na naše pojetí spravedlnosti své meze. 
A podobně nemá-li o svůj význam přijít slovo jazyk, 
musí mít meze naše schopnost chápat jako jazyk 
lidské projevy odlišné od hovoření češtinou. 

Relativismus bývá také často spojován s tím, 
čemu se začalo říkat filozofická postmoderna a co 
jako první charakterizoval francouzský filozof Je-
an-Francois Lyotard ve svém programatickém textu 
Postmoderní situace. Podle Lyotarda byla moderní 
doba charakterizována téměř všeobecnou shodou 
na „příběhu", kterého jsme, my lidé, protagonisty. 
Oním všeobecně přijímaným příběhem bylo to, že 
pomocí vědy čím dál tím lépe poznáváme svět, ve 
kterém žijeme, jsme čím dál moudřejší, umíme čím 
dál lépe uspokojovat své potřeby a někam směřu-
jeme. Každý individuální osud, každé vyprávění 
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o někom z nás, o nějaké skupině lidí či o nějakém 
národě, se musel stát, měl-li mít smysl, součástí to-
hoto vyprávění. Proto o něm Lyotard hovoří také 
jako o metavyprávění, kde ona řecká předpona na-
značuje, že je to vlastně spíše vyprávění o vyprá-
věních - že je to všeobecný rámec, do kterého se 
vnořují všechny jednotlivé příběhy. 

To, že ono velké metavyprávění o tom, kam lid-
stvo směřuje, ztrácí přesvědčivost (nebo, jak říká 
Lyotard, legitimitu, čímž myslí to, že přestává mít 
onu schopnost udělovat jednotlivým vyprávěním 
smysl prostě jenom na základě toho, že se ony do 
něj vnoří), znamená podle Lyotarda ve filozofii 
(a nejen v ní) naprostý zlom. Neexistuje-li žádný 
univerzální rámec, existují jenom jednotlivá dílčí 
vyprávění, která si mohou třeba protiřečit, avšak 
není tu žádná neutrální půda, kde by bylo mož-
né takové rozpory řešit. Na rozdíl od moderního 
universalismu tu máme postmoderní pluralismus, 
který je někdy chápán prostě jenom jako jiný název 
pro relativismus. 

Dejme slovo samotnému Lyotardovi. (A vzhle-
dem k tomu, že tady se po několika exkurzech do 
filozofie analytické dostáváme na půdu filozofie 
kontinentální, všimněme si květnatého a místy po-
někud pompézního stylu - já osobně mu ne úplně 
celému rozumím.) 

Když věci v krajní míře zjednodušíme, je za post-

moderní pokládána nedůvěřivost vůči metanara-
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tivním příběhům. Ta je bezpochyby výsledkem 
pokroku věd; tento pokrok ji však zároveň sám 
už předpokládá. Tomu, že metanarativní legiti-
mizační dispozitiv se stal přežitkem, odpovídá 
zejména krize metafyzické filozofie a krize uni-
verzitní instituce, která na ní byla závislá. Nara-
tivní funkce ztrácí své funktory, velkého hrdinu, 
velká nebezpečí, velká putování myšlenky a vel-
ký cíl. Rozplývá se ve shluky jazykových prvků, 
narativních, ale i denotativních, preskriptivních, 
deskriptivních atd., přičemž každý z nich je no-
sitelem pragmatických valencí suigeneris. Každý 
z nás žije na křižovatce mnoha z nich. Nevytváří-
me řečové kombinace vyznačující se nutnou sta-
bilností a vlastnosti těch, které vytváříme, nejsou 
nutně sdělitelné. 

Postmoderní situaci je nicméně cizí pocit dez-
iluze stejně tak jako slepá pozitivita legitimiza-
ce. V čem může spočívat legitimnost po zániku 
metanarativních příběhů? Kritérium výkonnosti 
je kritériem technologickým, neplatí pro po-
suzování toho, co je pravdivé a co je spravedli-
vé. Konsenzus, k němuž se dospěje diskusí, jak 
soudí Habermas? Tento konsenzus znásilňuje 
heterogennost řečových her. A k invenci nové-
ho dochází vždy uprostřed názorové různosti. 
Postmoderní vědění není pouze nástrojem moci. 
Zjemňuje naši vnímavost pro různosti a stupňu-
je naši schopnost snášet nesouměřitelné. Svoji 
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rozumnost nenachází v homologii expertů, ný-
brž v paralogíi vynalézajících. 

(Překlad Jiří Pechar) 

Můžeme tedy konstatovat, že v současném světě 
nemůžeme pominout jistou podstatnou relativiza-
ci: hodnot, cílů, životních postojů i způsobů myšle-
ní. Zatímco dříve snad bylo možné se domnívat, že 
všechny tyto věci jsou obecně lidské v tom smyslu, 
že kdo se odchyluje od normálu (ve smyslu toho, 
jak to děláme my), je v nějakém smyslu zaostalý, 
pomýlený čí úchylný, dnes se již na svět takto dívat 
nemůžeme. Postmoderní filozofové tohle přitom 
vidí jako posun, který je chvályhodný - jako posun, 
který člověka osvobozuje od tlaku k přizpůsobová-
ní se panujícím hodnotám. 

Tento posun je samozřejmě zásadní i pro fi-
lozofa. Filozof už jen stěží může říkat, že to, o co 
mu jde, jsou zásadně globální, obecně lidské deter-
minanty (kategorie, etické hodnoty atd.); mnohdy 
musí zjevně jít spíše o sbírání a třídění (a ovšem 
i kritizování) jejich lokálních verzí. Filozofie se 
tím - a tady musíme, myslím, dát postmoderním 
filozofům, kteří jinak rádi přehánějí, zcela za prav-
du - stává něčím méně závazným, než tomu bylo 
v době, kdy si mohla klást za cíl být arbitrem věcí 
univerzálně lidských. Jak na toto téma říká Richard 
Rorty (americký filozof, který se k jisté formě post-
moderny netypicky dostává nikoli z kontinentální, 
ale z analytické tradice): 

49 



Měli bychom se zbavit i posledních stop marxis-
tické myšlenky, že nějaká filozofická super-věda 
dokáže dělnické třídě zvěstovat její pravé posta-
vení, i Heideggerovy myšlenky, že jsou osudy lid-
stva jako celku určovány osudy filozofie. 

Přijímáme-li a reflektujeme-li filozoficky plu-
ralitu a relativitu, kterou s sebou naše doba nutně 
nese, neměli bychom však sklouznout k formám 
relativismu, který není koherentní. Nesmíme za-
pomínat, že svým rozumem stále musíme stát na 
nějaké pevné půdě; jestliže zrelativizujeme i tu, 
o tento rozum nutně přicházíme. 

Kdo je kdo 
Benjamin Lee Whorf (1897-1941). Americký lingvista 
a kulturní antropolog (dlouho amatérský). Zabýval se 
zejména pojmovou strukturou nepříliš probádaných ja-
zyků; hlásal existenci zásadních rozdílů mezi různými 
druhy jazyků, promítající se do zásadních rozdílů ve způ-
sobech vidění světa. 
Thomas Kuhn (1922-1996). Americký filozof, kritik 
jednoduchých modelů vědecké metodologie; proslavil se 
zejména názorem, že metody, a tudíž ani výsledky vědy 
nejsou absolutní, ale relativní k aktuálnímu paradigmatu. 
Česky vyšlo jeho stěžejní dílo Struktura vědeckých revo-
lucí. 
Donald Davidson (1917-2003). Významný představi-
tel analytické filozofie USA konce dvacátého století, žák 
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Quina; soustředil se zejména na filozofii mysli a filozo-
fii jazyka. Česky vyšel soubor jeho prací o filozofii mysli 
Subjektivní, objektivní, intersubjektivní; slovensky výbor 
Čin, mysl, jazyk. 
Jean-Francois Lyotard (1924-1998). Francouzský (a tu-
díž kontinentální) filozof, hlasatel plurality jakožto prin-
cipu; prosadil do filozofie termín postmoderna. Česky 
vyšly jeho knihy Postmoderní situace a Rozepře. 
Richard Rorty (1931-2007). Americký filozof vzešlý 
z analytické filozofie, ale proslulý její radikální kritikou; 
zarytý pragmatista, hlasatel názorů, které mnozí jiní (ač 
ne on sám) považují za relativistické. Česky vyšla jeho 
kniha Nahodilost, ironie, solidarita. 

Co se k tématu dá dál v češtině (a slovenštině) přečíst? 
Benediktová, R.: Kulturní vzorce, zejména kapitoly I a II, 

Argo, Praha 1999. 
Goodman, N.: Slova, díla světy, v knize Obrat k jazyku: 

druhé kolo (ed. J. Peregrin), Filosofia, Praha 1998. 
Lyotard, J. F.: Postmoderní situace, v knize O postmoder-

nismu, Filosofia, Praha 1993. 
Rorty, R. Relativizmus: nachádzať a vytvárať, časopis Fi-

losofia 52, 1997. 
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EPISTEMOLOGIE 
aneb 

Jak můžeme o světě něco vědět? 

V rámci pojednání o ontologii jsme si znázor-
nili malý kousek světa, situaci tvořenou květinou, 
k níž čichá kráva. My, kteří jsme tuto situaci po-
zorovali, jsme na tom obrázku samozřejmě nebyli. 
To, že se jedná o krávu čichající ke květině, jsme ale 
poznali; získali jsme tedy poznatek, který bychom, 
kdyby o to šlo, vyjádřili nějakou poznámkou jako: 
Hele, támhle je kráva a čichá ke kytce! 

Chceme-li se zabývat epistemologií, to jest fi-
lozofickou naukou o lidském poznání, musíme do 
obrázku znázorňujícího situaci pojmout i někoho, 
kdo tuto situaci poznává: 



Předmětem našeho zájmu nyní bude vztah 
mezi poznáním a předmětem tohoto poznání; 
vztah, který můžeme na obrázku symbolizovat ná-
sledující šipkou: 

Poznání má v typickém případě za výsledek ně-
jaký jazykový útvar - budeme obecně hovořit o te-
orii. Tímto slovem tedy zdaleka nebudeme nazý-
vat jenom výsledky nějakých vědeckých zkoumání 

- teorií pro nás bude jakýkoli poznatek či jakákoli 
soustava poznatků formulovaná nebo formulova-
telná jazykem. Podívá-li se tedy například někdo 
z okna a zjistí-li, že venku prší, tedy nabude-li po-
znání, které by v případě potřeby vyjádřil výrokem 
Venku prší, budeme i toto jeho poznání nazývat te-
orií (i když v tomto případě jenom rudimentární). 
Vlastně tedy toto slovo používáme ve smyslu, který 
je blízký jeho smyslu původnímu, jak jsme o tom 
hovořili v první kapitole - teorií je každý pozna-
tek nebo soustava poznatků; cokoli, co má formu 

li 
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odpovědi na otázku nebo na otázky. Můžeme tedy 
říci, že epistemologie zkoumá vztah mezi našimi 
teoriemi a světem, který si tyto teorie kladou za cíl 
zachytit. 

Za základní problém epistemologie můžeme 
považovat míru, do jaké je naše poznání spolehli-
vé. V průběhu dějin filozofie se ukázalo, že filozofy 
obzvlášť vzrušuje extrémní podoba tohoto pro-
blému. Nepřestávali si totiž klást otázku, zda jsou 
vůbec nějaké důvody se domnívat, že se to, co po-
važujeme za poznání, skutečně týká vnějšího svě-
ta, či dokonce zda máme vůbec nějaké důvody se 
domnívat, že něco jako vnější svět existuje. (Takto 
problém staví filozofičtí skeptikové, kteří se poprvé 
vyrojili již v antickém Řecku; a o myslitele tohoto 
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druhu pak nebyla ve filozofii nikdy nouze.) Všichni 
přece dobře víme, že když sníme, také netušíme, že 
jde o sen; takže jak můžeme vědět, že tento náš do-
mněle bdělý život také není jenom nějakým snem? 
Co když jsme jenom mozky naložené ve veliké 
kádi, které nějaký zvrhlý vědec programově dráždí 
tak, aby v nich vyvolal iluzi toho, že žijí, opatřeny 
těly, v nějakém iluzorním světě? Nebo co když je 
celý náš dojem vnějšího světa jenom rafinovanou 
obdobou matrixu, vyvolanou v nás nějakými těmi 
vzbouřivšími se stroji? 

Ty, kteří v tomto okamžiku očekávají, že filo-
zofie teď konečně rozvine svůj dřímající potenci-
ál a přijde s nějakým překvapivým důkazem toho, 
že vnější svět skutečně existuje, musím bohužel 
zklamat. Obávám se, že filozofie tento problém 
nevyřeší - jediné, co může dokázat, je naznačit, 
že to ve skutečnosti žádný problém není. Před-
stavme si člověka, který má někam odjet vlakem. 
Čas odjezdu si našel v jízdním řádu, ověřil si 
ho telefonickým dotazem na nádraží a poté ješ-
tě osobním dotazem u výpravčího; a přitom má 
stále pocit, že si nemůže být jist, že ten vlak má 
skutečně v danou dobu odjíždět. Co bychom si 
asi o něm mysleli? Že ač má snad v jistém smyslu 
pravdu, že absolutně si být jist nemůže, rozhodně 
si může být jist v lidsky použitelném smyslu slo-
va jistota, a pokud bude neustále nervózní z toho, 
že ten vlak třeba nepojede, budeme ho považovat 
nikoli za rozumně prozřetelného, ale za pobláz-
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něného. A podobně je to i s případnou nedůvě-
rou v existenci vnějšího světa - absolutní jistotu 
mít nemůžeme a bylo by naivní předpokládat, že 
nám ji může zajistit nějaký filozof; ale vzhledem 
k tomu, že takovou absolutní jistotu nemůžeme 
mít vlastně o ničem, je celý takhle chápaný po-
jem absolutní jistoty nějak vyšinutý. Naproti tomu 
zcela nepochybně máme jistotu v onom lidsky 
použitelném slova smyslu - můžeme-li si být vů-
bec něčím jisti, pak je to určitě existence vnějšího 
světa. Jak už jsem říkal, selský rozum je třeba kul-
tivovat, zcela opouštět bychom ho ale neměli! 

Základní problém epistemologie se tedy týká 
porovnání naší teorie s tím, čeho je to teorie, to 
jest v typickém případě s nějakým kouskem či as-
pektem světa. Jak však můžeme takové porovnání 
provést? Může se zdát, že lidské poznávání světa 
je něco jako jeho mapování (tato metafora se do-
konce často používá) - a porovnávat mapu s kra-
jinou, kterou zachycuje, jistě dokážeme. Podobně 
by tomu bylo i v případě, kdyby naše poznatky 
byly něčím jako obrázky poznávaných skutečností 

- porovnat obrázek s tím, co zobrazuje, a zhodno-
tit, do jaké míry je věrný, se jistě nezdá být příliš 
obtížné. Takovéto příměry vedly k tomu, čemu se 
začalo říkat korespondenční teorie pravdy a pozná-
ní - podle nich je (pravdivým) poznatkem prostě 
to, co odpovídá světu. 

Problém s takovou korespondenční teorií je 
nikoli v tom, že bychom ji měli odmítnout, ale 
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v tom, že není jasné, zda vůbec něco netriviální-
ho říká. Naše teorie totiž ani jako mapy, ani jako 
obrázky nevypadají - alespoň na první pohled -
takže co vlastně znamená, že o nich řekneme, že 
odpovídají světu? Představíme-li si na jedné straně 
větu Támhle je kráva a čichá ke kytce! (například 
napsanou na tabuli) a na druhé straně skutečnou 
krávu čichající ke květině, nezdá se být mezi těmi-
to dvěma věcmi patrný ani ten druh vztahu, který 
je mezi mapou a jí mapovanou krajinou, ani ten, 
který existuje mezi obrázkem a tím, co zobrazuje. 
Mezi těmito dvěma věcmi vlastně není patrný žád-
ný druh podobnosti - klikyháky na tabuli se určitě 
v žádném zřejmém smyslu nepodobají krávě s kvě-
tinou. Co by tedy mohlo znamenat říci, že si tyto 
dvě věci odpovídají? 

Odpověď, která se může zdát nabízet, je ta, že 
věta Támhle je kráva a čichá ke kytce! sice nezob-
razuje krávu čichající ke květině sama o sobě, ale 
činí tak skrze svůj význam. Co je to ale význam? 
Přikloníme-li se k názoru, že význam je něco jako 
obrázek, pak tím sice jistě objasníme vztah mezi 
významem věty a tím, co tato věta vyjadřuje (pů-
jde o onen druh vztahu, který je mezi realistic-
kým obrázkem či fotografií a tím, co zobrazuje), 
ale jedině za tu cenu, že se sám význam stane větě 
přesně tak nepodobný, jako jí je nepodobná ona 
vyjadřovaná situace, o jejímž vztahu k větě jsme 
uvažovali původně. Záhada tedy zůstává, jenom 
se teď namísto vztahu mezi větou a situací přesu-
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ne na vztah mezi větou a jejím významem. To už 
je však problém, který se spíše než epistemologie 
týká filozofie jazyka, a o té budeme pojednávat 
až v příští kapitole - budeme si ale pamatovat, že 
jsme klíčový problém epistemologie zatím nevy-
řešili, ale jenom odsunuli. 

Jedním ze způsobů, jak si můžeme otázku po 
vztahu teorie a toho, o čem tato teorie pojednává, 
položit, aniž bychom se museli potýkat s výše na-
značenými problémy, je ptát se, jakým způsobem 
člověk, přicházející do styku s okolním světem, 
k nějaké teorii tohoto vnějšího světa fakticky vů-
bec dospěje. Willard Van Orman Quine (o němž 
už byla řeč) se například v knize Hledání pravdy 
ptá, jaká cesta vede od stimulací našich smyslo-
vých čidel podněty z vnějšího světa k tomu, že se 
něco jako teorie vůbec zrodí: 

Po generace jsme z podráždění, kterým jsou vy-
stavena zakončení našich senzorů, v rámci naší 
kolektivní a kumulativní tvořivosti projektovali 
systematickou teorii vnějšího světa. Náš systém 
se ukazuje jako úspěšný v předpovídání násled-
ných senzorických vstupů. Jak jsme to dokázali? 
Pozoruhodné nové průhledy do toho, co se děje 
mezi stimulacemi a vnímáním, otevírá neurolo-
gie. Na psychologii, a zvláště psycholingvistiku, 
se lze obrátit pro informace o přechodu od vní-
mání k očekávání, zobecňování a systematizaci. 
Další světlo na tyto problémy vrhá i vývojová 
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genetika, zachycující standardy podobnosti, kte-
ré tvoří základ našich zobecnění a tudíž našich 
očekávání. Epicky je heuristika vědecké tvoři-
vosti osvětlována také dějinami vědy. Uvnitř 
této matoucí změti vztahů mezi stimulacemi 
našich smyslů a naší vědeckou teorií světa je 
úsek, který můžeme naštěstí vyjmout a vyjasnit, 
aniž bychom se pouštěli do neurologie, psycho-
logie, psycholingvistiky, genetiky nebo historie. 
Je to ta část, kde je teorie testována předpověď-
mi. Jde o vztah potvrzování prostřednictvím 
evidence a jeho základy můžeme schematizovat, 
aniž k tomu potřebujeme o mnoho více než lo-
gickou analýzu. 

Tento přístup ilustruje rezignaci na oddělo-
vání otázek, které byly tradičně považovány za 
filozofické, od těch, které jsou dnes jednoznačně 
v kompetenci vědy. Filozofické tázání se zde ode-
hrává nikoli na nějaké úrovni zcela oddělené od 
úrovně zkoumání vědeckých; mezi filozofickou 
otázkou po povaze poznání a vědeckými otázka-
mi po tom, jak fungují naše smysly, náš mozek 
atd. zde není žádný jasný předěl. Názoru, že filo-
zofické tázání se nemůže než odehrávat na stej-
né rovině jako tázání vědecké, tedy jinými slovy, 
abychom citovali opět Quina, že „poznání, mysl 
a význam jsou součástí téhož světa, se kterým 
mají co do činění, a že mají být studovány ve stej-
ném empirickém duchu, jakým jsou prodchnuty 
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přírodní vědy" - tomuto názoru se někdy říká na-
turalismus*. 

Tento postoj ostře kontrastuje s tradičním ná-
zorem, že filozofické tázání v nějakém podstatném 
slova smyslu všem ostatním formám tázání před-
chází. Tak například Descartes hovoří ve svých Me-
ditacích o první filozofii, která nám musí nejprve 
zjednat jistotu, že existuje vnější svět a že jej lze 
poznávat; pak teprve mohou nastoupit jiné, běž-
nější formy tázání. Analogicky je to i s Kantovým 
rozlišením mezi poznáním, které je a priori (před 
kontaktem se světem), a tím, které je a posteriori 
(až výsledkem tohoto kontaktu) - představa, že 
by filozof vůbec mohl být v nějakém stavu nepo-
znamenaném kontaktem se světem (nebo že by 
ho dokázal byť i jen, řečeno s Husserlem, o němž 
bude řeč v jedné z dalších kapitol, uzávorkovat), je 
něčím, co filozofové jako Quine odmítají jako ne-
smyslnou iluzi. 

Richard Rorty (o něm jsme se také již zmíni-
li) má pocit, že filozofie se dostala na jisté scestí 
právě proto, že postupovala tak, jako by filozof do-

Naturalismem se ovšem někdy také rozumí názor, že 
jediným skutečným zdrojem poznání jsou přírodní vědy 
a jediným jazykem, který dává smysl používat pro popis 
světa, je jazyk přírodních věd. Je třeba mít na paměti, že 
tohle není tím, co zde tvrdíme; a náš smysl termínu natu-
ralismus je poněkud jiný. 
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kázal vystoupit ze své vlastní kůže a podívat se na 
vztah mezi poznávajícím (člověkem) a poznávaným 
(světem) naprosto nezatíženým zrakem. Podle to-
hoto názoru tedy filozof může prozkoumat meze 
a možnosti lidského poznání, aniž by byl sám těm-
to mezím vystaven. Filozof podle tohoto názoru 
tak například může (tak jako Kant) přijít na to, že 
to, co člověk poznává, ve skutečnosti nejsou věci 
tak, jak samy o sobě jsou, ale věci, jak je pro něj 
zpracovává jeho poznávací aparát. Rorty a ostat-
ní naturalisté namítají, že to by předpokládalo, že 
filozof nějak dovede poznat věc o sobě a prozkou-
mat i způsob, jak se z ní v procesu lidského po-
znání stává věc pro nás - avšak to by bylo možné 
jedině tak, že by se dokázal na věc o sobě podívat 
nějak zcela bezprostředně, to jest bez zprostředko-
vání jeho poznávacího aparátu (který mu ji vidět 
nedovolí, protože z ní udělá věc pro něj dříve, než 
mu ji předá). Filozof by tedy musel dokázat nějak 
vystoupit ze své lidské kůže; a právě tohle Rorty 
považuje představu, která je zjevně scestná. 

jestliže jsme tedy v minulé kapitole konstatova-
li, že ontologie se v rámci moderní filozofie takřka 
rozpouští v epistemologii, nyní musíme konstato-
vat, že epistemologie sama už nemá příliš pevnou 
půdu pod nohama. Konstatovali jsme, že část její-
ho břemene je třeba přesunout opět dál, tentokrát 
na filozofii jazyka, konkrétněji na sémantiku. Vi-
děli jsme ale i ilustraci toho, že filozofie už pros-
tě nemá žádný jasně ohraničený předmět, žádné 
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jednoznačně dané pole působnosti - že problémy 
pro ni se ne zcela předvídatelně vynořují v různých 
oblastech lidského poznávání světa. 

Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Quine, W. V. O.: Hledání pravdy, Herrmann a synové, 

Praha 1994. 

Rorty, R.: Zkoumání jako rekontextualizace, v knize Ob-

rat k jazyku: druhé kolo (ed. J. Peregrin), Filosofia, 
Praha 1998. 

Russell, B.: Poznání založené na obeznámenosti a pozná-

ní založené na deskripci, Filozofický časopis 49, 2001. 
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FILOZOFIE JAZYKA 
aneb 

Co je to jazyk a co je to význam? 

V předchozí kapitole jsme stáli před problé-
mem, jak srovnávat dvě tak nepodobné věci, jako 
je teorie (například výrok Tamhle je kráva a čichá 
ke kytce) s tím, čeho je to teorie (s určitou krávou 
čichající ke květině). Konstatovali jsme, že pokud 
dává nějaký smysl hovořit o tom, že se ta první po-
dobá té druhé (ať už spíše ve stylu obrázku nebo 
ve stylu mapy), pak tomu tak může být jedině díky 
tomu, že výrazy jazyka, ve kterém je formulována 
teorie, mají význam. Zdá se, že je to tedy právě vý-
znam, co vztah mezi jazykem a světem zprostřed-
kovává; i když nám zatím není vůbec jasné jak. 

Není to ale v podstatě jednoduché? Význam je 
přece něco jako představa v lidské mysli; a předsta-
va je v podstatě obrázek. Představa krávy čichající 
ke květině se tedy ke skutečné krávě čichající ke 
květině vztahuje tím nejpřímočařejším způsobem, 
právě tak, jako se k ní vztahuje fotografie. Není tím 
tedy celý ten problém vyřešen? 
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Tato odpověď zapadá do představy o fungování 
jazyka, jaká se mnohému člověku jeví jako v pod-
statě samozřejmá. Jazykem vyjadřujeme myšlenky 
nebo ideje, které nějak připomínají obrázky a za-
chycují to, s čím se ve světě kolem nás setkáváme; 
a s použitím jazykových vyjádření dokážeme tyto 
myšlenky jakoby přenášet z mluvčího na poslucha-
če, přesněji řečeno z mysli toho prvního do mysli 
toho druhého. Představme si například, že vidím 
na louce krávu čichající ke květině (nám už dobře 
známý obrázek). Příslušný vjem putuje z mého oka 
do mé mysli a tam vyvolá jistou myšlenku, kterou 
já vyjádřím (nám již dobře známým) výrokem Hele, 
támhle je kráva a čichá ke kytce! Tato promluva do-
lehne k uchu někoho, kdo stojí vedle mne (a kdo do-
sud onu krávu nezaznamenal), pronikne do jeho 
mysli a tam vyvolá tutéž (nebo podobnou) myš-
lenku, kterou jsem měl předtím já. To ho pak třeba 
přiměje, aby se rozhlédl a krávu spatřil. 
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Tento popis fungování jazyka se možná jeví 
jako natolik samozřejmý, že se o něm skoro ani 
nezdá být možné pochybovat. Ve skutečnosti jde 
ale o obrázek natolik problematický, že nemůže-
me udělat nic lepšího, než se na něj pokusit pokud 
možno zcela zapomenout. K tomu, abychom jeho 
problematičnost nahlédli, je ale třeba se nad celou 
situací hlouběji zamyslet. První otázkou, kterou si 
musíme položit, je otázka, jak dojde k tomu, že si 
posluchač při zaslechnutí určité věty vybaví právě tu 
myšlenku, kterou si vybaví. Inu proto, chce se odpo-
vědět, že tato myšlenka je jejím významem. Jak ale 
došlo k tomu, že se jejím významem stala? Mohlo 
k tomu dojít tak, že ji s touto myšlenkou propojil 
mluvčí, tedy že z ní význam tohoto výroku učinil? 

Tak tomu jistě být nemůže; kdyby totiž tohle 
mluvčí dokázal, nemusel by použít právě tuhle větu, 
vystačil by si s jakoukoli jinou; avšak my víme, že 
pro úspěšnost takového sdělení, jakým se zabývá-
me, je zcela zásadní to, že použil právě tuto (nebo 
nějakou podobnou) větu. Upozornit někoho na 
pasoucí se krávu stěží dokážeme třeba větou Akcie 
na burze stoupají nebo větou (je-li to vůbec věta) 
Hodule vrambule kvá. Abychom něco konkrétního 
skutečně sdělili, musíme zřejmě vybrat větu, jejíž 
význam se v nějakém smyslu kryje právě s tou myš-
lenkou, kterou chceme sdělit. Z toho ale vyplývá, 
že význam je něco, co zde musí existovat již dříve, 
než může dojít k nějakému takovému komunikač-
nímu aktu, jaký je znázorněn na výše uvedeném 
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obrázku, a čím je možnost takového aktu do velké 
míry podmíněna. Nic z toho, co je na našem ob-
rázku vyznačeno, tedy významu neodpovídá; a to 
poněkud zpochybňuje myšlenku, že tento obrázek 
zachycuje podstatu fungování jazyka. 

Nyní se tedy může zdát, že význam je něco, co 
se podobá myšlence, co však na rozdíl od myšlen-
ky nevězí v žádné lidské hlavě, ale na nějakém mís-
tě, které je nějak přístupné všem lidem. Říkejme 
takovým hypotetickým „nepsychologickým" myš-
lenkám propozice. Kdo chce komunikovat, ten si 
tedy v nějaké zásobárně propozic vybere tu, jež se 
kryje s myšlenkou, kterou chce sdělit. Poté pomocí 
výroku, který má tuto propozici za význam (samo-
zřejmě - pokud takový existuje) komunikační akt 
provede. 

Takovýto obrázek v sobě ale stále skrývá několik 
otazníků. Zaprvé, dává smysl uvažovat o takových-
to „veřejných" verzích myšlenek? Jak a kde by vůbec 
existovaly? Zadruhé, hovoříme o tom, že propozi-
ce se může krýt s myšlenkou, nebudeme tady ale 
narážet na problémy podobné těm, nimž jsme če-
lili, když jsme uvažovali o porovnávání jazykového 
vyjádření a skutečnosti? Myšlenka je zřejmě velice 
obtížně uchopitelná věc; a propozice se nám zatím 
také jeví jako něco poněkud záhadného - bude tady 
dávat smysl vůbec hovořit o nějakém krytí? 

Nebylo by tedy možné říci, že samotné myšlení 
je pojímání propozic do individuální mysli, že myš-
lenka v mysli není nic jiného než propozice, která 
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je do ní odněkud z vnějšku vtažena? Když třeba po-
chopíme Pythagorovu větu, není tomu tak, že sku-
tečně jakoby do své mysli jaksi „pojmeme" myš-
lenku, která je již nějak objektivně „ve vzduchu"? 
S podobným přístupem k řešení tohoto problému 
přišel už na konci devatenáctého století matematik, 
logik a nakonec i filozof Gottlob Frege. Ten pro-
stě předpokládal, že propozice jsou určité ideální 
entity, které si můžeme představit jako přebývají-
cí v nějakém takovém bezčasém „světě", o jakém 
na úsvitu filozofie barvitě pojednal Platón. Tyto 
propozice jsou i přímo účastny lidského myšlení, 
a to takovým způsobem, že je člověk skutečně do 
své mysli pojímá. To řeší problém s porovnáváním 
myšlenek a propozic (protože myšlenky teď prostě 
nejsou ničím jiným než člověkem pojatými propo-
zicemi), neřeší to ovšem problém s tím, jak se nám 
daří s propozicemi propojovat naše výroky. 
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Jednu z možností, jak k této otázce přistupovat, 
si ukážeme na příkladu přístupu, který tvoří jádro 
jednoho z nejdiskutovanějších filozofických děl 
dvacátého století, knihy Tractatus logico-philoso-
phicus rakouského filozofa Ludwiga Wittgensteina 
(poprvé publikované v roce 1921). Princip tohoto 
přístupu můžeme ve zkratce vyjádřit tak, že propo-
zice jsou „možné situace", to jest možné konfigura-
ce předmětů; a že věty našeho jazyka tyto propozi-
ce vyjadřují tak, že je skutečně určitým způsobem 
zobrazují. (Teorii jazyka, kterou Wittgenstein pře-
destírá v Traktátu, se tak říká obrázková.) 

Jakým způsobem může věta zobrazit situa-
ci, chápanou jako konfigurace předmětů? Jakým 
způsobem může věta Támhleta kráva čichá ke 
kytce zobrazit situaci, ve které skutečná kráva či-
chá k nějaké skutečné květině? Wittgensteinovou 
odpovědí je, že se to tak děje v důsledku faktu, že 
se tato věta skládá z částí, které odpovídají částem, 
z nichž se skládá příslušná situace. Tyto části jsou 
v obou případech uspořádány způsobem, který je 
v určitém slova smyslu analogický. (Obraz, třeba 
portrét, také zobrazuje svůj předmět, tedy portré-
tovanou osobu, díky tomu, že obsahuje zobrazení 
částí této osoby - očí, uší atd. - uspořádané způso-
bem odpovídajícím tomu, jakým se z těchto částí 
skládá ona osoba.) V našem případě si to můžeme 
představit například tak, že výraz tamhleta kráva 
odpovídá inkriminované krávě, výraz ke kytce od-
povídá oné květině, k níž tato kráva čichá, a výraz 
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čichá odpovídá způsobu, jakým se tato kráva k oné 
květině vztahuje. 

Wittgenstein tak, zdá se, do jisté míry osprave-
dlňuje představu, že vztah mezi jazykovým vyjád-
řením a tím, co toto vyjadřuje, je něco jako zobra-
zení. Není to přímo takový druh zobrazení, jakým 
zobrazuje třeba fotografie to, co je na ní; avšak Wit-
tgenstein nám připomíná, že existují i jiné druhy 
zobrazení: můžeme například říci, že notový zápis 

„zobrazuje" určitou melodii, či dokonce že tuto me-
lodii „zobrazují" drážky na kompaktním disku, na 
kterém je tato melodie zaznamenána. Proč by tedy 
nebylo možné uvažovat jako o zobrazení i o tom 
vztahu, který Wittgenstein vidí mezi jazykem a svě-
tem? 

Wittgenstein nám ovšem zřejmě zůstává ně-
které odpovědi dlužný. Předně, jakým způsobem 
se části vět, jako je tamhleta kráva, navážou na 
příslušné předměty? V právě uvažovaném případě 
by se dalo uvažovat o ukázání, jistě ale mluvíme 
o spoustě věcí, na které ukázat nelze (ať už proto, 
že nejsou v dosahu, nebo proto, že se na ně prostě 
ukázat nedá, třeba atomy). Dále, jak se může stát ze 
slovesa, jako je čichá, označení nějakého uspořádá-
ní? A nakonec, jazyk přece používáme i spoustou 
jiných způsobů, než je popisování či vyjadřování 
situací - proč by měla jeho pointa spočívat právě 
v onom zobrazovacím vztahu? 

Právě otázky tohoto druhu přiměly Wittgen-
steina k tomu, aby svůj pohled na jazyk podstat-
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ným způsobem revidoval. Postupně totiž začí-
nal dospívat k závěru, že ač traktátovský obrázek 
může vypadat jako slibné rozpracování myšlenky 
obrázkové teorie jazyka a korespondenční teorie 
poznání (který už stačí jenom trochu dodělat), ve 
skutečnosti zde tento pohled narazil na své meze 
a dotáhnout ho ke zdárnému konci prostě nejde. 
Wittgenstein proto začíná budovat zcela novou te-
orii jazyka, a tak jako se jeho traktátovský obrázek 
stal vzorem pro jednu generaci filozofů, tak se i ten 
další, který je úmyslně nesystematicky předložen 
zejména ve Wittgensteinově posmrtně (v roce 
1953) publikovaných Filosofických zkoumáních, 
stal inspirací pro další generaci filozofů. 

Wittgenstein ve Filosofických zkoumáních už 
zcela zavrhuje myšlenku, že klíčem k pochopení 
vztahu mezi jazykem a světem by mohl být něja-
ký takový jednoduchý vztah, jakým je zobrazování. 
Podstatný vztah, který mezi těmito dvěma entita-
mi existuje, totiž podle jeho nové teorie vzniká ne 
v důsledku toho, že jazyk svět zobrazuje, ale v dů-
sledku toho, že jazyk používáme jako nástroj urči-
tých komplikovaných praktik, v jejichž rámci hraje 
podstatnou roli i svět. Fakt, že vidíme-li na louce 
krávu, můžeme říci Hele, támhle je kráva, je podle 
něj třeba vidět v kontextu funkce této věty, v kon-
textu toho, za jakých podmínek a s jakým výsled-
kem má smysl tuto větu použít. Konkrétněji je to, 
že je tato věta určitým způsobem provázána s urči-
tou situací, třeba vidět jako věc nikoli zobrazování, 
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ale toho, že ona situace hraje nějakou podstatnou 
roli z hlediska účelu, ke kterému je tato věta stan-
dardně užívána. 

Wittgenstein se tedy domnívá, že se musíme 
blíže podívat na to, jak funguje naše jazyková pra-
xe; a dospívá k závěru, že tato praxe je natolik růz-
norodá, že je absurdní si představovat, že všechny 
její formy uvedeme na nějaký společný jmenovatel, 
jakým by bylo třeba zobrazování. Z tohoto důvodu 
uvádí Wittgenstein zhruba v polovině dvacátého 
století na scénu pojem, který od něj potom pře-
bírá mnoho dalších filozofů, totiž pojem jazykové 
hry (ostatně viděli jsme, že se ho dovolává i pro-
rok postmoderny Lyotard). Naše jazyková praxe 
je podle něj propletencem různých jazykových her 
(které se od sebe liší třeba až tak, jak se od sebe liší 
hra dětí na písku a hra šachy na mistrovství světa); 
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a jazyk je soubor nástrojů uzpůsobených ke hraní 
těchto her. Smysluplnost jazykového výrazu tedy 
nelze vidět jako nějaký druh zobrazování, je třeba 
ho vidět spíše jako věc vhodnosti pro nějakou for-
mu interakce - ptáme-li se tedy po významu dané-
ho výrazu, neptáme se z tohoto pohledu po ničem 
takovém, jako je situace, kterou tento výraz zob-
razuje; takové otázce je spíše třeba rozumět ana-
logicky jako otázce jaký je význam kladiva, to jest 
jako otázce po tom, co můžeme s pomocí takového 
výrazu dosáhnout. 

Vraťme se nyní k problému, jímž jsme se zabý-
vali v kapitole o epistemologii a který jsme zčásti 
odsunuli, protože jsme konstatovali, že dříve, než 
ho můžeme vyřešit, si musíme udělat jasno o tom, 
co to je význam. Jakým způsobem se tedy může 
naše poznání vztahovat ke světu? (Připomeňme, 
že jsme měli pocit, že naše poznávání by mělo být 
něco jako zobrazování či jako mapování, ale nara-
zili jsme na problém, že jazykový výrok není nijak 
podobný tomu, co se zdá vyjadřovat. Konstatova-
li jsme, že nějakou zprostředkovatelskou roli zde 
musí hrát pojem významu.) Jakmile přestaneme 
smysluplnost vidět jako věc zobrazování a začne-
me ho vidět spíše jako věc vhodnosti pro nějakou 
formu interakce, mění se i náš pohled na pozná-
ní. Poznání neodpovídá světu tak, jako odpovídá 
mapa krajině či fotografie tomu, co je na ní; od-
povídá světu spíše způsobem, jakým odpovídá klíč 
zámku, který otevírá. 
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Kdo je kdo 
Gottlob Frege (1848-1925). Německý matematik a té-
měř bezděčný praotec analytické filozofie; odpoutal lo-
giku a sémantiku od psychologie. Slovensky vyšla jeho 
kniha Základy aritmetiky, česky jen několik článků. 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Rakouský filozof pů-
sobící později v Cambridge, jedna z nejdiskutovanějších 
postav filozofie dvacátého století. Z mnoha česky vyšlých 
prací stojí za pozornost zejména jeho dvě stěžejní díla: 
Tractatus logico-philosophicus a Filosofická zkoumání. 

Co se k tématu dá dál v češtině (a slovenštině) přečíst? 
Rorty, R.: Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka, časo-

pis Aluze 1 a 2, 2002. 
Ryle, G.: Systematicky zavádzajúce výrazy, v knize Filo-

zofia prirodzeného jazyka (Ed. M. Oravcová.), Archa, 
Bratislava 1992. 

Wittgenstein, L.: Modrá a hnědá kniha, Filosofia, Praha 

2006, zejména úvodní část. 
Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, OIKOY-

MENH, Praha 1993. 
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STRUKTURALISMUS 
aneb 

Co je to jazyk a co je to význam ? (podruhé) 

Názory na povahu jazyka, zastávané analy-
tickými filozofy, se do velké míry rozprostírají 
v prostoru vymezeném oběma Wittgensteinový-
mi pohledy, které byly naznačeny v předchozí ka-
pitole. Naproti tomu způsob, kterým viděla jazyk 
velká část kontinentálních filozofů, byl ovlivněn 
spíše švýcarským lingvistou konce devatenáctého 
století Ferdinandem de Saussurem a zejména tím, 
čemu se pak začalo říkat Saussurův strukturalis-
mus. 

Saussure si povšiml zřejmého faktu, že vůbec 
není podstatné, jak které slovo zní. To, že česky se 
říká psům psi, je zřejmě výsledek naprosto náhod-
ného historického vývoje, a čeština by bezpochyby 
fungovala naprosto stejně, kdyby jeho místo za-
ujímal nějaký jiný druh zvuku. Saussure o tomto 
faktu hovoří jako o arbitrárnosti (libovolnosti) ja-
zykového znaku. Ve světle tohoto faktu ale vyvstává 
otázka: nejsou-li vůbec podstatná jednotlivá slova, 
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pak co je to podstatné, co z jazyka dělá tak neuvěři-
telně sofistikovanou a užitečnou věc? A Saussuro-
vou odpovědí je struktura. 

Abychom objasnili, jak to Saussure může mys-
let, představme si následující situaci. Představme si, 
že se v týlu nepřítele v kavárně setkávají dva špioni, 
kteří si mají předat jedinou důležitou informaci; 
řekněme pouhé ano, nebo ne. Dále si představme, 
že kvůli utajení mají smluvený následující kód: po-
užije-li ten z nich, který informaci předává, jako 
první větu takovou, která bude začínat podmětem, 
bude to znamenat ano, zatímco bude-li podmětem 
končit, bude to znamenat ne. To znamená, že řek-
ne-li třeba Můj přítel včera onemocněl nebo Globál-
ní oteplování je něco, co mě skutečně děsí, sděluje 
tím vlastně ano; zatímco řekne-li Včera onemocněl 
můj přítel nebo Nejužítečnějším živočichem je prase, 
sděluje tím ne. 

To je zřejmý případ, kdy je sdělovaná informa-
ce nesena čistě strukturou, v tomto případě čistě 
gramatickou strukturou. A de Saussurovu myš-
lenkou je, že v nějakém podobném smyslu je nesen 
nějakým druhem struktury veškerý význam. Je 
ovšem zřejmé, že nemůže jít jenom o gramatickou 
strukturu, protože to by dvě věty stejné gramatic-
ké struktury nikdy nemohly znamenat různé věci. 
(Věty Támhleten pes je chlupatý a Támhleto auto je 
drahé jistě říkají velice různé věci, ač mají grama-
tickou strukturu stejnou.) Musí tedy jít o strukturu 
v nějakém širším smyslu. 
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De Saussure říká, že ona relevantní struktura 
je věcí dvou typů vztahů. Syntagmatické vztahy 
jsou věcí zřetězitelnosti výrazů: například vyraz 
pes se liší syntagmaticky od výrazu nebo, protože 
ten první lze připojit za výraz černý (černý pes je 
dobře utvořený výraz), zatímco ten druhý nikoli 
(černý nebo dobře utvořeným výrazem není). Syn-
tagmatické vztahy jsou tak vlastně do velké míry 
věcí gramatické struktury. 

Kromě nich jsou tu ale navíc vztahy paradig-
matické, které jsou věcí toho, do jaké míry jsou 
dva (syntagmaticky podobné) výrazy vzájemně 
zaměnitelné. Tak například zaměníme-li ve větě 
Tamhle v té boudě žije černý pes slovo pes slovem 
býk, dostaneme opět větu (což říká něco o syntag-
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matickém vztahu mezi těmito dvěma slovy), do-
staneme však větu, která se od té předchozí nějak, 
nikoli nepodstatně liší. (K tomu by ovšem bylo 
třeba dodat, v čem podstatném se tyto dvě věty 
liší, a to Saussure jasně neříká. Možnou odpově-
dí, která by byla v duchu konce předchozí kapi-
toly, by bylo říci, že se obě věty liší použitelností 
v rámci našich jazykových her.) To nám zase na-
povídá cosi o paradigmatickém vztahu mezi tě-
mito dvěma slovy. 

Představme si šachy: na první pohled se zdá, že 
jde o hru, ke které jsou potřeba určité druhy figu-
rek a šachovnice určitým způsobem rozdělená na 
64 políček. Zamyslíme-li se však nad celou situací 
podrobněji, vidíme, že nic z toho bezpodmínečně 
potřeba není. Figurky můžeme nahradit jakými-
koli předměty - stačí jim jenom přiřadit příslušné 
role (tady ten kelímek od piva, to bude věž!). A na-
konec se můžeme figurek i šachovnice zbavit úplně 

- šachy můžeme hrát i naslepo, pouze tak, že bude-
me říkat nějaké kódy tahů. Můžeme tedy říci, že 
šachové figurky jsou pouhými uzly jisté abstraktní 
struktury, které mohou být hmatatelně realizovány 
nejrůznějším způsobem, nebo také nemusejí být 
realizovány vůbec. A podobně jsou ze Saussurova 
hlediska i naše slova a výrazy pouhé nepodstatné 
prostředky zviditelnění struktury, která je teprve 
tím, o co v jazyce jde. 

Celou situaci si můžeme také osvětlit pomocí 
obrázku, který kreslí sám de Saussure. Na tomto 
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obrázku jsou jako horizontální znázorněny vzta-
hy mezi výrazy (syntagmatické i paradigmatické) 
a jako vertikální vztahy propojující výrazy s jejich 
významy. 

Tradiční pohled na jazyk, říká de Saussure, je 
takový že podstatné jsou vztahy vertikální, vztahy 
vyjadřování či pojmenování. Horizontální vztahy 
mezi výrazy jsou pak jenom odrazem nějakých 
reálných vztahů mezi pojmenovanými významy. 
Saussurův strukturalismus tento řád obrací: podle 
něj jsou základní vztahy horizontální (které kon-
stituují strukturu jazyka) a vztahy vertikální jsou 
od nich odvozené (význam je čistě věcí syntagma-
ticko-paradigmatické struktury). 

De Saussurův pohled na jazyk se postupně 
mezi lingvisty a humanitními vědci začínal se-
tkávat s čím dál větším ohlasem. Jedním z pod-
statných důvodů bylo to, že se zdál zajišťovat ja-
zykovědě, případně humanitním vědám vůbec, 
svébytný předmět. Na konci devatenáctého století, 
když Saussurovo učení krystalizovalo, totiž nebylo 
jasné, čím specifickým se to vlastně taková nauka, 
jako je jazykověda, má zabývat a hrozilo, že se roz-
plyne v přírodovědě. Dosavadní představa, že ja-
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zykověda tak jako ostatní humanitní vědy zkoumá 
lidského ducha a jeho projevy, se začínala jevit jako 
čím dál tím zpozdilejší (i když připustíme, že člo-
věk má něco jako ducha - je to něco, co můžeme 
nějak vědecky zkoumat?) a vyvstávala otázka: ja-
zyk je přece věcí toho, že lidé vydávají různé zvuky 
a reagují na ně - neměl by tedy být předmětem zá-
jmu fyziologie (zkoumání, jak se lidem daří takové 
zvuky vydávat a jak je naopak vnímají), akustiky 
(nauky o tom, jak se tyto zvuky šíří od individua 
k individuu) či empiricky chápané psychologie? 

A Saussure pak, zdá se, přichází s odpovědí na 
tuto otázku: to, co se dříve metaforicky nazývalo 
lidským duchem a co bylo předmětem humanitních 
věd („duchověd"), je ve skutečnosti určitým druhem 
struktur. Zkoumání těchto struktur je něčím zásad-
ně odlišným od hledání zákonů příčiny a účinků, 
kterým se zabývají přírodní vědy, a právě tento vý-
zkum jsou povolány provozovat vědy humanitní. 

Prvním z filozofů, který myšlenku saussurov-
ského strukturalismu rozšířil za hranice jazykově-
dy a pozvedl na úroveň filozofické nauky, byl fran-
couzský filozof a antropolog Claude Lévi-Strauss. 
Aplikoval ji především na studium mýtů a mytolo-
gií. Co když, položil si otázku, je na mýtech, jak se 
s nimi setkáváme při studiu různých „přírodních 
národů", podstatný také nikoli jejich obsah, ale je-
jich struktura? Co když není fakt, zda tyto mýty 
pojednávají o válkách, bozích, incestech či démo-
nech tak podstatný jako to, jak se spolu různé je-
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jich části řetězí a proplétají? A Lévi-Strauss se také 
pokouší dokládat, jak pevná je v procesu šíření 
mýtů právě struktura a jak snadno se naproti tomu 
mění jejich obsah. 

Odtud se pozvolna začíná odvíjet strukturalis-
tický pohled na člověka jako na bytost charakteri-
zovanou produkováním struktur. Ze strukturalistic-
kého pohledu se totiž zdá, že to, čím se vyznačuje 
lidský rozum, to jest to, čím se člověk liší od ostat-
ních živočichů, je neustálá potřeba vytvářet struk-
tury, a to za použití jakéhokoli („kulturního") ma-
teriálu, jaký je k dispozici. Tato potřeba se realizuje 
v lidském jazyce, v mýtech, uměleckých dílech, ale 
třeba i v oblékání. Přitom struktura, jak jsme viděli 
na příkladě jazyka, může dávat - a také obvykle 
dává - vzniknout smyslu, takže z tohoto pohledu 
se charakteristika člověka jako bytosti produkující 
struktury redukuje na tradičnější charakteristiku 
člověka jako bytosti produkující smysl. 

Asi nejvýznamnějším francouzským filozofem 
blízkým strukturalismu byl Michel Foucault. Při-
šel s termínem epistémé označujícím to, co je pod-
le něj univerzální strukturou, která v každé době 
určitým způsobem ovládá a tvaruje lidské vidění 
a chápání světa. (K tomu je třeba si uvědomit, že 
ač, jak jsme říkali, struktury produkují lidé, jsou 
nikoli individuální, ale nadindividuální, institucio-
nální záležitostí - přestože se tedy člověk podílí na 
jejich udržování, působí na něj jako vnější, restrik-
tivní element.) Foucault přitom zdůrazňuje přímo 
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represivní roli jazyka a celé epistémé - jsme jí totiž 
podle něj v podstatě „zglajchšaltováni" do určitého 
rámce, ze kterého nedokážeme uniknout. 

Foucault zdůrazňuje, že ač se nám pojmy na-
šeho jazyka jeví jako deskriptivní, v mnoha přípa-
dech jsou to ve skutečnosti prostředky manipulace. 
To ukazuje třeba na příkladu takových pojmů, jako 
je blázen či šílenec. Tyto pojmy podle něj vypadají 
jako čistě medicínské a tudíž přírodovědecké, po-
pisně charakterizující určité lidi jako určitým způ-
sobem nemocné; historická analýza užívání těchto 
pojmů nám však podle Foucaulta ukazuje, že ve 
skutečnosti je tomu zcela jinak. Podle něj takové 
pojmy fungují především jako nástroje, pomo-
cí nichž z naší společnosti vylučujeme ty, kteří se 
nám z toho či onoho důvodu nelíbí. 
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Obecné úvahy o represivní funkci jazyka na-
lezneme ve Foucaultově přednášce Řád diskursu: 

Ve společnosti, jako je ta naše, jsou samozřej-
mě známy procedury vylučování. Nejzřejmější 
a také nejznámější z nich je zákaz. Dobře se ví, že 
nemáme právo všechno říci, že nemůžeme mlu-
vit o všem za jakýchkoli okolností, že konečně 
nemůže kdokoli mluvit o čemkoli. Tabu předmě-
tu, rituál okolností, privilegované nebo výhradní 
právo subjektu, který mluví: už zde máme hru 
tří typů zákazů, které se kříží, navzájem posilují 
nebo kompenzují, vytvářejíce komplexní mříž-
ku, jež se neustále modifikuje. Podotknu pouze, 
že v naší době těmi oblastmi, v nichž je mřížka 
nejvíc sevřená, v níž se množí černá pole, jsou 
oblasti sexuality a politiky, jako by diskurs byl 
dalek toho být oním průhledným prvkem nebo 
neutrálním článkem, v němž dochází k odzbro-
jení sexuality a k uklidnění politiky, a jako by byl 
jedním z míst, v němž řádí privilegovaným způ-
sobem některé z jejich nejobávanějších sil. Dis-
kurs může být navenek takovou nepatrností, jak 
je jen libo, nicméně zákazy, které ho postihují, 
zjevují velice brzo a velice rychle jeho vazbu na 
touhu a na moc. Na tom není nic divného: pro-
tože diskurs - a to nám ukázala psychoanalýza 

- není jednoduše tím, co zjevuje (nebo skrývá) 
touhu: je to také předmět touhy: a protože - his-
torie nás o tom nepřestává poučovat - diskurs 
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není pouze tím, čím se projevují pouze boje 
nebo systémy nadvlády, ale i tím, pro co a čím se 
bojuje, je mocí, které se snažíme zmocnit. 

(Překlad Petr Horák) 

S přehodnocením strukturalismu, v souvislosti 
s nímž se pak obvykle hovoří o poststrukturalismu, 
přišel další populární francouzský filozof - Jac-
ques Derrida. Konstatuje, že ač podstatnou částí 
motivace vzniku strukturalismu bylo odmítnu-
tí metafyzíky (chápání humanitních věd jakožto 
nauk o strukturách mělo, jak jsme viděli, nahradit 
jejich chápání jako studia nějakého „světa lidského 
ducha"), ve skutečnosti dal jenom vzniknout me-
tafyzice nové - metafyzice struktur. Derrida zdů-
razňuje, že struktury podstatné pro filozofii a pro 
humanitní vědy je třeba chápat ne prostě jako své-
ho druhu věci, jako něco přímočaře uchopitelného, 
a Derridův přístup ke strukturám se tak stává ještě 
literárnější než přístup jeho předchůdců. Jeho ob-
líbenou charakteristikou myšlení, které odmítá, je 
tyranie logocentrismu - podřazování všeho diktátu 
rozumu. Tím jeho názory úzce souzní v postmo-
derními náladami ve filozofii, o nichž jsme pojed-
nali v kapitole o relativismu. 

Kdo je kdo 
Ferdinand de Saussure (1857-1913). Švýcarský lingvista 
propagující myšlenkou, že to podstatné na jazyku je jeho 
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struktura. Česky vyšlo jeho základní dílo Kurs obecné lin-
gvistiky. 
Claude Lévi-Strauss (1908). Francouzský antropolog 
a filozof, který saussurovský strukturalismus rozšířil 
z oblasti jazyka na další produkty lidské kultury, zejména 
na mýty. Česky vyšla celá řada jeho prací, asi nejdůleži-
tější jsou Myšlení přírodních národů a čtyřsvazková My-
thologica. 
Michel Foucault (1926-1984). Francouzský filozof, pro-
slul zejména tvrdou kritikou represivní role různých 
společenských institucí, k nimž řadí i jazyk. Česky vyšlo 
mnoho jeho děl, například Dějiny šílenství a Slova a věci. 
Jacques Derrida (1930-2004). Francouzský filozof, před-
stavitel tzv. poststrukturalismu, kritizující klasický struk-
turalismus za příliš strnulé chápání struktur; propagátor 
dynamického pohledu na znak a na jazyk. Česky vyšly 
například kni,hy Násilí a metafyzika či Síla zákona. 

Co se k tématu dá dál v češtině (a slovenštině) přečíst? 
Deleuze, G.: Podia čoho rozpoznáme štrukturalizmus?, 

Archa, Bratislava 1993. 
Foucault, M.: Řád diskursu, v knize Foucault: Diskurs, 

autor, genealogie, Svoboda, Praha 1994. 
Frank, M.: Co je neostrukturalismus?, Sofis/Pastelka, Pra-

ha 2000, zejména kapitola 2. 
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FILOZOFIE MYSLI 
aneb 

Co to je mysl a kdo všechno jí může 
disponovat? 

Lidská mysl byla pro filozofii tradičně samozřej-
mě mimořádně přitažlivým objektem; avšak v prv-
ní polovině dvacátého století, po obratu k jazyku, se 
v některých filozofických kruzích, zejména mezi 
analytickými filozofý, stala takřka tabu. Důvodem 
bylo, že tito filozofové došli k přesvědčení, že o mys-
li vlastně nelze mít žádné poznatky hodné tohoto 
označení. 

Jaké mohou k takovému podivnému závěru 
vést důvody? Vždyť tradičně bylo naopak to, co je 
v lidské mysli, bráno jako pro člověka přístupněj-
ší a s větší jistotou poznatelnější, než to, co je vně 
ní! (René Descartes považovat poznatek, že myslí, 
za ten nejjistější, jaký vůbec může existovat.) Aby-
chom vysvětlili, co se analytickým filozofům na 
poznatcích o mysli nelíbilo, představme si nejpr-
ve, že nám někdo bude vyprávět, že viděl na svém 
dvorku přistávat UFO. Budeme to brát jako jeho 
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poznatek? Stěží - pokud se jeho tvrzení o přistání 
UFO nepotvrdí z jiných, nezávislých zdrojů, bu-
deme si asi spíše myslet, že je to nějaká jeho iluze; 
a i když tomu člověku budeme náchylní věřit, bu-
deme přesvědčeni, že bez dalších svědectví a důka-
zů to za poznatek prostě nelze prohlásit. 

Problém s tím, co se odehrává v mysli, je v tom, 
že tady žádné „ověření z nezávislých zdrojů" ne-
připadá v úvahu. Mysl „vidíme" každý jen tu svou; 
takže konstatuji-li něco o tom, co jsem ve své mys-
li viděl, jsem vlastně v podobné situaci jako onen 
nešťastný pozorovatel UFO - mé tvrzení je těžké 
nazvat poznatkem, protože poznatek normálně ří-
káme jedině tomu, co je ověřeno z více nezávislých 
zdrojů. Navíc pozorovatel mysli má oproti pozoro-
vateli UFO tu zásadní nevýhodu, že v jeho případě 
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nepřipadají žádná další svědectví ani žádné hma-
tatelné důkazy vůbec v úvahu - nemůže se kojit 
nadějí, že třeba ty věci, které ve své mysli pozoro-
val, viděl i někdo jiný a jeho konstatování nakonec 
potvrdí. 

Analytičtí filozofové proto většinou došli k ra-
dikálnímu závěru, že filozofie musí začínat až tam, 
kde lze formulovat objektivní poznatky - to jest 
nikoli uvnitř mysli, ale až tam, kde se mysl dostá-
vá na světlo, u jejích projevů, to znamená zejmé-
na u jazyka. (Později mnozí z nich začali dospívat 
k závěru, že vidět lidskou mysl a svět jako „vnitřek" 
a „vnějšek" je vůbec špatně.) To byla samozřejmě 
další voda na mlýn nadvlády filozofie jazyka nad 
dalšími filozofickými disciplínami. 

Situace se však začínala měnit zejména ve dru-
hé polovině dvacátého století, kdy se na scéně ob-
jevily první počítače a kdy si lidé kolem nich začali 
lámat hlavu otázkami, jestli to, co ty počítače dělají 
(a zejména to, co budou dělat, až budou podstatně 
technicky zdokonaleny), není něco jako myšlení. 
Klasický se v tomto směru stal zejména článek an-
glického logika a matematika Alana Turinga Vý-
početní mašinérie a inteligence z roku 1952. Turing 
si v tomto článku položil otázku, zda bude o po-
čítačích, až se vypracují k takové dokonalosti, že 
budou schopny s lidmi konverzovat tak, aby v nich 
jejich spolubesedníci počítače nepoznali, rozumné 
říkat, že myslí. A autorova odpověď na tuto otázku 
byla kladná. 
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Konkrétněji navrhl Turing v tomto článku to, 
čemu se později začalo říkat Turingův test (jeho 
dnešní podoba, kterou zde popisujeme, se od té pů-
vodní, Turingovy, poněkud liší). Tento test probíhá 
tak, že je počítač postaven před nějakého porotce, 
který ho však nevidí a může s ním komunikovat 
pouze prostřednictvím psaných zpráv. Porotce 
navíc netuší, zda jde o počítač či o živého člově-
ka. Podaří-li se počítači porotce oklamat tak, že 
ten nepozná, že nekonverzuje s člověkem, testem 
prošel. A Turing v podstatě říká, že bude-li nějaký 
počítač schopen tímto testem opakovaně úspěšně 
procházet, nebude důvod, abychom mu nepřipsali 
myšlení. 

To je zárodek postoje, kterému se později 
v rámci filozofie mysli začalo říkat funkcionalis-
mus: myslet, říká totiž vlastně Turing, není nic 
jiného než určitým způsobem fungovat (totiž tak, 
jak fungují prototypické myslící bytosti, lidé). 
Nehraje žádnou roli, jak je tohoto fungování do-
sahováno: zda pomocí organických tkání, neuro-
nů a synapsí, či silikonu, integrovaných obvodů 
a procesorů. Podstatné je se příhodným způso-
bem projevovat. 

Takovýto postoj však narazil u mnohých filo-
zofů na značný odpor: Je přece zřejmé, říkají, že 
imitovat myšlení není totéž, co myslet; a že stroje 
přece mohou myšlení právě nejvýše imitovatl Ži-
vou ilustrací tohoto postoje je slavný myšlenkový 
experiment filozofa Johna Searla. Úspěšně odpo-
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vídat na otázky, říká Searle, přece za určitých okol-
ností mohu, i když jim vůbec nerozumím; stačí, 
když mi někdo dá dostatečně podrobný návod 
typu Budou-li na papíře, který dostaneš jako otázku, 
znaky takového a takového tvaru, nakresli na pa-
pír jako odpověď znaky takového a takového tvaru. 
(Takový návod by samozřejmě nemohl obsahovat 
prostě seznam všech myslitelných otázek a odpo-
vědí na ně, protože takových otázek je neomezeně 
mnoho; ale nějakým sofistikovanějším způsobem 
by podle Searla udělat šel.) 

Searle nás navádí, abychom si představili, že 
Turingův test probíhá v čínštině (proto se hovoří 
o experimentu s Čínským pokojem) a testovaným 
není počítač, ale člověk s výše uvedeným návodem. 
Porota by v tomto případě podle Searla shledala, 
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že ona testovaná věc myslí, neboť rozumí čínským 
otázkám a je schopna na ně vymyslet rozumné od-
povědi; avšak ve skutečnosti se tady o žádné poro-
zumění čínštině ani o vymýšlení odpovědí vůbec 
nejedná - jedná se čistě mechanické sestavování 
písmen podle návodu, tedy nanejvýše o imitaci po-
rozumění a vymýšlení. Turingův test je tak podle 
Searla k tomu, abychom zjišťovali, zda někdo či 
něco skutečně myslí, prostě nepoužitelný. 

Spory mezi těmito dvěma stanovisky se pak 
plně rozhořely v poslední čtvrtině dvacátého sto-
letí a pokračují v nezmenšené intenzitě dodnes. 
Podstatné je, že v souvislosti s nimi se filozofie 
mysli, předtím z analytické filozofie téměř vyob-
covaná, pozvolna nejenom do analytické filozo-
fie vrátila, ale zaujímá v ní čím dál tím klíčovější 
místo. (Dnes je v rámci analytické filozofie mož-
ná vůbec nejintenzivněji pěstovaným oborem.) 
Spolu s tím se pak do analytické filozofie vráti-
ly i tradiční filozofické otázky typu jaký je vztah 
mezi myslí a tělem? 

Minimálně od dob René Descarta bylo téměř 
obecně přijímaným názorem, že člověk je „souč-
tem" dvou entit (velice různého druhu): těla (které 
je res extensa, to jest věc rozkládající se v prostoru) 
a duše či mysli (která je res cogitans, to jest věc pře-
mítající). Tomuto názoru se říká dualismus a zdá se, 
že i dnes do velké míry souzní se způsobem, jakým 
tělo a mysl vnímáme (alespoň když zrovna nefilo-
zofujeme). 
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Chceme-li však do descartovského, na první 
pohled velice intuitivního obrázku dokreslit detai-
ly, nejde to nijak snadno. Mysl, na rozdíl od těla, 
podle Descarta neexistuje v našem prostoru a čase, 
ale nějak mimo něj. Je-li tomu však tak, je záhadou, 
jak se může s tělem vzájemně ovlivňovat. A to, že 
se ovlivňují, se zdá být zřejmé - zdá se být jasné, že 
věci, které se dějí v mysli, mohou vést k pohybům 
těla (myšlenka, že bych měl zvednout ruku, dokáže 
nějak vést k pokynu, který uvede ruku do pohybu) 
a naopak věci, které se dějí s tělem mohou ovliv-
ňovat obsah mysli (viz třeba pocit bolesti, když se 
kopnu do palce). Problém je nyní v tom, na jakém 
„území nikoho" by se prostočasové tělo a éterická 
mysl mohly vůbec potkat, aby si takové „informa-
ce" vyměňovaly. 

Tento druh problémů s dualismem vedl filo-
zofy, kteří se myslí zabývali ve dvacátém stole-
tí, k téměř jednohlasnému odmítnutí dualismu 
a k přijetí monismu - názoru, že tělo a mysl ne-
jsou dvě různé věci. To znamená, že buď jedna 
z nich existuje jenom zdánlivě (a protože popření 
existence těla se v kontextu dvacátého století ne-
zdá být atraktivní možností, jde v tomto případě 
obvykle o popření existence mysli), anebo existují 
obě, ale jsou nějakým způsobem jednou a toutéž 
věcí. 

Nejpřímočařejší formou monistického zrušení 
mysli je tzv. behaviorismus. Behavioristé tvrdí, že 
to, co ve skutečnosti vyjadřujeme, když (zdánlivě) 
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hovoříme o mysli, jsou fakta o chováni" - řekneme-
-li tedy třeba Romeo miluje Julii, neříkáme tím pod-
le behavioristů nic o stavu nějaké Romeovy mysli 
(nic takového podle nich neexistuje), ale charak-
terizujeme způsob, jakým se Romeo k Julii chová. 
Řeč o myšlení, pocitech, přáních atd. je tedy podle 
behavioristů pouhou metaforickou řečí. Podobně 
jako když říkáme, že někdo někoho zasypal na-
dávkami, nemyslíme tím doslova, že by něco sypal, 
nemyslíme podle behavioristů doslova ani to, když 
říkáme, že si někdo něco myslí. 

Modernější obdobou behaviorismu je názor, 
že řeč o myšlení je třeba chápat nikoli jako řeč 
o chování, ale jako řeč o procesech probíhajících 
v lidském mozku (někdy se v tomto smyslu hovo-
ří o eliminativním materialismu) - podle tohoto 
názoru, řekne-li někdo Romeo miluje Julii, pak 
tím de facto říká něco o stavu Romeova mozku. 
(Samozřejmě ne něco konkrétního; běžný člo-
věk, který může takovou větu pronést, jistě nemá 
ponětí, jak mozek funguje. Nicméně kdyby lidé 

Je třeba si uvědomit, že behaviorismus jako takový-
to filozofický názor je názor mnohem radikálnější než 
behaviorismus pouze metodologický jak se vyskytuje 
v psychologii. Ten druhý neříká nic o povaze mysli, ale 
pouze to, že mysl je třeba zkoumat objektivními, zejména 
experimentálními metodami, a nikoli introspekcí („na-
hlížením do sebe"). 
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toto fungování dokázali zcela prohlédnout, mohli 
by podle tohoto názoru skutečně výroky o mysli 
nahradit výroky, které by hovořily o aktivaci ur-
čitých neuronů a pohybu vzruchů po nervových 
vláknech atd.) 

Formou monismu, která ale na rozdíl od těch 
předchozích nevychází z toho, že by se mysl prostě 
škrtla, je i funkcionalismus. Ten de facto říká, že řeč 
o těle a řeč o mysli se vztahují ke dvěma různým 
aspektům téže věci. Zjednodušeně řečeno, hovoří-
me-li o těle, pak o této věci hovoříme z hlediska 
toho, z čeho se skládá a jak funguje na určité „nižší" 
úrovni; naproti tomu hovoříme-li o mysli, pak ho-
voříme čistě o fungování této věci, a to o fungování 
na určité jiné, „vyšší" úrovni. 

Kdo je kdo 
Alan Turing (1912-1954). Anglický matematik a infor-
matik; publikoval důležité výsledky v rámci matematické 
logiky, za druhé světové války podstatným způsobem po-
mohl spojencům prolomit německou šifru Enigma a po 
válce stál u zrodu prvních počítačů. 
John Searle (1932). Jeden z nejpopulárnějších součas-
ných filozofů mysli; proslul zejména kritikou turingovské 
myšlenky, že by počítače mohly myslet. Česky vyšla jeho 
kniha Mysl, mozek a věda. 

Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Searle, J. R.: Mysl, mozek a věda, Mladá fronta, Praha 1994. 
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Dennett, D.: Druhy myslí, Academia, Praha 2004, zejmé-
na 1. kapitola. 

Penrose, R.: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, Mladá 
fronta, Praha 1999. 
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FILOZOFIE JAKO ANALÝZA 

MYSLI 
aneb 

Jak nám naše mysl dává žít v našem světě? 

Hovořili jsme o tom, jak na přelomu devatenác-
tého a dvacátého století sílilo ve filozofii přesvědče-
ní, že klíčem ke všem filozofickým problémům je 
výklad jazyka. Ne všichni filozofové to ovšem přijali 

- byli i tací, kteří spatřovali doménu filozofie i nadá-
le ve filozofickém zkoumání mysli. Prominentním 
filozofem, jenž se nevydal cestou obratu k jazyku, 
byl zakladatel filozofického směru, kterému se zača-
lo říkat fenomenologie, Edmund Husserl. 

Pozoruhodné je, že Husserl se trápil podobnými 
problémy jako jeho současník Gottlob Frege, který, 
jak jsme již viděli, položil základy obratu k jazyku 
a analytické filozofie. Také Husserl věnoval pozor-
nost problému zjednání pevných základů pro ma-
tematiku a zejména osvětlení pojmu čísla. Avšak 
na rozdíl od Frega neměl pocit, že onen potřebný 
pevný základ je možné najít až na půdě veřejně pří-
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stupného jazyka; domníval se, že takového základu 
je možné se dobrat analýzou našeho myšlení. 

Husserl si ovšem byl vědom problémů, které 
s sebou nese introspektivně založená psychologie, 
a nedomníval se, že by se filozof měl myslí zabývat 
způsobem, jakým to činí psychologové - to jest, že 
by se měl myslí zabývat jako specifickým soubo-
rem myšlenek, pocitů, úmyslů atd. jednotlivého 
člověka. Soudil, že prostřednictvím introspektiv-
ního zkoumání mysli se bude schopen dopracovat 
k objektivním zákonům, které stojí v jejím základě 

- to znamená k poznatkům, jež nejsou pouze sub-
jektivní (a které tak budou mít status skutečných 
poznatků), ale jsou naopak schopny vysvětlit ob-
jektivitu jako takovou. 

Husserl byl přesvědčen, že podaří-li se mně při 
pohledu do své mysli odhlédnout od všeho, co se 
týká specificky mě, mohu dohlédnout až na její 

„dno", kde se nacházejí obecné principy určující 
fungování každé mysli (tedy nejenom té mé). Po-
kud se tohle podaří, přestává člověk studovat jednu 
konkrétní mysl, svoje specifické já, ale dostává se 
ke zkoumání jakéhosi univerzálního, nesubjektiv-
ního já, kterému Husserl říká transcendentální ego. 
A filozofování by se podle Husserla mělo odehrá-
vat právě na půdě tohoto transcendentálního ega, 
kde můžeme být svědky toho, jak se ze změti jevů, 
které vnímáme, za pomoci obecných konstitutiv-
ních mechanismů naší mysli vynořuje to, čemu 
říkáme svět. 
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Husserl a jeho následovníci tak měli pocit, že se 
jim podařilo překonat problém subjektivity mysli, 
aniž by se museli zkoumání mysli vzdát ve prospěch 
zkoumání jazyka. Husserlův významný žák a jeden 
z nejdiskutovanějších filozofů dvacátého století, 
Martin Heidegger, však postupně začal v koncep-
ci transcendentálního ega spatřovat jinou (i když 
související) potíž. Podle něj je celá tato koncepce 
založená na mylném předpokladu, že můžeme já 
osvobodit od všech jeho světských vztahů a nějak 
ho vytáhnout mimo svět. To podle Heideggera 
nelze, protože tyto vztahy podle něj nejsou něčím 
vzhledem k tomuto já vnějším, něčím, co by k němu 
dodatečně přistupovalo, ale jsou naopak tím, čím je 
toto já přímo tvořeno. 

Představme si, že se pustím na husserlovskou 
cestu k transcendentálnímu egu. Odečtu od svého 
já své povolání, své příbuzenské vztahy, odečtu věk, 
vzpomínky na svůj předchozí život; odečtu své 
konkrétní záliby, neřesti a touhy. Takovým odečí-
táním (které se v praxi samozřejmě realizuje tak, 
že se na tyto věci prostě snažím pro tento okamžik 
zapomenout; Husserl tomuto kroku výstižně říká 
uzávorkování) se podle Husserla nakonec k trans-
cendentálnímu egu skutečně propracuji - když 
odečtu úplně všechno, co je dáno mým konkrét-
ním životem v konkrétní době, na konkrétním 
místě a v konkrétní historické situaci. Heidegger 
ovšem namítá, že odečtu-li tohle všechno, nezbu-
de mi transcendentální ego, ale vůbec nic. 
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Ilustrujme si to na příkladu. Představme si, že 
by někdo chtěl studovat, co to je dluh, a uvažoval 
následujícím způsobem: nejdříve zcela odhlédne-
me od lidských peněžních vztahů, v jejichž rámci 
se dluhy vyskytují, a tím získáme transcendentální 
dluh, který nemá nic společného s tím, co se ode-
hrává v reálném světě, s lidským nakupováním, 
placením a půjčováním. Potom můžeme tento 
transcendentální dluh postupně uvádět do sou-
vislosti s těmito lidskými záležitostmi a pozoro-
vat, jaký na něj mají vliv. Je nepochybné, že takový 
přístup by nedával příliš dobrý smysl: uvažovat 
o dluhu vyvázaném z lidských aktivit prostě dost 
dobře nejde, protože dluh není nic jiného než nevy-
preparovatelná součást těchto aktivit. A podobně, 
domnívá se Heidegger, nelze ani lidské já vyvázat 
z lidského světa, protože já je jeho nevypreparova-
telná součást. 
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Heidegger tedy vlastně říká, že každé já hod-
né toho jména je už vždy nutně někdy a někde; je 
nevypáratelně vpleteno do sítě toho, co se ve světě 
děje. Proto se podle něj filozof nemůže postavit do 
pozice nezúčastněného pozorovatele světa; nemů-
že descartovsky meditovat, jestli tu ten svět někde 

„venku" vůbec je. Není tu tedy já a proti němu svět, 
je tu pouze já-ve-světě, kterému Heidegger raději 
vůbec neříká já, ale zavádí pro něj poněkud podiv-
ný termín Dasein, který se do češtiny standardně 
překládá termínem pobyt. 

Abychom alespoň v náznaku přiblížili kompli-
kovanou stavbu Heideggerovy filozofie, podívejme 
se ve zkratce na to, jak Heidegger charakterizuje 
onen pobyt, který mu nahradil Husserlovo transcen-
dentální ego a který už není opřen o kontrast mezi 
subjektem a proti němu stojícím objektivním svě-
tem. (A tady už může mít čtenář Heideggera těžko 
překonatelné obtíže s porozuměním - kontrast mezi 
subjektem a objektem je totiž tak hluboce zakořeněn 
v běžném způsobu vidění světa, že vzdát se ho bývá 
téměř nemožné.) Heidegger říká, že to, čím se pobyt 
vyznačuje především, je určitá starost - pobyt se od 
jakékoli jiné entity zásadně liší tím, že se o svoje bytí 
stará, že mu na něm záleží. 

Povahu pobytu pak Heidegger podrobněji vy-
mezuje několika dalšími charakteristikami. Kon-
statuje, že pobyt sám sebe shledává v určitém kon-
textu, v určité situaci, jejíž povahu nemohl nijak 
ovlivnit - proto Heidegger hovoří o jeho vrženos-
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ti. Směrem dopředu, do budoucnosti se před ním 
ovšem rozevírá určité spektrum možností, které již 
ovlivnit může; a o způsobu, kterým pobyt na tyto 
možnosti reaguje, hovoří Heidegger jako o rozvr-
hu. K tomu všemu pak patří to, čemu Heidegger 
říká řeč (a co je třeba vidět jako určitou schopnost 
pobytu, nikoli jako jazyk v tom smyslu, v jakém 
jsme o něm pojednávali v kapitole o filozofii ja-
zyka) a co je schopno učinit jasným porozumění 
situaci, do které je pobyt vržen, i možnostem, jež 
před sebou má. 

Heidegger se ovšem zřejmě brzy dostává k me-
zím vyjádřitelného (což v jeho očích znamená, že 
se dostává k tomu podstatnému, zatímco v očích 
mnohých jeho kritiků, především z řad analytic-
kých filozofů, to znamená, že překračuje hranici, 
po kterou se dá něco rozumného říci). Dál už to 
s naším normálním jazykem příliš nejde, což Hei-
degger řeší tak, že používá další a další novotva-
ry a jeho styl se postupně čím dál tím více blíží 
zvláštnímu druhu básnění. Ponechám na čtená-
ři, aby posoudil, zda je to pravá metoda filozofie, 
nebo jenom prázdná póza vzešlá z neschopnosti 
přijmout, že, jak říká Wittgenstein, „o čem nelze 
mluvit, o tom je třeba mlčet". 

Kdo je kdo 
Edmund Husserl (1859-1938). Německý filozof, zakla-
datel vlivného filozofického směru fenomenologie, který 
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se (přes některé styčné body) nezačlenil do analytické fi-
lozofie, a vplynul tak do filozofie kontinentální. Z řady 
děl vyšlých česky jmenujme knihy Karteziánské meditace 
a Idea fenomenologie. 
Martin Heidegger (1889-1976). Německý filozof, jeden 
z nejdiskutovanšjších filozofů dvacátého století. Husserlův 
žák, ale později i kritik. Mezi česky vydanými spisy jsou 
klíčové dílo jeho raného období Bytí a tas, z pozdějšího 
období pak soubor třech esejů Co je metafyzika? / Básnic-
ky bydlí člověk / Konec filosofie a úkol myšleni. 

Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Heidegger, M.: Řeč, v knize Co je metafyzika? / Básnic-

ky bydlí člověk / Konec filosofie a úkol myšlení, 01-
KOYMENH, Praha 2006. 

Heidegger, M.: Principy myšlení, v knize Co je metafyzi-
ka? / Básnicky bydlí člověk / Konec filosofie a úkol 
myšlení, OIKOYMENH, Praha 2006. 

Husserl, E.: Karteziánské meditace, Svoboda, Praha 1968. 
Merleau-Ponty, M.: Oko a duch, v knize Oko a duch a jiné 

eseje, Obelisk, Praha 1971. 
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FILOZOFIE VĚDY 
aneb 

Jak svět poznávat spolehlivě a systematicky ? 

Na počátku této knihy jsme hovořili o vědě 
jako o aktivitě, která povstala z žebra filozofie 
a která postupně přebrala podstatnou část její 
agendy. Řekli jsme, že charakteristikou vědy je jis-
tá míra kanonizace metodologie: předpokladem 
existence nějakého vědeckého odvětví je víceméně 
všeobecná shoda o tom, co má být předmětem této 
vědy, jaké smysluplné otázky si o tomto předmětu 
můžeme klást, jakými cestami je na takové otázky 
třeba odpovídat a co je považováno za rozumnou 
odpověď. Tato vymezení jsou pak v rámci pří-
slušného vědeckého oboru brána za hotovou věc, 
nejsou předmětem žádného zkoumání, natož pak 
zpochybňování. Zkoumat, případně zpochybňovat 
je ale samozřejmě můžeme, ovšem zvenčí přísluš-
ného oboru. A to už jsme ve filozofii příslušného 
oboru, případně obecněji ve filozofii vědy. 

Filozofové, kteří byli v první polovině dvacá-
tého století okouzleni pokroky tehdejší vědy (ze-
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jména příslušníci Vídeňského kruhu, o němž jsme 
již hovořili) se pustili do zkoumání metod vědy 
systematicky. (Nebyli samozřejmě první, jistá me-
todologická reflexe provázela vědu již před tím.) 
V první fázi se dopracovali k jednoduchému mo-
delu vědeckého poznávání, pro který zvolili název 
hypoteticko-deduktivní. Než se k němu dostaneme, 
podívejme se ale na jednodušší model, který před-
pokládá, že věda nedělá nic jiného, než zobecňuje 
empirické poznatky. 

Představme si hypotetického (přírodo)vědce, 
který chodí po pastvinách a zapisuje si, co vidí. 
Nejprve spatří, jak sedlák vede na pastvu svou krá-
vu Stračenu a do sešitku si zapíše 

Stračena je kráva. Má rohy. 

Poté spatří jinou krávu, a protože neví, jak se 
jmenuje, nazve si ji pracovně Kráva-001 a zapíše si 
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Kráva-001 je kráva. Má rohy. 

Dále ještě potká Krávu-002, Březulu a Krá-
vu-003. Má tedy jisté poznatky o kravách, z nichž 
učiní hypotetické zobecnění 

Stračena je kráva. 
Má rohy. \ 

Kráva-001 je kráva. \ 
Má rohy. \ \ 

Kráva-002 je kráva. ^ Kaž(já kráva má rohy. 
Má rohy. / / 

Březulaje kráva. / 
Má rohy. / 

Kráva-003je kráva. 
Má rohy. 

Provést takové zobecnění na základě jenom 
šesti zjištěných případů může být samozřejmě 
unáhlené; takže náš vědec asi bude muset, aby 
mohl svoji obecnou hypotézu brát vážně, učinit 
ještě mnoho dalších pozorování. Bude-li však po-
kračovat dostatečně dlouho, pak se do stavu, kdy 
se jeho hypotéza stane důvěryhodnou, dostane. 

Takto věda skutečně v nejjednodušším případě 
postupuje; a tomuto postupu, tj. postupu od jed-
notlivých pozorování k příslušnému zobecnění, se 
říká indukce nebo induktivní metoda. S indukcí je 
samozřejmě potíž v tom, že ani když něco pozo-
rujeme tisíckrát, nemůžeme si být úplně jisti, že to 
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tak je vždy. (To souvisí s potíží, na kterou pouká-
zal David Hume a o níž jsme se zmínili v kapitole 
o ontologii.) Míra jistoty, kterou touto cestou na-
býváme, se ale v praxi ukazuje jako pro naše lidské 
účely dostatečná (viz diskusi o problému vnějšího 
světa v kapitole o epistemologii). 

Logičtí empiristé však viděli, že redukovat 
vědu na induktivní metodu není možné. Vědci jistě 
často tvrdí věci, které nejsou zobecněními pozoro-
vání. Řekne-li matematik, že odmocnina ze dvou 
je iracionální číslo, či řekne-li fyzik, že zemská 
přitažlivost uděluje předmětům zrychlení g, jistě 
k tomu nedošli prostě zobecněním toho, co pozo-
rovali. (V prvním případě je to zřejmé, ve druhém 
si stačí uvědomit, že budeme-li pozorovat padající 
předměty, pak jistě nezjistíme, že by k zemi pada-
ly stejně se zrychlujícím způsobem - kámen bude 
jistě padat zcela jinak než papír.) A tady vstupuje 
na scénu výše zmíněný hypoteticko-deduktivní 
model: podle něj vědec nejprve, zpravidla na zá-
kladě nějakých pozorování, experimentů či úvah, 
navrhne nějakou (někdy třeba dost složitou) hypo-
tetickou teorii (třeba teorii volného pádu). Protože 
taková teorie je zpravidla obecná, je z ní potom, 
aby mohla být prověřena, třeba vyvodit (neboli 
vydedukovat) nějaké konkrétní důsledky, které je 
možné porovnat ve skutečnosti. (Z teorie volné-
ho pádu může například vyplývat, že necháme-li 
kámen a papír padat ve vzduchoprázdnu, měly by 
padat oba stejně rychle.) A na základě takových 

105 



porovnávání, neboli testování, je tato teorie buď 
potvrzena, nebo vyvrácena. 

Hypoteticko-deduktivní model tedy ve sche-
matickém zobrazení vypadá následujícím způso-
bem: 

HYPOTÉZA 
* 

vyvození DŮSLEDKŮ 
* 

testování DŮSLEDKŮ 
* 

PŘIJETÍ nebo ODMÍTNUTÍ HYPOTÉZY 

Je tu samozřejmě stále onen problém, kterého 
jsme si povšimli u induktivní metody: i když danou 
hypotézu potvrdíme třeba stotisíckrát, stále nemů-
žeme zcela vyloučit, že šlo jenom o náhodu (sice 
velmi nepravděpodobnou, ale možnou) a že tato 
hypotéza přece jenom obecně neplatí. To poněkud 
kazí představu o tom, že vědeckými metodami se 
dobíráme skutečně jistého poznání. 

Na tento problém zareagoval současník, ale 
také konkurent filozofů z Vídeňského kruhu, Karl 
Popper (mimochodem také Vídeňák). Přišel s ná-
padem, že to, co vypadá jako potvrzování (tech-
nickým termínem verifikace) vědeckých teorií, je 
ve skutečně třeba vidět jako jejich vyvracení (fal-
sifikace). Obecnou teorii (třeba rudimentární te-
orii Každá kráva má rohy) sice není možné, je-li 
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pravdivá, definitivně potvrdit (ať máme zaregis-
trováno sebevětší množství rohatých krav, nikdy 
si nemůžeme být jisti, že ještě nenarazíme na ně-
jakou vzácnou nerohatou); avšak je-li nepravdivá, 
je ji jistě možné definitivně vyvrátit (stačí k tomu 
jediný protipříklad). A právě to je podle Poppera 
podstatné: co podle něj vědci ve skutečnosti dělají, 
není shromažďování pravd, ale zbavování se ne-
pravd. Teorie, které vědci přijímají, tedy z tohoto 
hlediska nepřijímají proto, že by si byli jisti, že jsou 
pravdivé, ale proto, že (na rozdíl od jiných teorií) 
nemají doklady o tom, že by byly nepravdivé. 

Proti pohledu na vědu jako na proces hromadě-
ní pravdivých poznatků ovšem povstala i celá řada 
filozofů vědy, kteří se zabývali historií faktického 
vědeckého poznávání. Tito filozofové měli za to, že 
něco tak jednoduchého, jako je hypoteticko-deduk-
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tivní model, nemůže klikaté a spletité cestičky, kte-
rými se věda skutečně ubírá, přiměřeně postihnout. 
Kritici názoru, že existuje nějaká obecná metoda, 
jak věda postupuje, se odvolávají na fakt, že tak 
tomu ani v dávnější, ani v nedávné historii nebylo. 
Jeden z nich, Paul Feyerabend, dokonce konstatuje, 
že z dějin vědy si můžeme vzít jedině to poučení, že 
naprosto nic takového jako jednoznačně specifiko-
vatelná „metoda vědy" neexistuje, že věda se uchy-
luje k metodám tak různorodým, že to téměř nemá 
omezení. Podle Feyerabenda je tedy věda charakte-
rizována metodologickým anarchismem. 

Ne všichni kritici hledání „metody vědy" jsou 
ovšem takto radikální. Mezi těmi umírněnějšími 
proslul zejména Thomas Kuhn, o kterém jsme si 
již řekli (v kapitole o relativismu), že ve své knize 
Struktura vědeckých revolucí hlásal relativismus; 
přece jenom to ale nebyl feyerabendovský anar-
chismus. Věda jen podle Kuhna nepostupuje tak, 
že by neustále pokračovala v hromadění pravdi-
vých poznatků; vyvíjí se jistým nespojitým způ-
sobem. Vědci se, jak již jsme slyšeli, podle Kuhna 
vždy pohybují v rámci určitého paradigmatu, kte-
ré můžeme chápat jako soubor všeobecně přija-
tých názorů na to, jakými problémy se má vědec 
zabývat a jakým způsobem je přípustné je řešit; 
a dokud vědci zůstávají v jeho rámci, v podstatě 
skutečně jenom hromadí poznatky (přesněji ře-
čeno to, co se v rámci jejich paradigmatu poznat-
kem nazývá). 
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Problém je však v tom, že po určité době po-
hybu v rámci paradigmatu začíná věda narážet na 
jeho meze: začínají se například objevovat otázky, 
které by v jeho rámci neměly dávat rozumný smysl, 
avšak přesto začínají být pociťovány jako naléha-
vé. To podle Kuhna postupně vede k vědecké revo-
luci a k následné změně paradigmatu. A problém 
je pak v tom, že nové paradigma může znamenat 
i dosti odlišný pojmový rámec a potažmo odlišný 
jazyk - natolik odlišný, říká Kuhn, že může být 
problém přeložit jazyk starého paradigmatu do ja-
zyka toho nového, a tak může být problém začlenit 
do nového paradigmatu výsledky získané v rámci 
toho starého. 

Příkladem vědecké revoluce může být třeba 
přechod od newtonovské fýziky k einsteinovské, re-
lativistické fyzice. V rámci této revoluce se zásadně 
mění některé základní pojmy - například pojmy času 
a současnosti. (V rámci newtonovské fyziky byl čas 
absolutním a nezávislým na prostoru; v rámci ein-
steinovské fyziky je ho třeba s prostorem propojit 
v časoprostorové kontinuum - odpověď na otázku, 
zda jsou dvě události současné, závisí na tom, kde 
se odehrávají.) Začlenění výsledků newtonovské 
fýziky do rámce fyziky einsteinovské ovšem není 
příliš problematické - přestože tyto výsledky jsou 
z hlediska nového paradigmatu pochybné, proto-
že se opírají o problematické předpoklady, lze je 
docela dobře považovat za aproximace výsledků 
einsteinovských, které se v případech, kdy se neza-
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býváme tělesy pohybujícími se rychlostmi blížící-
mi se rychlosti světla, od výsledků einsteinovských 
příliš neliší. 

Dramatičtější změnu pak představuje další, 
po tomto téměř bezprostředně následující posun 
pojmového rámce fyziky, tedy posun k pojmové-
mu rámci kvantové mechaniky. Tento posun totiž 
otřásá samotnými základy předchozí fyziky - vede 
například ke zpochybnění do té doby naprosto 
samozřejmého předpokladu, že přírodní zákony, 
které fyzika hledá, jsou deterministické, tedy že pří-
čina jednoznačně určuje účinek. (Právě toto zpo-
chybnění vedlo údajně Alberta Eienteina, apoštola 
té předchozí změny, ke vzrušené reakci: „Bůh pře-
ce nehraje s vesmírem kostky!") Někteří fyzikové 
tohoto „nového pořádku" pak dokonce argumen-
tují, že je třeba opustit běžnou logiku či připustit, 
že příčina může vyvolat účinek na dálku, bez jaké-
hokoli kontaktu. 

Kdo je kdo 
Karl Popper (1902-1994). Rakouský filozof; v rámci 
diskuse s filozofy z Vídeňského kruhu vyvinul svébytný 
pohled na vědecké poznávání; později se věnoval též pro-
blémům demokracie. Česky vyšlo jeho rozsáhlé rané dílo 
Logika vědeckého bádání; z prací jeho pozdějšího období 
pak například Otevřená společnost a její nepřátelé. 
Paul Feyerabend (1924-1994). Americký filozof, radi-
kální kritik jakékoli vědecké metodologie; zastává me-
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todologický anarchismus, podle nějž je věda co do svých 
metod maximálně oportunistická. Česky vyšly jeho kni-
hy Rozprava proti metodě a Tři dialogy o vědění. 

Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Filosofie vědy, Svoboda, Praha 1968. 
Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, 

Praha 1997, zejména kapitoly V, VI a VII. 
Feyerabend, P.: Rozprava proti metodě, Aurora, Praha 

2001, zejména Úvod a 1. kapitola. 
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VĚDY O ČLOVĚKU 

A FILOZOFICKÁ 

ANTROPOLOGIE 
aneb 

Co je na člověku tak mimořádného ? 

Vědu jsme dosud nahlíželi jako prostředek 
popisu světa. V rámci našeho světa však můžeme 
rozlišit dvě různé sféry, které kladou na vědecké 
poznání poněkud odlišné nároky. Prvním z nich 
je příroda, druhou je lidská společnost. Tyto dva 
druhy věd bývaly často charakterizovány jako vědy 
přírodní a tzv. „duchovědy" (z německého Geis-
teswissenschaften); a zatímco první z těchto termí-
nů přetrval, ten druhý se vytratil, protože předsta-
va, že vedle přírodovědců, kteří zkoumají přírodu 
(včetně lidí jakožto přírodního druhu), potřebuje-
me ještě specialisty na lidského ducha, který není 
součástí přírody, vyšla z módy spolu s descartov-
ským dualismem (jak jsme o tom pojednali v kapi-
tole o filozofii mysli). Přesto je však zřejmé, že vědy, 
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kterým se říká společenské, případně humanitní,* 
se od věd přírodních nějakým podstatným způso-
bem liší. V čem tedy tato jejich odlišnost spočívá? 

Začněme poučnou historkou. Před časem jsem 
při cestě vlakem vyslechl rozhovor dvou starších, 
zjevně technicky vzdělaných mužů, kteří očivid-
ně nebyli příliš nadšeni směrem, kterým se naše 
společnost ubírala po pádu komunismu. Posměš-
ně hovořili o tom, jak se náš první demokratický 
prezident i někteří další politici neustále ohánějí 
slovem vize. „Zodpovědně se přece mohu dělat 
prognózy," říkali, „vycházející z empirických dat. 
Vize je napodobenina prognózy, která se neopírá 
o žádná data, je to jenom něčí fantazie." 

Myslím, že tito mužové pominuli jednu pod-
statnou věc. Studuji-li počasí, mohu dělat prognózy 
toho, jak bude zítra, za týden či za měsíc; studuji-

Česká terminologie zde není zcela ustálená. V me-
zinárodním kontextu se společenskými vědami zpravi-
dla nazývají vědy, které zkoumají společnost metodami 
příbuznými metodám přírodních věd, jako je například 
sociologie nebo ekonomie; humanitními vědami se pak 
nazývají ty, které se od přírodních věd zásadně liší ne-
jenom svým předmětem, ale i svou metodou. Do té po-
slední skupiny se řadí takové vědy, jako je lingvistika či 
historie; sem se řadívá i filozofie (i když v jejím případě je 
problematické hovořit o vědě - v angličtině se také neho-
voří o humanitních vědách, ale prostě o humanities). 
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li chování mravenců v nějakém mraveništi, mohu 
udělat prognózu týkající se budoucnosti tohoto 
mraveniště. Taková prognóza se pak buď potvrdí, 
nebo nepotvrdí; v žádném případě ale nebude mít 
fakt, že jsem ji formuloval, na budoucnost počasí 
či zmíněného mraveniště žádný vliv. Zabývám-li se 
ale budoucností své vlastní společnosti (ať už tím 
myslím nějaký okruh svých přátel, národ, či celé 
lidstvo), mohu formulovat něco jako prognózu, 
která ovšem může budoucí vývoj ovlivnit - lidem 
se třeba mnou nastíněná budoucnost může zalíbit 
a mohou napomoci tomu, aby se stala skutečnos-
tí. A to je vize: prognóza, která má, dalo by se říci, 
tendenci se uskutečnit. 
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To naznačuje podstatný rozdíl mezi přírodní-
mi a společenskými vědami. Ty první jsou čistě 
popisné, čili deskriptivní, ty druhé mohou kromě 
popisování dělat ještě jiné věci, třeba vytyčovat cíle. 
A protože vytyčovat cíle znamená vyhlašovat, co by 
jak mělo být, říká se o společenských vědách také 
to, že jsou více či méně normativní. (Norma nebo 
také pravidlo stanoví, jak má něco být.) Rozdíl 
mezi přírodními a společenskými vědami je také 
někdy jinými slovy charakterizován tak, že zatím-
co ty první se zabývají výhradně fakty, v těch dru-
hých jde kromě toho (více či méně) i o hodnoty. 

Abychom tomuto rozdílu porozuměli, doplň-
me nyní dichotomie deskriptivní (popisující) vs. 
normativní (předepisující) a fakt vs. hodnota ještě 
třetí: příčina vs. důvod. V přírodě se věci dějí proto, 
že mají příčiny; a zákony, které objevují přírodní 
vědy, se také vesměs týkají určování toho, jaký má 
jaká příčina důsledek. Součástí přírody jsou samo-
zřejmě i lidé, a i u nich lze hledat příčiny toho, co 
dělají. (Pokud se například někam vydám, může-
me příčiny pohybu mých končetin stopovat do 
mozku, odkud se nervovou soustavou vydaly ony 
vzruchy, které tyto pohyby bezprostředně způso-
bily; můžeme hledat to, co způsobilo ony konfi-
gurace vzruchů v mozku, které způsobily vyslání 
těchto signálů atd.) U lidí se však navíc má za to, 
ie jednají na základě důvodů. (Například důvodem 
toho, že se někdo vydal na nádraží, může být to, že 
chce někam jet a že zakrátko jede právě tím smě-
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rem vlak.) Důvody, proč lidé jednají tak, jak jedna-
jí, jsou pak na nejobecnější úrovni dány hodnotami, 
které přijímají. (Tak například na nádraží mohou 
jít proto, že chci jet do školy, protože považuji za 
správné, aby byl člověk vzdělán - to jest vzdělání je 
pro mě hodnotou.) 

Tohle samozřejmě neznamená, že by důvody 
(a hodnoty a normy) byly něčím, co se ve světě 
vyskytuje zcela nezávisle na příčinách (a faktech). 
Samozřejmě, že jedná-li člověk na základě důvodů 
(či uznává-li nějaké hodnoty nebo podřizuje-li se 
nějakým pravidlům či normám), jsou tyto důvody 
nějak „reprezentovány" v jeho mozku a v tomto 
smyslu by se mohlo zdát, že důvody jsou jenom 
příčiny viděné pod jiným zorným úhlem; situa-
ce je však komplikovanější. Zásadní rozdíl mezi 
příčinou a důvodem je v tom, že zatímco příčina 
vede k určitému chování či fungování s železnou 
nevyhnutelností, důvody vedou k určitému jedná-
ní „vyhnutelně" - ve shodě s důvody jednáme ne 
proto, že bychom jinak nemohli, ale proto, ie jsme 
přesvědčeni, že jinak nesmíme. 

Zdá se tedy, že ve společenských vědách - a ve 
filozofii - jde do nějaké míry o něco jiného než 
v těch přírodních. A protože, jak jsme uvedli výše, 
není už dnes jednoduché tohle svádět na rozdíly 
v předmětu jejich zkoumání („příroda vs. duch"), 
bývá to dnes obvykle viděno spíše jako rozdíl v as-
pektu. (Jak sociologa, tak epidemiologa zajímá 
lidská společnost; způsob, kterým se o ni zajímají, 

116 



je ale zřejmě velice odlišný). Můžeme to vyjádřit 
i tak, že jde o dva odlišné druhy porozumění: pro 
přírodovědce znamená porozumění prostě naleze-
ní zákonů, kterými se daná problémová oblast řídí; 
pro společenského vědce jde zpravidla o něco tro-
chu jiného, ne tak jednoduše formulovatelného. 

Zvláště z německé filozofické tradice vyplývá 
názor, že porozumění, o které jde společenským 
vědám a filozofii, není tím druhem porozumění, 
k němuž dospíváme, když pochopíme, jak funguje 
nějaký složitý stroj, ale spíše tím, které získáváme, 
když porozumíme nějakému jinému člověku, to 
jest když v jeho činech najdeme nějaký smysl. Pro 
hledání porozumění v tom druhém smyslu se pak 
někdy používá termín hermeneutika, jehož původ-
ním smyslem byla zejména interpretace (= hledání 
smyslu) biblických textů. Pravděpodobně nejdůle-
žitějším propagátorem hermeneutiky ve filozofii 
byl Hans-Georg Gadamer (ze současných analy-
tických filozofů zastává nikoli nepodobný názor 
Donald Davidson). 

Tím se dostáváme k otázce, zda je tu něco nato-
lik zásadního, co člověka odlišuje od zbytku světa, 
aby to ospravedlnilo fakt, že se člověkem nelze te-
oreticky zabývat stejným způsobem jako tím ostat-
ním, co je předmětem našich teorií. Tyto úvahy 
nás zavedou do oblasti filozofické antropologie, to 
jest do oblasti iniciované otázkou, co to je člověk. 
Kandidátů na jednoslovnou odpověď na otázku, 
čím se člověk vyznačuje, je ovšem v dílech filozofů 
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možné najít celou řadu: vědomí, mysl, rozum, jazyk, 
význam, kultura, umění, náboženství... Podstatné je, 
zda se něčím z toho člověk od jiných tvorů odlišu-
je kvalitativně, nebo zda se jedná jenom o rozdíly 
kvantitativní: řekneme-li například, že člověk je 
rozumný živočich, znamená to, že ho jeho rozum 
činí se všemi ostatními tvory nějak nesouměřitel-
ným, nebo jenom to, že je z hlediska inteligence na 
jedné straně spektra, na jehož druhém konci jsou 
třeba prvoci? 

Toto zkoumání samozřejmě souvisí s výše polo-
ženou otázkou, tj. jakým způsobem může vypadat 
výklad lidské společnosti a člověka v ní - jestliže je 
člověk něčím bytostně jiným než všechno ostatní 
ve světě, pak asi bude muset i cokoli, co by mělo 
být jeho výkladem, vypadat nějak podstatně jinak 
než výklady přírody, které nám dodávají přírod-
ní vědy. Existuje zde tedy nějaký nepřeklenutelný 
rozdíl? (Zdůrazněme slovo nepřeklenutelný, proto-
že o tom, že existují různé podstatné rozdíly mezi 
člověkem a jinými tvory - o netvorech ani nemlu-
vě - pochybovat jistě nelze.) Odpovědi na tuto 
otázku se výrazně různí. Na jedné straně spektra 
se setkáváme s názory, že jediná smysluplná forma 
výkladu je ta standardní v kontextu přírodních věd, 
a že tedy i člověka můžeme popisovat či vykládat 
jedině tímto způsobem. Na druhé straně spektra 
pak najdeme názory, podle kterých člověka vyklá-
dat nelze vůbec nijak - porozumění člověku podle 
toho názoru vůbec nemůže být záležitostí něčeho 
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takového, jako je výklad či teorie. Jediným, kdo by 
nám s ním snad mohl pomoci, by podle tohoto ná-
zoru byli básníci. 

Tyto dva krajní názory se shodují v závěru, že 
jinou než přírodovědeckou teorii člověka udělat 
nelze. (Ovšem zatímco podle toho prvního názo-
ru je to proto, že taková teorie nám k pochopení 
člověka stačí, podle té druhé představy nám k jeho 
pochopení naopak nestačí žádná teorie.) Mezi tě-
mito dvěma extrémy se pak nacházejí názory, že 
teoretické porozumění člověku možné je, jsou 
k tomu ale potřeba jiné pojmové nástroje nebo jiné 
metody, než jaké nám dávají k dispozici přírodní 
vědy. 

O jaký druh porozumění jde ve společenských 
vědách, jsme již podrobněji naznačili: jde o hle-
dání nejenom příčin, ale i důvodů, o zkoumání 
nejenom faktů, ale i hodnot a o pohled nejenom 
deskriptivní, ale i normativní. Mnoho filozofů se, 
často v návaznosti na Wittgensteinovu analýzu role 
pravidel v rámci našich jazykových her, domnívá, 
že odlišnost předmětu společenských věd od před-
mětu věd přírodních se koncentruje do faktu, že 
zatímco přírodní vědy studují pravidelnosti (které 
vyjadřují v podobě přírodních zákonů), společen-
ské vědy studují navíc pravidla, kterými se lidé řídí 
(což je něco, co nemá v přírodě obdoby). (Tohle je 
ovšem názor, který lze vystopovat zpět až ke Kan-
tovi - ten tvrdil, že zatímco příroda je říší záko-
na, lidská společnost je říší svobody - lidé se nejen 
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musejí slepě řídit přírodními zákony, ale mohou 
se i svobodně rozhodnout se řídit svými vlastními 
pravidly.) Peter Winch charakterizuje roli pravidel 
v rámci lidského konání následujícím způsobem: 

Podobné úvahy jsou ve hře i v případě mého 
výše uvedeného srovnání reakcí psa, který se 
naučí novému kousku, a člověka, jenž si osvojí 
jazykové pravidlo. Člověk je ve srovnání se psem 
mnohem složitější, avšak důležitý je logický roz-
díl mezi pojmy, o které tu jde. Zatímco člověk se 
naučí chápat pravidlo, pes se naučí jen určitým 
způsobem reagovat. Rozdíl mezi těmito pojmy 
vyplývá z rozdílu ve složitosti příslušných reak-
cí, avšak nelze ho na jeho základě cele vysvětlit.... 
Pojem chápání má kořeny v sociálním kontextu, 
v němž není pes zapojen takovým způsobem, ja-
kým je v něm zapojen člověk. 

(Překlad Tomáš Suchomel) 

Winch tak patří k těm, kdo vycházejí z Witt-
gensteina, ale na rozdíl od některých jeho postmo-
derních interpretů, které uhranulo Wittgensteino-
vo konstatování plurality jazykových her, má pocit, 
že mnohem podstatnější jsou Wittgensteinova 
zkoumání role pravidel. 

V rámci nedávné filozofie propukla také debata 
o tom, zda lze hodnoty skutečně oddělit od faktů, 
to jest zda je od sebe možné jasně oddělit hodno-
tově neutrální popis a hodnocení. Vraťme se k pří-
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kladu Michela Foucaulta, o kterém jsme hovořili 
v kapitole o relativismu: řekneme-li o někom, že je 
blázen, je to popis, nebo hodnocení? (Foucault říká, 
že taková slova se sice tváří jako popis, ale ve sku-
tečnosti jsou zásadními hodnoceními s velice ne-
blahými následky pro ty, kterým jsou udělovány.) 
Na jedné straně můžeme argumentovat, že máme 
určitá empirická (snad i lékařsky ustanovená) kri-
téria toho, kdo blázen je a kdo není; na druhé stra-
ně nás však takováto klasifikace opravňuje k tomu, 
abychom s takto klasifikovaných člověkem jednali 
zcela jinak než s jinými lidmi, třeba mu dokonce 
upírali práva, která jiní lidé samozřejmě mají. 

Spory o oddělitelnost faktů od hodnot úzce 
souvisí s diskusemi o postmoderním pluralismu, 
kterými jsme se zabývali v kapitole o relativismu 
a postmoderně. Konstatovali jsme, že zatímco 
z moderního pohledu se lidstvo ubírá kupředu 
po nějaké relativně jasné cestě, přičemž zárukou 
jeho pokroku na této cestě je hromadění poznatků 
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o světě, které provádí věda, z postmoderního hle-
diska je věda jenom jednou z mnoha lidských akti-
vit, která nemá nijak výsadní postavení (takže náš 
špičkový vědec nedělá nic, co by se dalo nadřadit 
tomu, co dělá třeba burjatský šaman - oba uspo-
kojují jisté potřeby, náhodně vzešlé v rámci jejich 
společnosti). Přitom nárok na výsadní postavení 
vědy se obvykle odvíjí z toho, že ona jediná nám 
zprostředkovává poznání našeho světa. 

To ale předpokládá, že poznání je jenom jedno, 
že to, co poznáváme, tu prostě je, a pokud se nám 
to poznat podaří, pak jsou naše poznatky nezávislé 
na tom, jaké máme zájmy či jaká je organizace naší 
společnosti - tyto poznatky prostě přímo reprodu-
kují fakty, tak jak ve světě „leží". Jinak by tomu ale 
bylo, kdyby fakty nebylo možné oddělit od hodnot 

- kdyby výsledky poznání nějak podstatným způ-
sobem závisely na těch, kdo poznávají, a na jejich 
zájmech. 

Kdo je kdo 
Peter Winch (1926-1997). Britský filozof, proslulý ze-
jména aplikací myšlenek Ludwiga Wittgensteina na spo-
lečenské vědy. Česky vyšla jeho klíčová knížka Idea soci-
ální vědy a její vztah k filosofii. 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Německý filozof, 
částečně navazující na Husserla, ale rozvíjející filozofic-
ké myšlenky zejména ve směru k problémům interpreta-
ce lidského jazyka, lidského jednání a lidských institucí. 
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Česky vyšel výbor jeho textů Člověk a řeč (připravuje se 
překlad jeho klíčového díla Pravda a metoda). 

Co se k tématu dá dál v češtině přečíst? 
Berger, P., Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality. Po-

jednání o sociologii vědění. CDK, Brno 1999, zejména 
Úvod. 

Winch, R: Idea Sociální vědy a její vztah k filosofii, CDK, 
Praha 2004. 

Gadamer, H.-G.: Občané dvou světů, v knize Člověk a řeč, 
OIKOYMENH, Praha 1999. 
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ETIKA 
aneb 

Jak správně jednat? 

V předchozí kapitole jsme se začali bavit o nor-
mách a o jejich roli v rámci lidského konání. Normy 
můžeme rozdělit na dva druhy, kterým se obvykle 
říká hypotetické a kategorické. Hypotetická norma 
má obvykle tvar 

Jestliže chceš A, dělej B. 

Hypotetickými normami jsou tedy například 

Chceš-li hrát šachy; tahej králem tak a tak. 
Chceš-li si udržet místo v bance, nos kravatu. 
Chceš-li mít svaly, jez špenát. 
apod. 

Kategorickým normám chybí ona podmínková 
vedlejší věta a mají tedy tvar prostě 

Dělej B\ 
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Kategorickými normami jsou tedy například 

Nezabíjejí 
Nos kravatul 
Jez zdravěl 

Etikou se pak obvykle nazývá soubor takových 
kategorických imperativů, kterými bychom se měli 
řídit bez ohledu na situaci, ve které se nacházíme, 
a na zájmy, které máme. 

Etiku je možné rozčlenit do tří vrstev. Apliko-
vanou etikou se nazývá řešení konkrétních problé-
mů, to jest konkrétní aplikace etických principů 
v konkrétní situaci. Dostáváme-li se totiž do neob-
vyklých situací (představme si například, že řeší-
me problém, jak naložit s umírajícím pacientem, 
který trpí velkými bolestmi a raději by už nežil), 
mohou se etické principy, na něž jsme zvyklí, do-
stávat do různých konfliktů. (Například v uvede-
ném příkladě by se morální imperativ Nezabíjejí 
mohl dostat do rozporu s jiným morálním princi-
pem, který nám velí pomáhat lidem od utrpení.) 
Aplikovaná etika ovšem není doménou filozofa -
učinit morální rozhodnutí znamená na sebe vzít 
určitou zodpovědnost, a to je něco, co nelze de-
legovat na filozofa ani na nikoho jiného. (Takže 
takové požadavky, jako například že by filozofové 
měli rozhodnout, zda je morálně přípustný po-
trat, nejsou úplně smysluplné.) Filozof však může 
být užitečný tak, že napomůže k tomu, aby taková 
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rozhodnutí byla kvalifikovaná v tom smyslu, že si 
ten, kdo je činí, bude uvědomovat, proč je vlastně 
činí, o co se při nich může opřít a jaké mohou mít 
důsledky. 

Za účelem ozřejmění toho, o co by se měl člo-
věk u takových rozhodnutí opřít, je zřejmě přede-
vším potřeba osvětlit, jakými etickými normami se 
daná společnost řídí. Tímto problémem se zabývá 
druhá vrstva etiky, které se obvykle říká normativní 
etika. Je samozřejmé, že abychom mohli uvažovat 
o tom, jak normy aplikovat v dané situaci, musíme 
vědět, o jaké normy jde. A stanovit tohle samozřej-
mě není úplně jednoduché. Zatímco v některých 
společnostech byla tendence tyto normy kanoni-
zovat (viz biblické Desatero), v naší společnosti se 
s ničím takovým nesetkáme, a konstatovat, jakými 
etickými normami se řídí, tak není nijak triviální 
(zlí jazykové říkají, že žádnými). Vzhledem k tomu 
se musíme ptát, odkud se vlastně morální normy 
berou, proč jsou závazné, či co to vlastně říkáme, 
když říkáme, že něco nějak má být. Touto proble-
matikou se zabývá třetí z našich vrstev etiky, které 
se obvykle říká metaetika. A ta je již skutečně jed-
noznačnou doménou filozofie. 

Odkud se tedy mohou naše normy brát? Proč 
nemáme zabíjet jiné lidí a proč nemáme krást? 

„Racionalistické" odpovědi na tuto otázku, se kte-
rými přišli filozofové, můžeme zhruba rozdělit do 
tří kategorií. První druh odpovědi vychází, z poj-
mu ctnosti. Má se za to, že existují jisté vlastnosti či 
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charakteristiky, které činí člověka dobrým. (Podle 
Platóna byly základními ctnostmi moudrost, zdr-
ženlivost, odvaha, a spravedlnost). A jednat eticky 
pak v podstatě znamená jednat v souladu s těmi-
to ctnostmi - správně prostě jedná ten, komu se 
takových ctností dostává plnou měrou. Posouzení, 
zda se jedná opravdu o odpověď na otázku odkud 
se berou etické normy7., nebo jenom o její nahraze-
ní otázkou odkud se bere přesvědčení, že jsou určité 
vlastnosti ctnostmi?, ponechám na čtenáři. 

Jiný druh odpovědi se opírá o pojem povinnos-
ti - má se za to, že člověku jsou jisté povinnosti 
uloženy a jednat eticky pak znamená jednat tak, 
aby člověk tyto své povinnosti plnil. Zdrojem těch-
to povinností bývá často ten či onen bůh, ale mo-
hou vyplývat i z nějakých obecných principů, které 
přijímáme - například z principu, že všichni jsou 
si rovni, vyplývají povinnosti vztahující se k tomu, 
jak se má člověk k ostatním chovat. 

Třetím druhem odpovědí jsou ty, které se ob-
vykle označují jako konsekvencionalistické - podle 
nich je správnost či nesprávnost nějakého jednání 
věcí přijatelnosti faktických důsledků, které toto 
jednání má. Je ovšem zřejmé, že taková přijatelnost 
může být posuzována velice různými způsoby: 
mohu přemýšlet o přijatelnosti pro mě sama (pak 
se obvykle hovoří o etickém egoismu), pro druhé 
(etický altruismus) či pro většinu společnosti, do 
které patřím (utilitarianismus). Variantou na třetí 
z těchto motivů je i tzv. teorie společenské smlouvy, 
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podle které jsou etická pravidla výsledkem srozu-
mění s tím, že bude-li každý jednat tak, aby to bylo 
co nejprospěšnější pro co nejvíce členů dané spo-
lečnosti, budou z toho mít prospěch všichni členo-
vé této společnosti. Tento přístup k etice charak-
terizuje například dílo asi nejvýznačnějšího etika 
USA dvacátého století, Johna Rawlse. 

Vedle takto pojímané „racionalistické" etiky 
pak existují, zejména v rámci kontinentální filo-
zofie, přístupy založené na fenoménu zkušenos-
ti s „druhým". Tento směr představuje zejména 
litevsko-francouzský filozof Emmanuel Lévinas. 
Podle něj etika vyvěrá bezprostředně ze zkuše-
nosti konfrontace s osobou jiného člověka. Není 
tedy výsledkem mých úvah o tom, že budu-li pro-
spěšný jiným lidem, mohou být prospěšní oni mě. 
Není vlastně vůbec výsledkem úvah, ale spíše věcí 
určitého postoje - postoje, který zaujímám nikoli 
proto, že bych byl přesvědčen o jeho výhodnosti či 
rozumnosti, ale proto, že jím bezprostředně odpo-
vídám na svou zkušenost konfrontace „tváří v tvář" 
s ostatními lidskými bytostmi. 

Vraťme se nyní ještě na chvíli k problému rela-
tivismu, protože ten právě v oblasti etiky nabývá 
nejdramatičtějších rozměrů. Relativista říká, že si 
nemůžeme myslet, že každý má stejné etické nor-
my jako my; a protože kritiku jednání druhého 
nemůžeme v poslední instanci opřít o nic jiného 
než právě o etické normy, musíme se vzdát kri-
tiky jakéhokoli jednání, které se odehrává mimo 
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naše společenství a tedy mimo naše etické normy. 
V extrému by to pak, jak jsme viděli v kapitole 
o relativismu, mohlo znamenat, že pokud někde 
existuje norma stanovící, že není správné být na-
rozen v pátek třináctého, a pokud se tam v dů-
sledku takové normy děti, které se v takový den 
narodí, hned po narození zabíjejí, nemůžeme než 
pokrčit rameny a konstatovat jiný kraj, jiný mrav. 

Než vyložíme, z jakého důvodu je takový to-
tální relativismus neudržitelný, naznačme, že ur-
čitou relativitu morálních norem vzít na vědomí 
musíme. Konkrétněji, že je podstatný rozdíl mezi 
tím, kdo porušuje etické normy, kterými se řídíme, 
prostě proto, že je nebere vážně, a tím, kdo je poru-
šuje proto, že se řídí normami jinými. Představme 
si pro ilustraci, že při fotbalovém utkání nastoupí 
v jednom mužstvu zmatený hráč, který se bude do-
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mnívat, že nejde o fotbal, ale o ragby. Při první pří-
ležitosti se na nějakého protihráče vrhne a - přesně 
v souladu s pravidly ragby - ho složí na zem. Pro-
tihráč ovšem něco takového nebude vůbec čekat, 
a tak dopadne na zem tak, že se z toho bude muset 
měsíc léčit. Hráč, který ho složil, si tím jistě vyslou-
ží opovržení všech přítomných: jak může být ně-
kdo takový surovec? Zbláznil se snad? Přitom však 
vůbec nejde o to, že by byl ten člověk surový nebo 
zlý - pouze se řídí pravidly, která nejsou slučitelná 
s těmi většinovými. 

Představme si, že by někde existovala společ-
nost, která by se řídila pravidly podobnými těm 
našim, ovšem s tím podstatným rozdílem, že by 
neexistoval pojem soukromého majetku přesahu-
jící to, co si je člověk schopen sám ohlídat. Tajně 
někomu něco sebrat by neznamenalo nic zavržení-
hodného, ba co víc, byl by to projev chvályhodné 
šikovnosti; naopak přijít o něco proto, že si to ne-
dokážu ohlídat, by bylo považováno za trestuhod-
nou hloupost. Taková společnost by nebyla díky 
svým odlišným pravidlům o nic méně slušná nebo 
morální než ta naše (a existují důvody se domní-
vat, že takto některá lidská společenství historicky 
skutečně fungovala; možná, že některá tak fungují 
i dnes) - prostě by se jenom řídila jinými pravi-
dly. A nyní se představme, že by se lidé vychovaní 
v této společnosti zamíchali do té naší. Brzy by si 
jistě vysloužili pověst notorických zlodějů a tudíž 
lidí zcela bezcharakterních. Avšak problém by opět 
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nebyl v jejich charakteru či morálce, ale v odlišnos-
ti morálních norem, jimiž se řídí. 

Neznamená tedy tohle, že relativista má nako-
nec pravdu? Že jakmile se někdo řídí alternativ-
ními etickými pravidly, nemůžeme jeho jednání 
vůbec kritizovat? Že i to z našeho hlediska nejod-
pornější jednání je ospravedlněno, je-li v souladu 
s pravidly, jimž se v příslušném společenství říká 
etická? je důležité si uvědomit, že odpověď na tuto 
otázku je záporná, a to z důvodu, který nemusí být 
na první pohled patrný. Zamysleme se totiž nad 
obratem pravidla, jimž se v příslušném společen-
ství říká etická, který jsme použili v předchozí větě. 
I pokud bude ono společenství, o které jde, použí-
vat stejný jazyk jako my (což v typickém případě 
nebude), nemůžeme se automaticky spolehnout na 
to, že bude slovo etický používat ve stejném smyslu, 
v jakém ho užíváme my To znamená, že budeme 
muset nejprve ověřit, zda jejich slovo etický (pří-
padně nějaké slovo jejich jazyka, které se nám zdá 
tuto roli hrát) skutečně znamená to, co slovem etic-
ký vyjadřujeme my Jak to zjistíme? Pochopitelně 
tak, že budeme zkoumat, co příslušníci tohoto spo-
lečenství tímto slovem označují. A je nepochybné, 
že budou-li jím označovat například zabití někoho 
jenom proto, že se narodil v nesprávný den, dospě-
jeme k závěru, že toto slovo nemůže mít s naším 
pojmem etika nic společného. 

To znamená, že asi nemůžeme nepřipustit, že 
etické normy se mohou od společenství ke spole-
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čenství do jisté míry lišit (například jsou-li někde 
v asijských státech za vandalství ukládány tělesné 
tresty, je to něco, co je sice v naší společnosti ne-
představitelné, čemu ale dokážeme rozumět jako 
jejich vyjádření spravedlnosti), nemůže tomu být 
ale tak, že by jakékoli pravidlo bylo nahlédnutelné 
jako etická norma. Relativismus má tedy své meze 

- pokud ne jiné, tak rozhodně ty dané sémantikou. 
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ZÁVĚR 
aneb 

Ale moment, neměla by nám filozofie takhle 
náhodou říci, co je smyslem života? 

Na samém počátky této knihy jsem hovořil 
o lidech, pro něž je filozofie vrcholem hlubokomy-
slnosti, i o těch, pro které je sedlinou vší plytkosti. 
Doufám, že pokud se až sem pročetl někdo z těch 
druhých, podařilo se mi naznačit mu, že stále exis-
tují nikoli nezajímavé otázky, do nichž se z těch či 
oněch důvodů není schopna pustit věda, které však 
přesto stojí za promýšlení. (Nejsou to možná otáz-
ky tak bezprostředně palčivé, jako je třeba otázka 
léku proti AIDS nebo otázka míru na Blízkém vý-
chodě; to ale neznamená, že nestojí za pozornost.) 
Pokud se ovšem až sem pročetl někdo z těch prv-
ních, bude mít, obávám se, nyní naopak pocit, že 
jsme se stále ještě nedostali k tomu podstatnému. 
Bavili jsme se o tom, z čeho se skládá svět, jak ho 
poznáváme, jak funguje náš jazyk a naše mysl atd.; 
to jsou ale, řekne si asi takový čtenář, možná ne 
docela nezajímavé věci, kde je ale ona hloubka, 
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kterou by filozofie měla dodávat? Neměla by nám 
filozofie říci třeba to, co je smyslem života? 

Aby se na tuto otázku dalo odpovědět, musí-
me si udělat skutečné jasno v tom, co slovo filozo-
fie vlastně může znamenat. (Ostatně v této knize 
jsme viděli, že vyjasnění významů slov, ze kterých 
se skládají otázky, na něž hodláme odpovídat, se 
stalo filozoficky dobrým zvykem.) Mám pocit, že 
v jednom svém smyslu znamená slovo filozofie 
prakticky totéž, co moudrost. V tomto smyslu je 
filozof ten, kdo si ví rady s věcmi, s nimiž si jiní 
rady nevědí, kdo umí ostatním poradit a pomoci, 
když se dostanou do úzkých, či vysvětlit věci, kte-
rým nikdo nerozumí. Zdá se mi být nasnadě, že ač 
takováto lidská kvalita může do jisté míry souviset 
s určitými druhy vzdělání, není to něco, co by se 
prostě dalo nastudovat, a co by tak mohlo tvořit 
třeba obor univerzitní výuky. Ostatně představa, 
že vedle práva, medicíny či lingvistiky najdeme ně-
kde na vysoké škole studijní obor moudrost, působí 
dokonale absurdně. 

My tady však filozofii jako univerzitní obor 
máme; dokonce se vyučuje asi téměř na všech uni-
verzitách světa. To naznačuje, že ve hře je ještě od-
lišný smysl slova filozofie. Filozofie v tomto smyslu 
musí být věcí nějakých poznatků (samozřejmě ne 
nutně výhradně jich) - protože jinak by se stěží 
dala vyučovat. Jak už jsme naznačili v úvodních 
kapitolách, filozofie nemůže být nikdy tak utří-
děnou a tak metodicky hromaděnou soustavou 
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poznatků, jakými jsou speciální vědy; přesto však 
i pro ni existuje soubor otázek, na které se snaží od-
povídat, a existují i nějaká kritéria, podle nichž lze 
usuzovat, které z odpovědí jsou úspěšnější a které 
méně úspěšné. Prostor pro takové otázky tu je, jak 
už jsme také viděli v úvodní kapitole, díky tomu, že 
vědy z různých důvodů nedokáží pokrýt vše, na co 
může být rozumné se ptát. 

Hledá-li někdo filozofii v tom prvním slova 
smyslu, to jest hledá-li moudrost, pak mu ji tato 
knížka jistě sama o sobě nepřinese. Ale tu mu ne-
může přinést žádná knížka. K tomu, aby se člověk 
stal moudřejším, knížky samozřejmě napomoci 
mohou (může k tomu jistě napomoci Kafka, Ein-
stein, Platón, Konfucius, Hawking, Foglar, Tolkien 
a kdovíkdo ještě; autor této knihy se neskromně 
domnívá, že snad i on); žádné knihy však samy 
o sobě člověka moudrým neučiní. Myslím tedy, že 
kdo bere do ruky knížku, která je filozofická v tom 
smyslu, že je součástí oboru, jemuž se říká filozo-

fie (případně se tento obor, tak jako knížka, kterou 
máte v ruce, snaží popularizovat), musí se smířit 
s faktem, že se nejedná o transfúzi moudrosti. Tak 
jako v případě jiných odborných knih jde o snahu 
vypořádat se s určitým druhem otázek. 

Vrátíme-li se nyní k otázce po smyslu života, 
pak z hlediska toho, co bylo právě řečeno, se mu-
síme především zamyslet nad tím, zda jde o otáz-
ku, na níž může filozofie skutečně nějak hledat 
odpověď. Na co se to tedy vlastně ptáme, když se 
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ptáme po smyslu života? Já osobně mám pocit, že 
když ve mně vyvře nějaká taková otázka, pak jde 
v podstatě o to, že chci slyšet nějaký příběh, příběh, 
který mi dává smysl a kterého jsem součástí. Pro 
někoho přináší takový příběh Bible, pro někoho ji-
ného Marxův Kapitál nebo Pán prstenů nebo mož-
ná Vykoupení z věznice Shawshank (alespoň jinak 
si nedovedu vysvětlit fakt, že tento film dlouhou 
dobu vedl hitparádu na největším internetovém 
filmovém serveru IMDB). Zdá se mi tedy, že otáz-
ka po smyslu života, alespoň jak ji vnímám já, není 
otázkou v pravém slova smyslu - to jest otázkou, 
která by byla zodpověditelná konstatováním něja-
kých faktů. V každém případě, pokud by takto být 
chápána měla, pak mě vůbec nenapadá, jak by se 
na ni mohlo dát odpovědět. 

Takže abych to uzavřel: ne, nemyslím si, že by 
nám filozofie měla říci, jaký je smysl života. Přesto 
si myslím, že nám toho filozofové i dnes dokáží říci 
docela dost zajímavého - že dokážou vyjasnit ně-
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které věci, které nám leží v hlavě. Abychom tohle 
docenili, musíme být ale otevřeni takovým dru-
hům vysvětlení, která nejsou úplně obvyklá a na 
jaká třeba nejsme zvyklí. Musíme si uvědomit, že 
některé otázky se zdají být záhadné právě proto, že 
jim ve skutečnosti úplně nerozumíme. Zjistit, že 
otázka nedává smysl (či že dává smysl jiný, než se 
na první pohled zdá), může být neméně objevné, 
než objevit odpověď na jinou otázku někde v labo-
ratoři či na vědecké expedici. 

Takže i když smysl života nám filozofie asi ob-
jasnit nedokáže (zejména proto, že není jasné, jak 
by něco takového vůbec šlo udělat), nezanevřete 
na ni; méně někdy může znamenat více! 
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