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Abstrakt

Cílem práce je představit možnosti etiky v pozdně wittgensteinovském 

anti-fundacionalistickém rámci. V průběhu zkoumání budou představeny: (1) 

raně  wittgensteinovská  etika,  (2)  pozdně  wittgensteinovský 

anti-fundacionalismus a (3) jeho důsledky pro analytickou meta-etiku – bude 

argumentováno  (a)  proti  epistemologizaci  etiky  a  (b)  pro  nutnost 

komplexnějšího  chápání  etiky,  čímž  budou  překonány  tradiční  meta-etické 

spory realismu s anti-realismem a kognitivismu s non-kognitivismem –,  což 

vyústí v (4) rozvinutí pozdně wittgensteinovské etiky. 

Etika  bude  představena  jako  spočívající  v  etických  způsobech  vidění 

světa,  jejichž  prostřednictvím  vyvstávají  rozličné  fenomény  jako  eticky 

relevantní a pozdně wittgensteinovské etické zkoumání bude rozvinuto jako 

projasňování,  kultivace  a  obohacování  našich  etických  způsobů  vidění  v 

celkovém –  částečně  subjektivním a  částečně  intersubjektivním –  kontextu 

řeči, životních forem a životních příběhů, z něhož vyvstávají.
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Abstract

The  aim  of  the  work  is  to  present  the  possibilities  of  ethics  in  late 

Wittgensteinian framework. In course of the investigation will be presented: 

(1) early Wittgensteinian ethics, (2) late Wittgensteinian anti-foundationalism 

and (3)  its  consequences  for  analytical  meta-ethics  –  it  will  be  argued (a) 

against  epistemologization  of  ethics  and  (b)  for  need  of  more  complex 

understanding of ethics, by which traditional meta-ethical disputes of realism 

with anti-realism and of cognitivism with non-cognitivism will be overcame –, 

which will result in (4) development of late Wittgensteinian ethics.

Ethics will be presented as consisting in ethical ways of seeing of the 

world, through which various phenomena arise as ethically relevant and late 

Wittgensteinian  ethical  investigation  will  be  developed  as  clarification, 

cultivation and enrichment of our ethical ways of seeing in overall – partially 

subjective and partially intersubjective – context of language, life forms and 

life stories from which they arise.
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Ethics, meta-ethics, Wittgenstein, anti-foundationalism, truth in ethics, aspect 

seeing, perspicuous representation, ethics as clarification, life forms
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Filosofická práce je vlastně – stejně jako všestranná práce architektova  

– spíš prací na sobě. Na vlastním názoru. Na tom, jak člověk vidí věci. (A  

co od nich žádá.)

Ludwig Wittgenstein



Úvod

Otázku,  která  mi  poslední  roky  často  přicházela  na  mysl  a  ze  které 

nakonec vzešel projekt mé diplomové práce, by šlo formulovat takto: „Jaké 

možnosti zbývají etice ve chvíli,  kdy zavrhneme všechny pokusy fundovat ji  

jako intelektuálně nepoctivé?“. Tato otázka vzešla ze studia Wittgensteinovy 

pozdní  filosofie,  prostřednictvím  kterého  jsem  došel  k  názoru,  že 

fundacionalismus  je  vskutku  třeba  odmítnout,  řečeno  stručně:  není  možné 

vystoupit z řeči a vybudovat někde bokem na zelené louce, prostřednictvím 

nazření čistých „věcí o sobě“, ideální etický systém. 

Snaha zprostředkovat čtenáři tento vhled v souvislostech je náplní první 

výkladové  části  mé  práce  (II.1.  –  II.2  a  III.1  –  III.4),  která  je  převážně 

explikační a  interpretační. Z  odmítnutí  fundacionalismu  pak  vychází  další 

výklad, nejprve (III.5) bude dokončena „exegetická“ rovina práce a poté (IV.1 – 

IV.3)  budou  podrobeny  kritice  hlavní  proudy  analytické  meta-etiky  a  bude 

představeno,  jakým  způsobem  je  třeba,  v  důsledku  pozdně 

wittgensteinovských myšlenek,  změnit  způsob tázání  na poli  etiky. V rámci 

této změněné perspektivy v  závěrečné kapitole (V.1 – V.6) vypracuji pozdně 

wittgensteinovské pojetí etiky, které je jednou z možných odpovědí na otázku, 

která  mě  podnítila  k  tomuto  bádání;  tato  pasáž  sestává  z  domýšlení  a 

usouvztažnění  několika  pozdně  wittgensteinovských  motivů  a  představuje 

spíše tvůrčí eklekticismus, než rigorózní interpretaci.

Zkoumání etiky v souvislosti s myšlením pozdního Wittgensteina je, pro 

absenci  dostatku  primárních  textů  na  toto  téma,  poněkud  nesamozřejmé. 

Proto je třeba započít naše zkoumání nadcházející úvodní kapitolou (I.1 – I.2), 

kde  bude  tato  problematika  představena  v  širším  kontextu  a  kde  jasně 

stanovíme metodologická a interpretační východiska a strukturu práce,  aby 

bylo zřejmé jak a kam budeme směřovat.
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(I) Metodologická a interpretační východiska  

Člověk  si  myslí  třeba,  že  to,  kterých  pojmů  používáme,  nemůže  

představovat  žádný  velký  rozdíl.  Jako  se  dá  nakonec  fyzika  dělat  se  

stopami a couly zrovna tak jako s metry a centimetry; rozdíl je přece jen  

ve větší nebo menší pohodlnosti. Ale ani to není pravda, jestliže např.  

výpočty v určitém systému měr by vyžadovaly více času a námahy, než  

kolik jí můžeme vynaložit. 

Pojmy nás orientují k zkoumáním. Jsou výrazem našeho zájmu a řídí náš  

zájem.1

Obsah kapitoly

V této první, přípravné kapitole nejprve (I.1) představíme problematiku 

zkoumání etiky u pozdního Wittgensteina a následně (I.2)  vymezíme metodu 

našeho zkoumání a představíme s ní související strukturu práce, dále rovněž  

představíme naše interpretační východiska a cíl našeho zkoumání.

1 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 188. – 189. §§ 

569 – 570.
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(I.1)Etika pozdního Wittgensteina?  

V této úvodní podkapitole stručně představíme kontext na jehož pozadí 

si  budeme klást otázku po etice u pozdního Wittgensteina,  abychom pak v 

následující úvodní podkapitole mohli přehledněji představit, jakým způsobem 

ji budeme zodpovídat.

*

Vzhledem k tomu, že existuje více možností, jak rozčlenit Wittgensteinův 

korpus  a  tedy  rovněž  více  možností,  jak  rozumět  označení  „pozdní 

Wittgenstein“,  tak  je  na  místě  úvodem  říci,  že  za  jádro  Wittgensteinova 

pozdního myšlení považujeme Filosofická zkoumání,2 která Wittgenstein, jako 

jediný  ze  svých  pozdních  souborů  poznámek  opakovaně  redigoval  a 

připravoval  k  publikaci;  proto  jsou  Zkoumání nejvíce  relevantní  a  budou 

představovat  primární  východisko  našeho  bádání.  Za  pozdně 

wittgensteinovské  lze  tedy  zcela  jistě  považovat  všechny  texty  napsané  po 

roce 1936, kdy Wittgenstein začíná pracovat na  Zkoumáních v  té verzi,  ve 

které je známe,3 avšak takto přesné vymezení pro naše účely nebude nutné. 

Dalo  by  se  říci,  že  oním  označením  „pozdní“  myslíme  spíše  „ne-raný“  – 

budeme zkoumat postavení etiky poté, co Wittgenstein odmítne svou ranou  

teorii  významu  a  s  ní  spojenou  ontologii,  kterou  rozpracovává  v 

Logicko-filosofickém  traktátu,4 přičemž  specifika  někdy  zmiňovaného 

„středního období“ pro nás nejsou podstatná a nebudeme s tímto rozlišením 

pracovat;  pro  nás  důležitou  Přednášku  o  etice tedy,  protože  vychází  z 

traktátovské ontologie, řadíme do raného období.  V centru našeho zkoumání 

pozdně  wittgensteinovské  etiky  tedy  stojí  Zkoumání,  dále  pak  budeme pro 

2 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. 

3 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Philosophische Untersuchungen. Chichester: Wiley-Blackwell, 

2009. Str. xiix – xxiii.

4 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007.

11



upřesnění  a  rozvedení  některých  motivů  pracovat  jako  s  pozdními  s: 

Poznámkami k filosofii psychologie I,5 Poznámkami k filosofii psychologie II,6 

poznámkami  O  jistotě,7 Poznámkami  o  barvách,8 pozdějšími  Rozličnými 

poznámkami,9 poznámkami, které vyšly pod názvem Zettel10 a ve specifických 

případech  rovněž  s  pozdními  poznámkami  z  Wittgensteinových  online 

archivů.11 

Naše  zkoumání  poněkud  komplikuje  skutečnost,  že  ve  všech  těchto 

poznámkách,  tedy  v  podstatě  ve  všech  dostupných  Wittgensteinových 

pozdních poznámkách, je o etice jen několik málo okrajových zmínek.12 Právě v 

důsledku tohoto  nedostatku  explicitních  zmínek  o  etice  ve  Wittgensteinově 

pozdním  díle,  byla  etika  většinou badatelů,  kteří  se  zabývají  myšlením 

pozdního  Wittgensteina,  dlouhou  dobu  opomíjená.  Přitom  o  etice  se  v 

souvislosti s Wittgensteinem psalo relativně extenzivně, avšak téměř výhradně 

v  souvislosti  s  Traktátem. Ten má silný etický nádech a Wittgenstein ho v 

dopise nakladateli dokonce označil za knihu o etice.13 Tím spíše, je po přečtení 

předmluvy  ke  Zkoumáním,  ono  opomíjení  etiky  v  kontextu  pozdního 

Wittgesteina neadekvátní.

5 WITTGENSTEIN,  Ludwig. Remarks  on  the  philosophy  of  psychology  =  Bemerkungen 

über die Philosophie der Psychologie. Volume I. Chicago: The University of Chicago Press, 

1988.

6 WITTGENSTEIN,  Ludwig. Remarks  on  the  philosophy  of  psychology  =  Bemerkungen 

über  die  Philosophie  der  Psychologie. Volume  II.  Chicago:  The  University  of  Chicago 

Press, 1988.

7 WITTGENSTEIN, Ludwig. O jistotě. Praha: Academia, 2010.

8 WITTGENSTEIN, Ludwig. Poznámky o barvách. Praha: Filosofia, 2010.

9 WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky: výbor z pozůstalosti. Praha: Mladá fronta, 

1993.

10 WITTGENSTEIN, Ludwig. Zettel. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 

2007.

11 Ty jsou dostupné na odkazu http://wab.uib.no/

12 Úplný výčet  viz  DE MESEL, Benjamin.  The Later Wittgenstein and Moral  Philosophy. 

Springer International Publishing, 2018. Str. 2. – 3.

13 LUCKHARDT, C. G., ed. Wittgenstein: sources and perspectives. Bristol: Thoemmes Press, 

1996. Str. 94. – 95.
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... okolnosti [mě] vedly k tomu, že jsem znovu pročítal svoji první knihu 

(„Logicko-filosofický traktát“) a vysvětloval její  myšlenky. Tu mi náhle 

začalo připadat, že bych měl ony staré myšlenky uveřejnit společně s 

novými:  že  těmto  posledním se  může  dostat  správného osvětlení  jen 

protikladem k mému staršímu způsobu myšlení a na jeho pozadí.

[PU Předmluva]

Je-li možné správně pochopit Wittgensteinovy pozdní myšlenky jen v kontrastu 

a na pozadí jeho raných myšlenek – ve kterých  je etika zcela klíčová –, pak 

bylo ono opomíjení etiky v pozdně wittgensteinovském kontextu, bez dalšího 

vysvětlení, přinejmenším zvláštní.14

V  poslední  době  se  však  naopak  zdá,  že  se  etika  v  souvislosti  s 

Wittgensteinovými  pozdními  myšlenkami  stala  tématem  velmi  oblíbeným. 

Zmiňme tři sborníky: Wittgenstein’s Moral Thought,15 Later Wittgenstein and 

Moral  Philosophy;16 Ethics  in  the  Wake  of  Wittgenstein;17 a  také  jednu 

monografii:  Wittgenstein‘s  Ethical  Thought;18 a  krom  toho vyšla  v  nedávné 

době řada studií v odborných periodikách. To vše lze považovat za kontext 

našeho nadcházejícího bádání, který budeme příležitostně zmiňovat, abychom 

tak  usouvztažnili  naše  analýzy  k  současným diskusím a  tím projasnili  naši 

pozici. Analýza současných diskusí mezi různými badateli však nebude hlavní 

náplní  našeho  nadcházejícího  zkoumání,  v  první  řadě  nám  půjde  o  to 

představit a obhájit svébytné pozdně wittgensteinovské pojetí etiky spočívající 

v projasňování, kultivaci a obohacování našich etických způsobů vidění.

14 Toho si všímají další i další autoři, viz například: ICZKOVITS, Yaniv. Wittgenstein's ethical 

thought. New York: Palgrave Macmillan, 2012. Str. 15. – 17.

15 AGAM-SEGAL, Reshef  a  Edmund DAIN, ed.  Wittgenstein’s  Moral  Thought.  Routledge, 

2019.

16 DE  MESEL,  Benjamin.  The  Later  Wittgenstein  and  Moral  Philosophy. Springer 

International Publishing, 2018.

17 DE MESEL, Benjamin a Oskari KUUSELA, ed.  Ethics in the wake of Wittgenstein. New 

York: Routledge, 2019.

18 ICZKOVITS, Yaniv. Wittgenstein's ethical thought. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
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*

Ale  jakým  způsobem  je možné  psát  o  etice  v  souvislosti  s 

Wittgensteinovým  pozdním  myšlením,  když  se  o  ní  ve  svém  pozdním  díle 

prakticky nezmiňuje?
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(I.2)Metodologická a interpretační východiska  

Vzhledem k výše popsaným specifikům našeho badatelského projektu, je 

obzvláště důležité jasně vymezit náš postup, aby bylo zřejmé, jak, kam a za 

jakým účelem směřujeme. 

*

Naše zkoumání se bude odehrávat v zásadě na dvou rovinách, jejichž 

výklad se bude místy proplétat, avšak jejich argumentační linie jsou na sobě 

vzájemně nezávislé: 

(a)  První  postup  bychom  mohli  nazvat  exegetickým.  Na  této  rovině 

výkladu  budeme  vycházet  z  důrazu  na  Wittgensteinem  proklamovanou 

souvislost jeho raného a pozdního myšlení,  které rozvinul do značené míry 

prostřednictvím  odmítnutí  některých  klíčových  motivů  Traktátu.  A 

podotkněme  zde,  že  mezi  traktátovské  myšlenky,  které  Wittgenstein  ve 

Zkoumáních explicitně odmítá, nepatří jeho rané pojetí etiky. To lze vysvětlit v 

zásadě  třemi  způsoby:  (1)  své  rané  pojetí  etiky  odmítá  ve  Zkoumáních 

implicitně tím, že zcela změnil své chápání řeči, nebo (2) o etiku zcela ztratil 

zájem, nebo (3) jeho pojetí etiky zůstává víceméně stejné, podobně jako jeho 

pojetí  filosofie.  Adekvátnost  (1)  prvního  vysvětlení  závisí  na  interpretaci 

Wittgensteinova  raného  pojetí  etiky  a  na  interpretaci  Zkoumání,  my  zde 

předložíme takový výklad, v jehož rámci toto vysvětlení nepřipadá v potaz a 

proto ho odmítáme.19 Co se týče (2) druhého vysvětlení, tak to samozřejmě 

nelze z podstaty věci nikdy zcela vyvrátit, mohli bychom argumentovat řadou 

osobních zápisků, které mají etický ráz,20 ale zabývat se tím, zda Wittgenstein 

o něco ztratil zájem či nikoli nám nepřijde filosoficky příliš zajímavé a proto 

19 Přičemž  nechceme  tvrdit,  že  by  snad  nebylo  možné  podat  plausibilní  interpretaci 

Wittgensteinovy rané a pozdní filosofie, v jejímž rámci by toto vysvětlení adekvátní bylo.
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tuto  otázku  necháváme  otevřenou.  Z  filosofického  hlediska  je  totiž  daleko 

zajímavější  ono (3)  třetí  vysvětlení,  které  před námi  otevírá  metodologický 

postup,  který  jsme  nazvali  exegetickým.  Nejprve  vymezíme  a  lokalizujeme 

Wittgensteinovo rané pojetí etiky (II.1 – II.2)  a následně budeme pozorovat 

ono  odmítnutí  myšlenek  Traktátu  a  celkovou  změnu  perspektivy,  kterou  

Wittgenstein představil ve Zkoumáních (III.1 – III.4), abychom následně vložili  

a  přetransformovali  Wittgensteinovo  rané  pojetí  etiky  do  pozdně 

wittgensteinovského rámce (III.5).

(b) Druhý postup bychom mohli nazvat aplikační. Na této rovině výkladu 

aplikujeme  pozdně  wittgensteinovské  myšlenky  na  oblast  etiky  a  budeme 

zkoumat,  jaké  pojetí  etiky  z  toho  vyplyne.  Nejprve  představíme  pozdně 

wittgensteinovský  anti-fundacionalismus (III.1.  –  III.4)  a  následně  budeme 

pozorovat jeho dopady na poli analytické meta-etiky (IV.1 – IV.2), což vyústí v 

odmítnutí tradičních meta-etických sporů a odlišné pojetí etiky, které na závěr  

tohoto postupu (IV.3) formulujeme a kontrastujeme vůči morálce.

Přičemž  obě  metody  našeho  zkoumání  vyústí  do  pojetí  etiky,  které  je  v 

hlavních charakteristikách víceméně stejné, což lze chápat jako nepřímý důkaz 

výše zmíněného předpokladu, že (3) že stran etiky panuje ve Wittgensteinově 

raném  i  pozdním  myšlení  kontinuita.  Avšak  je  třeba  podotknout,  že 

nedostatečná textová evidence umožňuje i jiné plausibilní interpretace a proto 

ono pojetí etiky, ke kterému se v následujících kapitolách dopracujeme jaksi ze 

dvou  stran,  nebudeme  nazývat  etikou  pozdního  Wittgensteina,  ale  pozdně 

wittgensteinovskou etikou.

Právě v rozvoji pozdně wittgensteinovské etiky spočívá těžiště a hlavní 

přínos  této  práce.  Tomu  se  budeme  věnovat  v  závěrečné  kapitole  našeho 

bádání (V.), kde budeme postupně rozvíjet pojetí etiky, které vyplyne z pozdně 

wittgensteinovského  anti–fundacionalismu  za  pomoci  některých  dalších 

20 K problematice statusu různých zápisků etického rázu: DE MESEL, Benjamin. The Later 

Wittgenstein and Moral Philosophy. Springer International Publishing, 2018. Str. 2.– 9.
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pozdně  wittgensteinovských  motivů.  Na  úvod  (V.1)  shrneme  a  vymezíme 

předmět  zkoumání,  následně  se  budeme  věnovat  (V.2  –V.3)  aspektovému 

vidění  v  souvislosti  s  etikou a  dále  (V.4.  –  V.5)  přehlednému znázornění  v 

souvislosti  s  etikou,  čímž  bude  rozpracováno nuancované  pozdně 

wittgensteinovské  pojetí  etiky  jako  projasňování,  kultivace  a  obohacování  

etických způsobů vidění, jehož fungování v poslední části našeho bádání (V.6) 

představíme na případové studii.

*

Primárním cílem našeho zkoumání  je  vymyslet,  jak by mohla vypadat 

transcendentální  etika  v  anti-fundacionalistickém rámci a  za  tímto  účelem 

budeme v závěrečné kapitole (V.) selektivně používat některé vhodné pozdně 

wittgensteinovské  motivy,  které  původně  nebyly  traktovány  ve  spojitosti  s 

etikou, a v tomto smyslu tedy tuto část našeho zkoumání není vhodné nazývat 

interpretací Wittgensteina.  Půjde nám totiž  o  rozvoj  stanoveného tématu a 

nikoli  o  historiografiky  přesnou  interpretaci  primárních  textů,  která  stran 

našeho tématu, z výše zmíněných důvodů, ani není možná. Proto bude ono 

pojetí etiky, které představíme pozdně  wittgensteinovské a to v tom, že (1) 

rozvíjí  některé  pozdně  witttgensteinovské  motivy,  (2)  pracuje  s 

wittgensteiniánskou  terminologií  a  (3)  navazuje  na  současné  diskuse  mezi 

wittgensteiniány,  nikoli  však v tom, že by se jednalo o věrnou interpretaci 

toho, co si myslel Ludwig Wittgenstein.

Hodnota zde vypracovaného pojetí etiky tedy nespočívá v tom, že by se 

snad mohlo jednat o takové pojetí,  které zastával Ludwig Wittgenstein, ale v 

myšlenkách,  které  přináší  –  naším  cílem  bude  rozvinout  a systematizovat 

některé pozdně wittgensteinovské motivy tak, abychom představili pojetí etiky, 

které bude přínosné a přesvědčivé samo o sobě. Když se tedy budeme v oněch 

závěrečných,  spekulativních  pasážích  našeho  zkoumání  vymezovat  vůči 

některým  blízkým,  avšak  odlišným  wittgensteinovským  pojetím  etiky, 
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nebudeme tak činit odkazem na autoritu primárních textů,21 ale argumenty 

mířícími  na  celkovou soudržnost  a  výpovědní  hodnotu  onoho kritizovaného 

pojetí, a od případné kritiky našeho pozdně wittgensteinovského pojetí etiky 

jako  projasňování,  kultivace  a  obohacování  etických  způsobů  vidění, 

očekáváme stejný přístup.

21 Vzhledem  k  fragmentárnímu  charakteru  Wittgensteinova  korpusu  by  to  beztak  bylo 

možné jen v omezené míře.
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(II) Raný Wittgenstein a etika  

Je jasné, že etika se nedá vyslovit.

Etika je transcendentální.

(Etika a estetika jsou jedno.)22

Obsah   kapitoly  

Naše zkoumání začneme (II.1) výkladem Wittgensteinova raného pojetí  

etiky v Traktátu, které následně (II.2) rozvedeme prostřednictvím Přednášky o 

etice  a formulujeme raně wittgensteinovské pojetí  etiky  jako spočívající  ve  

způsobu  vidění  faktů  ve  světě,  které  bude  na  konci  příští  kapitoly  (III.5) 

přeneseno do pozdně wittgensteinovského rámce.

22 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007. Str. 

81. Věta 6.421.
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(II.1) Etika v   knize o etice  

K problematice etiky v  Traktátu bylo napsáno velké množství odborné 

literatury  a  existuje  celá  řada  interpretačních  přístupů,  které  se  v  jistých 

bodech rozcházejí.23 Traktát, ale není cílem našich analýz – jeho výklad zde 

slouží primárně jako východisko pro pochopení  Přednášky o etice,  jediného 

souvislého textu, kde Wittgenstein systematicky analyzuje oblast etiky a na 

který se v následující části podíváme podrobněji a také jako východisko pro 

pochopení Wittgensteinova pozdního myšlení, které vychází právě z odmítnutí 

některých traktátovských motivů. Za tímto účelem se zaměříme na základní 

výklad  hlavních  tezí  Traktátu,  obzvláště  těch,  které  souvisí  s  etikou  a  od 

rozboru rozsáhlých interpretačních sporů ohledně Traktátu upustíme.

*

Podstatné pro nás bude hlavně, že Wittgenstein v Traktátu chápe etiku 

jako (1) transcendentální24 a (2) věty etiky jako smysluprázdné [sinnlos]25 – to 

bude  nyní  třeba  pochopit  v  souvislostech.  V  Traktátu Wittgenstein 

vypracovává  takzvanou  obrazovou  teorii  významu,  podle  které  naše  věty 

zobrazují  svět,  který  sestává  z  faktů,  to  jest  z  existence  či  neexistence 

23 Základní  shrnutí  interpretačních  přístupů viz  ICZKOVITS,  Yaniv. Wittgenstein's  ethical 

thought.  New York:  Palgrave  Macmillan,  2012.  Str.  17.  –  22.  Posdrobněji  JOSISOVÁ, 

Pavlína. Wittgenstein, etika a etické vyjádření. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze.  Str. 10. – 25.

24 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007. Str. 

81. Věta 6.421.

25 Tamtéž. Věty 6.42; 6.522, 6.54 a 4.461. Budeme zde pracovat s rozlišením na nesmyslné 

[unsinnig]  a  smysluprázdné  [sinnlos]  věty.  Naše  chápání  lze  stručně  shrnout  tak,  že 

nesmyslné  věty  jsou  chybné  po  formální  stránce  (slova  jsou  špatně  uspořádána)  a 

smysluprázdné po obsahové stránce (selhávají v tom, že neoznačují žádné fakty ve světě). 

Toto  rozlišení  je  předmětem interpretačních  sporů,  přehledně  viz  JOSISOVÁ,  Pavlína. 

Wittgenstein, etika a etické vyjádření. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Str. 40. – 46.
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elementárních stavů věcí.26 To je umožněno díky  logické formě  [die logische 

Form],27 kterou  Wittgenstein  hypostazuje  jako  transcendentální  podmínku 

smysluplnosti  a  kterou  podle  něj  sdílí  naše  řeč  se  světem,  čímž  má  být 

překlenuta ona tradiční epistemologická mezera mezi subjektem a objektem a 

garantována  adekvátnost  onoho zobrazování  světa  –  elementární  věty  v 

souladu s logickou formou zobrazují elementární fakta, a to buď pravdivě (v 

případě, že se jedná o aktuální stav věcí), či nepravdivě (v případě, že se jedná 

o možný, ale neaktuální stav věcí). Všechny potenciální smysluplné věty pak 

sestávají z různých kombinací elementárních vět a jejich pravdivostní hodnota 

se vyhodnocuje na základě pravdivostní hodnoty oněch vět elementárních.28

Smysluplnost je tedy omezena na popis faktů, tedy na věty přírodovědy a 

věty  které  fakta  nepopisují  –  věty  filosofie,  logiky,  etiky  a estetiky,  –  jsou 

chápány jako  smysluprázdné. To vychází z předpokladu, že smysluplné věty 

musí být falibilní a alespoň v principu verifikovatelné, což neplatí pro věty, 

které  nepopisují  co je  svět,  ale  týkají  se  toho  jak ony  fakty  popisujeme 

(filosofie a logika)29 a jak je ohodnocujeme (etika a estetika)30 – to jest způsobu 

zobrazování  světa.  Proto  nelze  vypovídat  o  logické  formě,  protože  je 

transcendentálním  předpokladem  samotného  vypovídání;  způsob  zobrazení 

nelze  zobrazit,  jelikož  bychom  k  tomu  potřebovali  nějakou  meta-logickou 

formu a tak dál ad infinitum. Onen způsob zobrazení se pouze ukazuje v tom, 

jakým způsobem zobrazujeme,  ale  nemůže  být  předmětem svého  vlastního 

zobrazovaní.31 A podobně je tomu s etickou (a estetickou) hodnotou světa – ta 

nespočívá v tom co je ve světě:

26 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007. Str. 

11. – 37. Věty 1. – 4.128.

27 Tamtéž. Str. 16. Věta 2.18.

28 Tamtéž. Str. 37. – 65. Věty 4.2 – 5.5571.

29 Logika a filofofie v  Traktátu v podstatě splývají. Viz tamtéž. Str. 74.; 83; 32. Věty 6.13; 

6.53, 4.111 – 4.112.

30 Etika a estetika v Traktáru splývají explicitně. Viz tamtéž. Str. 81. Věta 6.421.

31 Zde je na místě podotknout, že takzvaný rezolutní interpretační přistup by s tezí, že se 

způsob zobrazení ukazuje ve způsobu zobrazování nesouhlasil. Pro naše zkoumání je však 

tato otázka vedlejší a nebudeme se jí dále zabývat.
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Všechny věty mají stejnou hodnotu.

Smysl světa musí ležet mimo něj. Ve světě je vše, jak to je, a vše se děje, 

jak se to děje; hodnota není  v něm – a kdyby byla, neměla by žádnou 

hodnotu. … 

[TLP 6.4 – 6.41]

Smysluplné věty popisují svět, tedy fakta, to jest existenci a neexistenci stavů 

věcí a věci jsou uspořádány nahodile.32 My toto nahodilé uspořádání můžeme 

pravdivě či nepravdivě popisovat, avšak všechna fakta jsou z etického hlediska 

na stejné úrovni – jsou eticky neultrální. Etická hodnota nemůže být nahodilá, 

jinak  by  nebyla  hodnotou;  je  transcendentální  a  leží  mimo nahodilý  svět,33 

proto smysluplné věty nemohou vyjádřit nic etického.34

V čem tedy spočívá ona etická hodnota, jaká je charakteristika etiky a co 

se myslí tím, že je etika transcendentální? Z interpretačního hlediska se jedná 

o notoricky problematické otázky a ona závěrečná „mystická“ část Traktátu 

(ze které pocházejí výše citované pasáže) byla vykládána mnoha způsoby. Nyní 

bude představeno čtení, které nachází oporu v Přednášce o etice, skrze kterou 

ho v následující podkapitole rozvedeme a upřesníme:

Etika spočívá v tom, jak se vztahujeme ke světu.

Tedy nikoli  ve faktech,  ze  kterých  sestává  svět,  ale  v  tom,  jak se  k  oněm 

faktům vztahujeme:

Mění-li  dobrý  či  zlý  úmysl  svět,  může  měnit  jen  jeho  hranice,  nikoli 

fakty; nikoli to, co lze vyjádřit jazykem.

Stručně řečeno, svět se pak musí stát zcela jiným.

32 Tamtéž. Str. 80. Věta 6.41.

33 Tamtéž. Str. 80. – 81. Věty 6.41. a 6.421.

34 Tamtéž. Str. 80,. Věta 6.42.
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Musí takříkajíc získat nebo ztratit jako celek.

Svět šťastného je jiný než svět nešťastného. 

[TLP 6.43]35

Fakta jsou tak, jak jsou, ale chápání souvislostí mezi nimi je odlišné – člověk, 

který má dobré úmysly žije ve zcela jiném světě, než člověk se zlými úmysly. 

Etika formuje fakty do rozličných vztahů a utváří tak jisté ohodnocení světa, je 

transcendentální,  protože  se  týká  onoho  jak,  onoho  způsobu  chápání, 

představuje jistou perspektivu, v jejíž rámci fakta ohodnocujeme, a z níž nelze 

vystoupit a nahlédnout ji  z  vnějšku, protože je vždy již obsažena v každém 

našem nahlížení. Zde se nabízí paralela s logikou a logickou formou;  mluví-li 

Wittgenstein  (logika,  respektive  filosofie) o  logické  formě  jako  o 

transcendentální  podmínce zobrazování  světa,  mohli  bychom pro názornost 

říci, že etika se zabývá o  etickou formou jako o transcendentální podmínkou 

etického ohodnocování světa –  etická forma ohodnocuje ony fakty, určuje, jak 

chápeme svět (například jako šťastní či nešťastní). Rozdíl spočívá v tom, že 

logická forma je univerzální a sdílí ji  řeč (subjekt) i svět (objekt), proto lze 

všem  smysluplným  výrokům  objektivně  přiřadit  pravdivostní  hodnotu  na 

základě aktuální konstelace faktů – ona etická forma oproti tomu není součástí 

světa, ale pouze součástí subjektu, který představuje hranice světa,36 a který 

svět subjektivně tak či onak ohodnocuje. Etickou formou formované věty etiky 

tedy  nelze,  na  rozdíl  od  logickou  formou  formovaných  vět  přírodovědy, 

smysluplně vyslovit.37

*

Podívejme se nyní, jak své rané pojetí etiky Wittgenstein dále rozvíjí v 

Přednášce o etice.

35 Tamtéž. Str. 81.

36 Tamtéž. Str. 66.; 81. Věty 5.632 a 6.43.

37 Tamtéž. Str. 80. – 81. Věty 6.42 a 6.421.
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(II.2) Etika v Přednášce o etice  

Hodnou pozornosti nečiní  Přednášku o etice38 pouze fakt, že se jedná o 

jediný  Wittgensteinův  ucelený  text  na  toto  téma,  ale  rovněž  to,  že  přináší 

zásadní rozvinutí pojetí etiky, které prosvítá již v Traktátu. Proto Přednášku o 

etice nyní důkladně vyložíme  a toto pojetí etiky představíme, abychom ho v 

rámci  oné výše  zmíněné exegetické  cesty  pak na  konci  následujíc  kapitoly 

přenesli do pozdně wittgensteinovského rámce.

*

Na úvod Přednášky o etice Wittgenstein vymezuje s odkazem na Moora 

předmět etiky jako „...obecné zkoumání  toho,  co je  dobré.“  a  podává řadu 

dalších  synonymních  výměrů,  které  mají  projasnit  onen  původní:  etika  je 

zkoumání: toho, co je hodnotné; toho, co je skutečně důležité; smyslu života; 

toho, kvůli čemu stojí za to žít a pravého způsobu života.39 Následně se pouští 

do  zkoumání  výrazů,  které  do  takto  vymezené  oblasti  běžně  spadají  a 

analyzuje  Moorovo  klíčové  rozlišení  dvou  velmi  odlišných  způsobů  použití 

etických výrazů:

(I) relativní smysl

(II) absolutní či etický smysl

38 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Přednáška o etice  /  Lecture on Ethics.  Organon F [online]. 

2005, 12(1), 72. – 79. Přednáška o etice byla proslovena roku 1929 pro laické publikum. 

Wittgenstein zde vychází z traktátovského chápání řeči a světa, ale metodou zkoumání se 

blíží již spíše své pozdní tvorbě, proto bývá  Přednáška o etice často řazena do jakéhosi 

přechodného či středního období.

39 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Přednáška o etice  /  Lecture on Ethics.  Organon F [online]. 

2005, 12(1), str. 73.
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Každý  soud  relativní  hodnoty  je  pouhé  konstatování  faktů,  které  je 

usouvztažněné k předem danému arbitrárnímu cíli:

„Místo abych řekl: „Tohle je ta pravá cesta do Grenchestru,“ bych mohl 

právě tak říci: „Tohle je ta pravá cesta do Grenchestru, po níž se máte 

dát, chcete-li  dojít  do Grenchestru v co nejkratším čase.“ ...  Ta pravá 

cesta je cesta, jež vede k arbitrárně předem určenému cíli, a všem nám 

je  celkem  jasné,  že  o  pravé  cestě  nemá  smysl  mluvit  bez  vztahu  k 

takovému předem určenému cíli.“40

Jenže o to se právě pokoušejí etické hodnotové soudy, které se tváří jako by 

nebyly vztažené k arbitrárnímu cíli, nýbrž k jakémusi absolutnímu cíli, a proto 

je nezle převést na  konstatování faktů – všechna fakta totiž stojí na stejné 

úrovni  a  mohla  by  soudům poskytnout  jen  onu  relativní a  nikoli  absolutní 

hodnotu. Žádný popsatelný stav věcí totiž nemůže implikovat etický hodnotový 

soud:

„... pokud je absolutně dobré popsatelný stav věcí, byl by to takový stav, 

který  by  každý,  nezávisle  na  svých  choutkách  a  sklonech,  nutně 

uskutečnil, nebo by se styděl, že tak neučinil. A já chci říci, že takový 

stav  věcí  je  chiméra.  Žádný stav  věcí  nemá sám o sobě to,  co  bych 

nazval donucovací mocí absolutního soudce.“41

Wittgenstein zde naráží na známý problém všech standardních etických teorií 

– na onen záhadný přechod od popisu toho co  je, k tomu, co by být  mělo  a 

zavrhuje tento přechod jako pomýlený.42

40 Tamtéž. Str. 74. – 75.

41 Tamtéž. Str. 75.

42 To je jeden z důvodů, proč nám wittgensteinovská etika neříká, co máme dělat. K tomuto 

motivu se budeme opakovaně vracet.
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Ukázalo se, že má-li mít absolutně dobré (stejně jako všechny absolutní 

hodnotové soudy) nějaký význam, tak nemůže spočívat ve faktickém stavu věcí 

–  proto  se  Wittgenstein  snaží  lokalizovat  význam  etických  výroků  jinde  a 

zkoumá  jejich  použití.43 Zdůrazňuje,  že  se  tendence  používat  absolutní 

hodnotové soudy pojí s jistými subjektivními počitky a jako příklady uvádí svůj 

počitek  při  procházce  za  hezkého  letního  dne:  „Nejlepší  způsob,  jak  ten 

zážitek  popsat,  je  podle  mne  říci,  že  když  jej  mám,  žasnu  nad  existencí 

světa.“44 a dále pocit absolutního bezpečí: „Míním ten stav mysli,  kdy mám 

sklon říci: „Jsem v bezpečí ať se stane cokoli, nic mi nemůže ublížit.““45 Jenže 

slovní výraz, který těmto počitkům dáváme, je nesmyslný. Žasnout nad něčím 

dává smysl totiž pouze v případě, kdy si dovedeme představit, že by to tak 

třeba nemuselo být – můžeme například žasnout nad velikostí psa, který je 

větší, než jakýkoli jiný pes, kterého jsme kdy viděli, ale nedává smysl žasnout 

nad existencí světa, protože si nedovedeme představit, že by svět neexistoval; 

jedná  se  tedy  o  pomýlené  použití  slova  „žasnout“.  Podobně  je  to  s  oním 

pocitem bezpečí, v bezpečí můžeme být před tím či oním, ale nikoli před vším 

– takto se slovo „bezpečí“ nepoužívá.46 Wittgenstein tedy dochází k tomu, že:

„... o jisté charakteristické pomýlené použití jazyka jde u všech etických 

a náboženských výrazů. Všechny ty výrazy na první pohled vypadají jako 

pouhá  přirovnání.  ...  Přirovnání  však musí  být  přirovnáním  něčeho.  A 

mohu-li  nějaký fakt  popsat  přirovnáním, pak musím být  také schopen 

přirovnání opustit a popsat fakty bez něj. Jakmile však zkusíme opustit 

přirovnání v našem případě a prostě formulovat fakty, jež za ním stojí, 

zjišťujeme, že žádné takové fakty nejsou. A tak to, co se na první pohled 

jevilo jako přirovnání, teď vypadá jako pouhý nesmysl.“47

43 Zde již můžeme pozorovat jistý předvoj jeho budoucí metody ve Zkoumáních.

44 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Přednáška o etice  /  Lecture on Ethics.  Organon F [online]. 

2005, 12(1), str. 76.

45 Tamtéž. Str. 76.

46 Tamtéž. Str. 76. – 77.

47 Tamtéž. Str. 77.
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Vrátíme-li se tedy k našemu původnímu rozlišení, tak se ukázalo, že všechny 

soudy se používají  buď v (I)  relativním smyslu či  v  (II)  absolutním smyslu. 

Výroky  v  relativním  smyslu  jsou  vázané  na  nějaký  faktický  stav  věcí  (na 

rychlost cesty do Grenchestru či na nadstandardní velikost psa) a zdá se, že 

soudy v absolutním smyslu se jim podobají, jako kdyby říkaly něco podobného, 

působí jako jistá přirovnání (pravá cesta či úžas nad existencí světa), avšak při 

důkladné  analýze  se  ukázalo,  že  ona  přirovnání  jsou  prázdná,  že  ve 

skutečnosti  neodkazují  k ničemu, k žádnému faktickému stavu věcí – proto 

jsou všechny etické výroky nesmyslné.

Dále se Wittgenstein opět vrací k oněm zážitkům, u kterých mu přijde, že 

mají  absolutní  hodnotu,  kterou  však  nelze  smysluplně  vyjádřit  a  zavrhuje 

rovněž možnost lokalizovat onu absolutní hodnotu přímo v nich. Jde-li totiž o 

zážitky, tak jde o jisté fakty, které lze rovněž popsat (odehrály se na určitém 

místě, trvaly určitý čas, ...) a jejich absolutní hodnota se ztrácí – fakt nemůže 

mít nadpřirozenou hodnotu.48 

Poté,  co  se  tedy  ukázalo,  že  absolutní  smysl  nemůže  být  žádným 

způsobem smysluplně vázán na fakta ústí Wittgensteinovo zkoumání v závěru 

Přednášky o etice do klíčového poznatku: absolutní smysl spočívá ve způsobu 

vidění  světa.  Žádný fakt  nemůže nést  absolutní  hodnotu,  ta  může spočívat 

jedině v tom, jak se k onomu faktu vztahujeme – jakým způsobem ho vidíme. 

Wittgenstein  to  demonstruje  na  použití  slova  „zázrak“  a  uvádí  následující 

příklad:

„Vezměme si třeba případ, že by jednomu z vás najednou narostla lví 

hlava  a  začala  by  řvát.  Podle  mých  představ  by  jistě  šlo  o  nadmíru 

zvláštní událost. Jakmile bychom se probrali z překvapení, navrhl bych 

sehnat doktora, vědecky ten případ vyšetřit a pokud by mu to neublížilo, 

byl bych pro, aby se provedla vivisekce. Kam by se ale poděl zázrak? Je 

totiž jasné, že jakmile se na věc podíváme takto, všechno zázračné se 

ztratí...“49

48 Tamtéž. Str. 77. – 78.

49 Tamtéž. Str. 78.
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Slovo  „zázrak“  by  v  oné  situaci  mohlo  být  použito  opět  v  relativním  i 

absolutním smyslu. Onen absolutní smysl chápání oné situace jako zázraku by 

znamenal, že se jedná o něco nadpřirozeného, o něco nad rámec říše faktů a v 

našem příkladu by tento způsob vidění celé situace trval zhruba to do chvíle, 

než by se probrali z překvapení. Následně po zavolání doktora a návrhu onu 

nadmíru zvláštní událost prozkoumat se proměňuje onen  způsob vidění celé 

situace  (přičemž  fakta  zůstávají  stejná);  najedou  je  situace  chápána  jako 

zázrak v  relativním smyslu,  tedy jako fakt,  který se vědě zatím nepodařilo 

vysvětlit.

„... vědecký pohled na fakt není způsobem, jak se na něj dívat jako na 

zázrak.  Ať  si  totiž  představíte,  jaký  fakt  chcete,  není  sám  o  sobě  v 

absolutním smyslu toho termínu zázračný.“50

Na základě Přednášky o etice, lze tedy rozlišit dva způsoby pohledu:

(I) vědecký (či relativní)  způsob vidění světa

(II) etický (či absolutní) způsob vidění světa

Přičemž (I)  vědecký způsob vidění faktů  nám fakta ukazuje z hlediska jejich 

pravdivostní hodnoty;  je to způsob vidění jakoby skrze onu výše zmiňovanou 

logickou  formu,  která  je  transcendentálním  předpokladem  možnosti 

smysluplného popisu faktů, jelikož ji sdílí onen popis (empirické věty) a ono 

popisované (fakta).  Proto nám tento vědecký způsob vidění  faktů – logická 

forma – prostředkuje jejich objektivní  popis:  u každé jednotlivé smysluplné 

věty lze s odkazem na aktuální  stav věcí  alespoň potenciálně říci,  zda-li  je 

pravdivá či nepravdivá – vědecký způsob vidění se zaměřuje na to,  co je ve 

světě, která fakta aktuálně nastávají. Dále existuje (II)  etický způsob vidění 

50 Tamtéž. Str. 78.
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faktů, který nám fakta ukazuje z hlediska jejich etické hodnoty, která, jak jsme 

viděli,  není  žádnou  hodnotou  faktickou  a  nelze  ji  tedy  žádným  způsobem 

převést na výčet pravd o faktech, na rovinu toho, co je ve světě – týká se totiž 

toho, jak vidíme to, co je ve světě. Tento etický způsob vidění si pro názornost 

můžeme představit jako vidění skrze etickou formu díky které vidíme ve světě 

etickou hodnotu, podobně jako lze ve světě díky logické formě identifikovat 

pravdivostní  hodnotu;  etickou  formu  bychom  tedy  mohli  chápat  jako 

transcendentální  podmínku ohodnocování  světa,  ve  stejném smyslu  jako  je 

logická forma transcendentální podmínkou smysluplného popisu světa. Rozdíl 

spočívá v tom, že etická hodnota je subjektivní – nelze ji potvrdit či vyvrátit s 

odkazem na faktický stav světa, jako pravdivostní hodnotu. Jde o to, že etická 

hodnota není převoditelná na to,  co za fakta ve světě aktuálně nastává, ale 

spočívá v tom, jakým způsobem vidíme ona fakta, které aktuálně nastávají – v 

tomto smyslu lze tedy říci,  že právě onen etický způsob vidění  vytváří onu 

etickou hodnotu.

*

Nyní  projasněme ono výše představené pojetí etiky,  které lze nalézt v 

náznacích již v knize o etice, Traktátu, a v rozvinutější podobě v Přednášce o 

etice. Je třeba  pochopit v souvislostech transcendentalitu etiky a v tom nám 

pomůže srovnání s logikou; etika i  logika jsou transcendentální,  protože se 

týkají  podmínek možnosti  zobrazování  světa,  tedy logické formy a toho,  co 

jsme nazvali formou etickou – zabývají se tím, co formuje naše vztahování se 

ke  světu a  o  tom vypovídat  nelze,  proto  jsou  věty  logiky  (v  posledku celý 

Traktát)  a věty etiky (všechny etické teorie)  smysluprázdné. Logická forma 

formuje náš přístup k faktům ve světě z hlediska roviny co, prostředkuje nám 

co za fakta existuje a etická forma formuje jak ona fakta ve světě hodnotíme. 

Dále  jsme  rozlišili  vědecký  způsob  vidění,  tedy  vidění  jakoby  skrze  onu 

logickou formu, která nám prostředkuje fakta z hlediska pravdivostní hodnoty 

(zda nastávají či nenastávají) a etický způsob vidění, jakoby skrze onu etickou 

formu, která nám prostředkuje fakta z hlediska etické hodnoty (zda je vidíme 
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jako  dobrá  či  jako  špatná).  Zásadní  rozdíl  spočívá  v  tom,  že  onu logickou 

formu v traktátovském rámci sdílí  řeč (subjekt) i  svět (objekt) a proto jsou 

empirické věty, které formuje, smysluplné, oproti tomu etická forma je pouze 

na straně subjektu a proto jsou morální soudy, které formuje, smysluprázdné, 

v  traktátovském  rámci  je  totiž  smysluplný  pouze  popis  faktů,  nikoli  jejich 

ohodnocení.

Shrňme tedy, že v traktátovském rámci je etika transcendentální a lze ji  

chápat jako spočívající ve způsobu vidění světa, který nám prostředkuje fakta  

jako eticky ohodnocená, přičemž etické teorie stejně jako morální soudy jsou  

smysluprázdné. Nyní  se  podívejme  na  zásadní  změnu  uvažování,  kterou 

Wittgenstein  představil  ve  Zkoumáních,  abychom  na  konci  nadcházející 

kapitoly mohli toto rané pojetí etiky přenést do pozdního filosofického rámce.
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(III) Pozdní Wittgenstein a změna perspektivy  

„Obraz mi říká sám sebe.“  –  mohl  bych říci.  Tj.  to,  že  mi něco říká,  

spočívá v jeho vlastní struktuře, v jeho tvarech a barvách.51

Obsah   kapitoly  

Cílem  první části  této  kapitoly  (III.1  –  III.4) je  výklad  pro  nás 

relevantních  pozdně  wittgensteinovských motivů,  které  budou představovat 

východiska všech  našich následujících zkoumání  –  je  součástí  exegetického 

(II.1 – II.2, III.1 – III.5) i aplikačního (III.1 – III.4, IV.1 – IV.3) postupu zkoumání 

a  budeme  z  ní  vycházet  i  při  rozvoji  pozdně  wittgensteinovské  etiky  v 

závěrečné kapitole (V.1 – V.6). Výklad Wittgensteinovy pozdní filosofie bude 

představen  jako  odmítnutí  traktátovského  pojetí  řeči,52 se  kterým  bude 

průběžně  kontrastován,  a  to  s  důrazem na  odmítnutí  fundacionalismu,  což 

bude pro náš další postup zcela klíčová rovina této změny perspektivy. Nejprve 

(III.1) vyložíme pozdně wittgensteinovské pojetí řeči, jako plurality řečových 

her, následně  (III.2. – III.3) představíme důkladnou analýzu životních forem, 

na jejímž základě v závěrečné podkapitole této výkladové části (III.4) vyložíme 

pozdně wittgensteinovský  anti-fundacionalismus,  pozici,  která  bude 

představovat obecná východiska všech našich následujících zkoumání.

Ve druhé části této kapitoly (III.5) dokončíme exegetickou rovinu našeho 

zkoumání  a  převedeme  Wittgensteinovo  rané  pojetí  etiky  do  pozdně  

wittgensteinovského anti-fundacionalistického rámce.

*

51 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 178; § 523.

52 Usouvztažnění  k  Traktátu Wittgenstein  doporučuje  v  předmluvě  ke  Zkoumáním,  viz 

tamtéž str. 9. – 10.

31



Wittgensteinovo odmítnutí traktátovského pojetí řeči a přechod k jeho 

pozdní filosofii lze vykládat z mnoha perspektiv s důrazem na odlišné aspekty 

tohoto zásadního obratu; my se zde zaměříme na rovinu, která bude klíčová 

pro  další  směřování  našeho  zkoumání:  odmítnutí  fundacionalismu. 

Fundacionalismus vychází z ontologické představy distance mezi subjektem a 

objektem, z představy mezery, kterou je třeba překonat, aby se člověk dostal 

ke světu.  Fundacionalisté si  představují  na jedné straně nás jako nezávislé 

pozorovatele a na druhé straně předpokládají existenci jakýchsi čistých věcí „o 

sobě“, ke kterým je třeba se dostat a kladou si otázku: „Jak to jen udělat, aby 

se při tom člověk nezmýlil?“, což je vede ke snaze fundovat lidské poznání, 

vymyslet  správnou metodu,  jak  tuto  předpokládanou  mezeru  bez  újmy 

překonat a vydobýt pravdu o „věcech o sobě“. Tato linie uvažování pak filosofy 

často vedla k hypostazování rozličných pochybných metafyzických entit nebo 

se jejich epistemologické teorie dostaly do vážných problémů, když se nebyly 

schopny vyrovnat s množstvím protipříkladů. To byl i případ  Traktátu, jehož 

pojetí řeči (vycházející právě z podobné fundacionalistické představy ontologie 

a  s  ní  spojené  epistemologie)  se  ukázalo  být  velmi  vzdálené  přirozenému 

fungování  naší  řeči,  kterému  se  proto   Wittgenstein  důkladně  věnoval  ve 

Zkoumáních.
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(III.1) Od univerzální esence řeči k pluralitě řečových her  

Traktátovské pojetí řeči vzniklo ve snaze fundovat naše poznání;53 aby 

mohly věty naší řeči adekvátně popisovat fakty ve světě, musely s nimi dle 

raného  Wittgensteina  mít  něco  společného,  a  takhle  vznikla  představa 

univerzální logické formy jako transcendentální podmínky poznání.54 Na jedné 

straně stál  subjekt  se  svou  řečí,  jejíž  struktura  odpovídala  struktuře  faktů 

stojících na druhé straně, což umožňovalo jejich adekvátní zobrazení; řeč pak 

byla  chápána  na  způsob  logického  kalkulu,  jako  sestávající  z  jednotlivých 

elementárních prvků, kterým odpovídaly jednotlivé elementární fakty ve světě. 

Tento způsob uvažování však vedl k tomu, že řeč byla omezena výhradně na 

svou deskriptivní funkci, ta byla považována za její esenci a všechny ostatní 

věty,  které  nereprezentovaly  žádné  fakty  ve  světě  byly  považovány  za 

nesmyslné, čímž byla ze sféry smysluplnosti vyloučena většina přirozené řeči. 

A to byl právě největší nedostatek Traktátu – Wittgenstein se zde nezajímal o 

přirozené fungování řeči, ale hledal, respektive vymýšlel, jakousi ideální řeč a 

stanovoval,  co  všechno  musí  platit,  aby  tato  řeč  překlenula  onu 

hypostazovanou mezeru a dostala se ke světu. Proto také trval na existenci 

elementárních vět a elementárních faktů,  i  když v řeči ani ve světě nebylo 

možné nic takového najít55 – bylo to zkrátka nutné, aby zabezpečil přístup ke 

světu. Wittgenstein se stavěl do meta-pozice, ze které určoval správný způsob 

zobrazování  a  proto  skončila  jeho  traktátovská  teorie  jazyka  v  hlubokých 

vnitřních rozporech56 a hlavně zcela odtržená od přirozeného fungování řeči.

53 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Tractatus  logico-philosophicus. Praha:  OIKOYMENH,  2007. 

Str. 8. – 9.

54 Tamtéž, str. 16., 2.17 a 2.18.

55 Tamtéž, str. 15. a 65., 2.061, 2.062, 5.5561 a 5.5562. Wittgenstein dochází k tomu, že zde 

musí z čistě logických důvodů být elementární věty a proto předpokládá i elementární 

fakta, které by tyto elementární věty zobrazovaly. Problém je v tom, že elementární fakta, 

rovněž z logických důvodů, musí být vzájemně nezávislá – tomu ovšem neodpovídá nic z 

naší běžné zkušenosti. Tak například: je-li předmět tyrkysový, tak z toho plyne, že není 

současně růžový; podobně v kontextu prostoru: je-li předmět na místě X, tak z toho plyne, 

že nemůže být současně na místě Y.

56 Tamtéž, str. 83., 6.54. Celý Traktát je ze své vlastní perspektivy nesmyslný.

33



*

Právě  na  přirozené  fungování  řeči  se  Wittgenstein  zaměřuje  ve 

Zkoumáních;  již  mu nejde o to,  fundovat řeč a vytvořit  všeobjímající  teorii 

významu,  ale  pozoruje  její  fungování,  aby  ho  přehledně  znázornil57 a  tím 

rozličné filosofické problémy spíše odstranil, než vyřešil58 (právě v tom spočívá 

zásadní  metodologický  obrat,  ke  kterému  se  budeme  opakovaně  vracet  a 

projasňovat  ho  v  rozličných  kontextech).  Ve  Zkoumáních se  Wittgenstein 

vzdává svůdného ideálu všeprostupující krystalicky čisté logické formy, která 

měla představovat jakousi esenci řeči a pozoruje různé způsoby přirozeného 

používání řeči, která je daleko komplexnější:

...  Existuje  nespočet takových druhů:  nespočetné různé druhy použití 

všeho  toho,  co  označujeme  jako  „znaky“,  „slova“,  „věty“.  A  tato 

rozmanitost není nic pevného, jednou pro vždy daného; nýbrž vznikají 

nové typy řeči, nové řečové hry, jak můžeme říci, a jiné zastarávají a jsou 

zapomínány. … 

Výraz „řečová hra“ tu má vyzdvihnout, že promlouvání řeči je částí určité 

činnosti nebo určité životní formy. …  

[PU § 23]59

Wittgenstein  zdůrazňuje,  že  řeč  má  nespočetné  množství  způsobů  použití, 

které  nemají  žádné  jedno  společné  jádro,60 které  předpokládal  v  Traktátu, 

57 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 66., § 122.

58 Tamtéž, str. 67., §§ 125 – 128.

59 Tamtéž, str. 23. – 24.

60 Zmiňme zde několik příkladů, které Wittgenstein uvádí rovněž v § 23: rozkazovat a jednat 

podle  rozkazu;  popisovat  nějaký  předmět  podle  vzhledu  nebo  na  základě  měření; 

zhotovovat nějaký předmět podle popisu (výkresu); referovat o nějakém dění; zformulovat 

nějakou hypotézu a ověřovat ji; vymýšlet nějaký příběh; číst nějaký příběh; hrát divadlo; 
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žádnou  jednu  společnou  univerzální  logickou  formu,  ale  každá  jednotlivá 

oblast řeči se (1) řídí svými pravidly,61 mezi kterými napříč různými oblastmi  

řeči  existují  nanejvýš  rodové  podobnosti62 a  (2)  je  provázaná  s  určitou 

společenskou praxí63 a rovněž je sama jistou společenskou praxí64 – to jsou dva 

důležité momenty, které je nyní třeba přiblížit a které se snoubí v klíčovém 

pojmu řečová hra.

(1) Wittgenstein volí termín „hra“ v kontrastu vůči traktátovské řeči jako 

kalkulu;  hra  je  šikovná  metafora,  protože  dobře  vystihuje  neomezenou 

pluralitu rozličných oblastí řeči, které podobně jako rozličné hry někdy mají 

něco společného a jindy nikoli.65 To, co rozličné řečové hry někdy částečně 

sdílí jsou  pravidla – zcela klíčový pozdně wittgensteinovský pojem, který se 

skrze metaforu hry obratně dostává do hry.

… určité pravidlo není používáno ani při vyučování, ani při hře samotné; 

ani není fixováno v nějakém soupisu pravidel. Člověk se učí této hře tím, 

že přihlíží, jak ji druzí hrají. Říkáme však, že se hraje podle těch a těch 

pravidel, protože nějaký pozorovatel může tato pravidla vyčíst z praxe 

této hry, – jako jakýsi přírodní zákon, kterým se řídí herní úkony.

[PU § 54]66

uhadovat hádanky; udělat vtip; prosit; děkovat; modlit se; …

61 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 40., § 54.

62 Tamtéž, str. 46. – 47., § 67.

63 Tamtéž, str. 16. a 23. – 25., §§ 7, 23 a 25.

64 Tamtéž, str. 101. – 103., §§ 199 – 202.

65 Tamtéž, str. 45. – 48., §§ 66 – 71.

66 Tamtéž, str. 40.
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Pravidla  řečových  her  se  učíme  od  dětství  skrze  výchovu,  výcvik  a 

nápodobou,67 většinou jsou implicitní, vágní a neartikulovaná, avšak z praxe 

řečových her je můžeme zpětně vypozorovat.68

(2)  Pojem  „řečová  hra“  má,  v  kontrastu  vůči  traktátovské  řeči  jako 

deskripci  faktů,  zdůraznit,  že  řeč  je  něco,  co  děláme,  podobně  jako  když 

chodíme,  jíme  a  pijeme.69 Wittgenstein  proto  analyzuje  rozličné  způsoby 

vyjadřování v kontextu různých společenských praktik;70 řeč totiž není žádná 

od  praxe  odtržená  teorie,  ale  s  rozličnými  společenskými  praktikami 

propletená společenská praxe.71

Řečová hra je označení pro jistou skupinu promluv, pro jistou oblast řeči, 

která  sdílí  určitá pravidla podle kterých funguje a kontext určité praxe,  ve 

které  se  odehrává.  Je  ale  třeba  zdůraznit,  že  řečové  hry  jsou  srovnávací 

objekty a to je třeba mít na paměti, až o nich budeme dále mluvit; nejsou to 

nějaké reálné entity, ze kterých by se jako z jednotlivých stavebních kamenů 

skládala řeč – takový postoj by byl jen jinou verzí fundacionalismu a byl by 

opět jakousi meta-tezí o řeči, učiněnou z jejího vnějšku, která by opět vedla k 

nekonečnému regresu, kterému se proto chce Wittgenstein vyhnout.

Tomu, aby naše tvrzení nebyla nepřiměřená nebo prázdná, můžeme totiž 

uniknout jen tím, že předobraz [řečovou hru]72 prezentujeme jako to, čím 

je, jako srovnávací objekt – takříkajíc jako měřítko; a ne jako předsudek, 

67 Wittgenstein věnuje dlouhé pasáže Zkoumání analýzám učení se pravidlu. Viz například: 

§§ 185 – 198.

68 Jen velmi specifické řečové hry mají pevně daná sepsaná pravidla; jako příklad můžeme 

uvést: rozličné bohoslužby, státní ceremoniály a soudní řízení.

69 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 24. – 25., § 

25.

70 Namátkou: v § 442 používání výrazu „očekávání“ analyzuje v kontextu praxe střelby z 

pušky; v § 670 analyzuje status vnitřních stavů v kontextu praxe telefonování a v § 335 

způsob používání výrazu „myslet“ v kontextu praxe psaní dopisů.

71 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 101., § 198.

72 Z předchozího paragrafu je jasné, že předobrazem myslí právě řečové hry.
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kterému  skutečnost  musí odpovídat.  (Dogmatismus,  do  jakého  při 

filosofování tak snadno upadneme.) 

[PU § 131]73

Ve Zkoumáních popisuje Wittgenstein řeč naopak jakoby z jejího vnitřku, vše 

totiž leží odkryto pohledu,74 a proto ani není třeba vycházet vně. Řečové hry 

jsou pro Wittgensteina nástrojem při jeho analýzách fungování řeči, jedná se o 

srovnávací objekty, které mají za cíl projasnit fungování problematické oblasti 

naší řeči.75 Je zde řeč, a tu lze rozčlenit do plurality řečových her, abychom tak 

lépe pochopili podobnosti a odlišnosti používání jednotlivých výrazů v různých 

oblastech řeči, což nám pomůže odhalit a odstranit zavádějící používání výrazů 

a tím nás oprostit od rozličných filosofických problémů, které z něho plynou.76

*

Pro náš budoucí výklad bude nyní podstatné projasnit používání výrazu 

„význam“,  který  Wittgenstein  chápal  jako  jakousi  meta-kategorii  a  jehož 

pomýlené denotativní chápání –  „Jméno znamená předmět. Předmět je jeho 

významem.“77 –  ho  v  Traktátu  svedlo  k  fundacionalismu.  Ve  Zkoumáních 

Wittgenstein  prostřednictvím  analýzy  mnoha  řečových  her  ukazuje,78 že 

deskriptivní funkce slov není primární a univerzální,  protože vždy závisí na 

způsobu  používání oněch slov  v  rámci  té  či  oné  řečové  hry  –  deskriptivní 

73 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 68.

74 Tamtéž, str. 67., § 126.

75 Tamtéž, str. 68., § 130.

76 Wittgenstein  chápal  svou  pozdní  filosofii,  jako  svého  druhu  terapii,  která  má  za  cíl 

odstranit rozličná zmatení rozumu, která způsobilo chybné používání výrazů mimo jejich 

přirozený kontext. Tomu se ve Zkoumáních věnuje v §§ 89 – 133.

77 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007. Str. 

19, 3.203.

78 K tomu úvodní část  Zkoumání §§ 1 – 43, kde Wittgenstein popisuje fungování různých 

variací jednoduchých řečových her.
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funkce je tedy sekundární vůči svému použití  a navíc se netýká všech slov. 

Význam slova tedy nespočívá v tom, co slovo označuje, ale standardně v tom, 

jak ho v rámci běžné řečové praxe používáme:

„Pro velkou třídu případů použití slova ‚význam‘ – i když ne pro všechny 

případy jeho použití – lze toto slovo vysvětliti takto: Význam nějakého 

slova je způsob jeho použití v řeči.

A význam nějakého jména se někdy vysvětluje tím, že se ukáže na jeho 

nositele.“ 

[PU § 43]79

„Význam slova  je  to,  co  je  při  vysvětlení  významu vysvětlováno.“  Tj.: 

chceš-li pochopit způsob používání slova „význam“, tak obrať pozornost 

na to, co se označuje jako „vysvětlení významu“. 

[PU § 560]80

Zde se dobře ukazuje, že Wittgenstein nechce nahradit jednu teorii významu 

druhou, nechce definovat „význam“ jako nějakou meta-kategorii z vnějšku, ale 

pozoruje přirozené použití slova „význam“ v naší řeči a dochází k jeho výměru 

jakoby z vnitřku: když se ptáme po významu nějakého slova, tak se většinou 

ptáme po tom, jak se toto slovo používá – právě to by nám bylo vysvětlováno, a 

právě to je standardně význam onoho slova. Význam není třeba fundovat ještě 

nadto skrze nějaký speciální kalkul či vztah. Význam našich slov je přímo před 

námi,  je  zkrátka  takový,  jaký  je,  jde  jen  o  to,  pochopit  ho  přehledně  a  v 

souvislostech;81 v souvislostech řečových her, do kterých ona slova patří a tedy, 

jak  uvidíme  v  nadcházející  podkapitole,  zároveň  v  souvislostech  určitých 

životních forem, ve kterých se ony řečové hry odehrávají. 

79 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 34.

80 Tamtéž, str. 187.

81 Tamtéž, str. 65. – 67., §§ 120 – 126.
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(III.2) Od logické formy k životním formám  

Wittgenstein  pojmy  „životní  forma“  [Lebensform],  „životní  formy“ 

[Lebensformen] a „formy života“ [Forms des Lebens] nikde nevysvětluje a v 

jeho korpusu se vyskytují  jen na  několika málo  místech,82 kde slouží  spíše 

naopak k tomu, aby pomocí nich vysvětlil něco jiného; jedná se ale o místa 

klíčová, což vyvolalo zájem mnohých interpretů a rozsáhlé spory o jejich funkci 

a  specifikaci.83 Obecně  lze  říci,  že  shoda  panuje  v  tom,  že  životní  formy 

nastupují na místo logické formy a  jednotlivé interpretace se liší v tom, jak 

tento přechod vykládají. Je na místě upozornit čtenáře, že na základě textové 

evidence  není  možné  vykázat  jedinou správnou  interpretaci  a  že  o  to  ani 

nebudeme  usilovat;  nebudeme  argumentovat  proti  jiným  výkladům,  ale 

zaměříme  se  na  výklad  a  projasnění  toho  našeho.  Dodejme  ještě,  že  zde 

předkládaný výklad, jde v mnohém za dostupnou textovou evidenci (čímž se 

neliší  od  ostatních)  a  naším  záměrem  zde  bude  rozvinout  jisté 

wittgensteinovské intence tak, abychom si připravili půdu pro následný rozvoj 

pozdně  wittgensteinovské  etiky.  Životní  formy pro  nás  budou  důležitým 

pojmem, se kterým budeme pracovat po zbytek našeho zkoumání a proto je 

potřeba důkladně projasnit interpretaci, které se budeme dále držet.

82 V poznámkách,  které  Wittgenstein  systematicky  připravoval  k  publikace  pouze v  pěti 

paragrafech, konkrétně: PU §§ 19, 23 a 241; PPF §§ 1 a 345. Dále lze dohledat několik 

málo další  výskytů  v  rukopisech,  které  jsou  dostupné online na  http://wittfind.cis.uni-

muenchen.de a snadno dohledatelné po zadání zmíněných klíčových slov – tyto výskyty 

jsou však z velké části přípravnými verzemi oněch výše zmíněných paragrafů.

83 Pro uvedení do celé diskuse lze, jako jeden ze starších kanonických textů, které na dlouho 

předurčily diskusi na toto téma, čtenáři doporučit: HUNTER, J. F. M. "Forms of Life" in 

Wittgenstein's  "Philosophical  Investigations." American  Philosophical  Quarterly.  1968, 

5(4), 233. – 243. Dále pak navazující článek: GIER, Nicholas. Wittgenstein and Forms of 

Life. In: Philosophy of the Social Sciences, 10:3, 1980, 241. – 258. Jako velmi pěknou 

analytickou  studii  problematiky  interpretace  životních  forem  lze  doporučit: 

BONCOMPAGNI, Anna. Elucidating Forms of Life. The Evolution of a Philosophical Tool. 

Nordic  Wittgenstein  Review  [online].  2015,  155.  –  175.  Jako  výborný  současný  text 

shrnující  celkový  význam  pojmu  životní  formy  ve  Wittgensteinově  díle  doporučuji: 

HACKER, Peter. Forms of Life. Nordic Wittgenstein Review [online]. 2015 , 1. – 20.
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*

Zaměřme se nyní na onen přechod od logické formy k životním formám. 

Podobně  jako  logická  forma  v  Traktátu,  představují  životní  formy  ve 

Wittgensteinově pozdní  filosofii  rovněž jakousi  podmínku smysluplnosti  vět, 

avšak  v  rámci  zcela  jiného  chápání  řeči.  Logická  forma  byla  garantem 

smysluplnosti,  která  byla  chápána  jako  možnost  přidělení  pravdivostní 

hodnoty a ta byla vázána na fakty ve světě; logická forma pak propojovala řeč 

se  světem  a  tím  garantovala  smysluplnost  vět.  Ve  Zkoumáních je  však 

smysluplnost  věty  chápána  velmi  odlišně,  neplatí  pro  ni  žádná  univerzální 

pravidla, ale váže se na kontext a pravidla řečové hry, ve které je použita: věta 

je smysluplná pouze v kontextu řečové hry, v případě, že je použita v souladu  

jejími pravidly. 

Tyto  rozličné  soubory  pravidel  bychom  mohli  pro  názornost  onoho 

přechodu chápat jako pluralitu různých logických forem; tím dostaneme do 

popředí výše zmíněný první moment – (1) přechod od univerzální esence řeči, 

k proměnlivé pluralitě více či  méně provázaných pravidel používání řeči.  A 

tato pravidla jsou provázána s naší praxí, samotné používání oněch pravidel je 

jistou praxí,84 ona pravidla jsou tedy jaksi vtělena do naší praxe – to je onen 

druhý krok (2) přechod od deskriptivního pojetí řeči, k řeči jejíž základem je 

praxe a která je sama praxí.

Zdůvodňování, ospravedlňování evidence ale dospěje k určitému konci; – 

tímto koncem ale není to, že určité věty se nám jeví jako bezprostředně 

pravdivé, tedy určitý způsob našeho vidění, nýbrž naše jednání, které je 

základem řečové hry. 

[ÜG § 204]85

84 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 102 – 103, § 

202.
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Jestliže jsem vyčerpal všechna zdůvodnění, tak nyní narážím na tvrdou 

skálu a na ní  se můj  rýč ohýbá. Mám pak sklon říci:  ‘Prostě jednám 

takto‘. 

[PU § 217]86

Naši řeč již tedy „neformuje“ logika, ale náš život, naše praxe, naše způsoby 

jednání – ty jsou v jádru naší řeči, to v nich je ukotveno používání  pravidel 

rozličných oblastí naší řeči, která je s nimi propletena, a  tedy i smysluplnost 

našich vět. 

Chci říct: pro naší řeč je charakteristické, že vyrůstá na základě pevných 

životních forem, pravidelných forem jednání.

Její funkce je ustanovena především jednáním, které doprovází.

[MS 119, 74v; 1937]87

Proto  Wittgenstein  mluví  o  životních  formách,  aby  zdůraznil,  že  onen 

fundament řeči,  který v  Traktátu hledal,  nespočívá v logice,  ale v  životě: v 

rozličných pravidelných formách jednání. 

Životní  formy  budeme  tedy  v  souladu  s  Wittgensteinem  schváleným 

překladem „Lebensformen“ do angličtiny jako „ways of life“ chápat jako lidské 

85 WITTGENSTEIN, Ludwig.  O jistotě. Praha: Academia, 2010.  Str. 52. Překlad „jazyková 

hra“ měním na „řečová hra“, abych sjednotil terminologii.

86 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 107.

87 WITTGENTEIN, Ludwig. Veškeré rukopisy a strojopisy jsou dostupné online na adrese 

http://wittfind.cis.uni-muenchen.de –  mnou  citované  pasáže  čtenář  snadno dohledá 

prostřednictvím vyhledávání úseku textu.  Ke všem citacím z archivů budu v poznámce 

pod čarou uvádět plné znění v originále. 

„Ich will sagen: es ist charakteristisch für unsere Sprache, daß sie auf dem Grund fester 

Lebensformen, regelmäßiger Formen des Handelns , emporwächst. 

Ihre Funktion ist vor allem durch die Handlung, deren Begleiterin sie ist, bestimmt.“
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způsoby života.88 Wittgenstein v  tomto kontextu mluví  například o  doufání, 

psaní,  trestání  určitých  činů,  podávání  zpráv,  popisování  barev,  dávání 

rozkazů, zájmu o pocity druhých, počítání a měření.89 Chápejme tedy životní 

formy jako jisté  bazální  způsoby života  rozličných lidských komunit  jejichž  

kontext  je  nezbytný  pro  pochopení  praxe  a  řečových  her,  které  ta  či  ona  

komunita provozuje:

… představit si určitou řeč [řečovou hru]90 znamená představit si určitou 

životní formu.

[PU § 19]91

Proto si při představování řečové hry (řeči a činnosti se kterou je spjata),92 

představujeme zároveň životní formu (způsob života lidí), v rámci které se ona 

řečová hra odehrává. Pro pochopení pravidel oné představované řečové hry je 

totiž klíčový širší kontext sdílených způsobů života komunity lidí, která onu 

řečovou hru hraje  –  správný způsob používání  pravidel  je  totiž  v  posledku 

ukotven právě v oněch životních formách:

Jak je fixováno použití  nějakého pravidla? – Myslíš ‚logicky‘ fixováno? 

Buď prostřednictvím dalších pravidel, nebo vůbec. – Nebo myslíš: jak se 

to stane, že se v nich takto shodujeme a nepoužíváme je jinak?

Prostřednictvím  výcviku,  drilu  a  forem  našeho  života.  Nejedná  se  o 

konsenzus jednotlivých mínění, ale životních forem.

88 Wittgensteinem schválil Rheesův překlad pojmu „Lebensformen“ do angličtiny jako „ways 

of  life“  a  ještě  navrhl  dodatek  „Of  human  beings“.  K  tomu  viz  GIER,  Nicholas. 

Wittgenstein and Forms of Life. In: Philosophy of the Social Sciences, 10:3, Pages 241. –

258., 1980. Str. 251.

89 Viz: PPF §1, PU §§ 240- 242, BPP 1 § 630.

90 Z kontextu je zřejmé, že na tomto místě mluví Wittgenstein o řeči ve smyslu řečové hry.

91 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 20.

92 Tamtéž, str. 16, § 7.
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[MS 160, 26r; 1938]93

Životní formy jsou jisté bazální sdílené způsoby života, které se učíme od 

dětství  prostřednictvím  výchovy  a  obecně  životem  ve  společnosti,  jejíž  se 

postupně  stáváme  součástí.  Životní  formy  je  tedy  třeba  chápat 

kulturně-historicky:94 různé společnosti trestají různé činy, zajímají se o různé 

pocity a počítají a měří různým způsobem. Samotná praxe, například počítání, 

však není onou životní formou –  životní forma je podhoubím, ze kterého ona 

praxe  vyrůstá,  jedná  se  o  bazální,  společensky  sdílené,  ustálené  způsoby  

jednání, které jsou předpokladem oné praxe.

O to, jestli se postupovalo v souladu s pravidlem, nebo ne, žádný spor 

(mezi matematiky třeba) nepropukne: Nedojde např. k tomu, že by se 

kvůli tomu lidé poprali. To patří k onomu lešení, odkud řeč rozvíjí své 

fungování (Když např. podává určitý popis). 

„Tak ty tedy říkáš, že o tom, co je správné a co chybné rozhoduje shoda 

lidí?” – Správné a chybné je to, co lidé říkají; a v řeči se lidé shodují. To 

není žádná shoda jednotlivých mínění, nýbrž shoda životní formy. 

[PU §§ 240 – 241]95

Životní formy představují jakési lešení, odkud řeč rozvíjí své fungování, a které 

vymezuje rámec smysluplnosti – matematici sdílí jistou životní formu a proto 

se shodují v tom, co to znamená následovat pravidlo v určitých matematických 

93 Originální znění rukopisu zní: „Wie ist die Anwendung einer Regel fixiert? – Meinst Du 

‘logisch’ fixiert? Entweder durch weitere Regeln oder (gar) nicht. – Oder meinst Du: wie 

kommt es, daß wir sie übereinstimmend so & nicht anders anwenden?

Durch Abrichtung, Drill,  & die Formen unsres Lebens. Es handelt sich nicht um einen 

Konsens der Meinungen sondern der Lebensformen.“

94 V tomto ohledu se přikláníme k interpretaci III., jak o ní pojednává HUNTER, J. F. M. 

"Forms of Life" in Wittgenstein's "Philosophical Investigations." American Philosophical 

Quarterly. 1968, 5(4), 234. – 235.

95 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 111.
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řečových  hrách,  proto  si  rozumí  a  proto  jsou  jejich  výroky  smysluplné. 

Obrazně řečeno bychom mohli  říci,  že  oblast  smysluplnosti  končí  tam, kde 

začíná  rvačka,  kde  si  lidé  vzájemně nerozumí,  protože  nesdílí  ony  bazální 

způsoby jednání v jejichž kontextu se jistá praxe odehrává. Dodejme ale, že 

ona sféra smysluplnosti nemá jasné hranice. Z ostatních uvedených příkladů je 

totiž zřejmé, že ona zmiňovaná shoda životních forem často nebude záležitostí 

„buď,  anebo“,  ale  spíše  otázkou míry.  Různí  lidé  popisují  barvy  a  podávají 

zprávy  různě,  i  když  v  rámci  jedné  komunity,  v  jádru  podobně  –  v  míře 

rozumění zkrátka existují rozdíly a často bude komplikované stanovit hranici 

sdílení životních forem. Můžeme uzavřít, že neexistují dva lidé, kteří by zcela 

sdíleli všechny své bazální způsoby jednání, stejně jaké neexistují žádní lidé, 

kteří  by  alespoň  částečně  nesdíleli  alespoň  některé  své  bazální  způsoby 

jednání.

*

Je  důležité  zdůraznit,  že  životní  formy  nejsou  nějaké  reálné  entity, 

nejedná  se  o  zavedení  nějaké  nové  ontologie,  ale  (jak  ještě  uvidíme  v 

nadcházející  podkapitole)  o  snahu  vyhnout  se  ontologii  –  zavedení  pojmu 

„životní formy“ je důsledkem řešení filosofické otázky po reprezentaci,  jejíž 

fundacionalistické řešení v Traktátu skončilo fiaskem, a v tomto duchu je třeba 

pojmu „životní formy“ rozumět: (1) stojí v kontrastu vůči „logické formě“ a (2) 

vysvětlují  fungování  naší  řeči.  Životní  formy  by  šlo  chápat  (podobně  jako 

řečové hry), jako jisté  srovnávací objekty; jedná se o analytický pojem, který 

nám má pomoci při naší filosofické terapii a nikoli o pojmenování entity ve 

světě. Podobně jako lze celek řeči rozčlenit, za účelem jejího projasnění, do 

rozličných řečových her, lze způsob života určité společnosti, za účelem jeho 

projasnění,  rozčlenit  do  rozličných  životních  forem;  v  tomto  smyslu  by  šlo 

mluvit  o  životní  formě  v  singuláru  jako  o  souhrnu  všech  životních  forem, 

podobně jako o řeči, jako o souhrnu všech řečových her. Tato linie uvažování je 

ale  poněkud  zavádějící,  protože  řeč  nesestává  z  nějakého  počtu  určitých 

řečových her, ale lze ji rozčlenit do jistých řečových her prakticky nekonečně 
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mnoha  způsoby96 a  podobně  je  tomu  s  životní  formou  jako  celkem  a 

jednotlivými životními formami, bez kontextu nelze určit, kde začíná jedna a 

končí druhá.97 

Zavedení  pojmu  „životní  formy“  znamená  rovněž  rozmělnění  ostré 

neprostupné  hranice  mezi  oblastí  transcendentální  a  empirickou. Podobně 

jako  byla  sdílená  logická  forma transcendentální  podmínkou smysluplnosti, 

jelikož umožňovala adekvátní vztah mezi subjektem a objektem (reprezentaci), 

tak sdílené životní formy umožňují adekvátní vztah mezi subjektem a dalšími 

subjekty  (rozumění),  a  v  tomto  smyslu  představují  v  souhrnu rovněž 

transcendentální podmínky smysluplnosti. Avšak současně jsou životní formy 

empirické,  totiž v tom smyslu, že tímto pojmem označujeme bazální vzorce 

lidského jednání, které se odehrávají ve světě a můžeme je, v kontrastu vůči 

traktátovské  logické  formě,  empiricky  popisovat.  To  je  umožněno  jejich 

pluralitou;  v  Traktátu Wittgenstein předpokládal  jednu univerzální  logickou 

formu,  která  byla  transcendentální  podmínkou  vypovídání  o  empirických 

faktech a proto se,  pod hrozbou nekonečného regresu,  sama nemohla stát 

předmětem  vypovídání  –  oproti  tomu  ve  Zkoumáních je  smysluplnost 

vypovídání prostředkována rozmanitou pluralitou bazálních způsobů jednání, a 

proto  lze  o  jistém  konkrétním  bazálním  vzorci  jednání,  životní  formě, 

vypovídat jakoby skrze ostatní bazální vzorce jednání. Předmětem vypovídání 

ovšem nelze učinit vše – životní formu jako celek – vždy musí zůstat nějaké 

životní  formy implicitní,  abychom skrze  ně  mohli  jiné  explikovat;  z  našeho 

způsobu života nelze vystoupit  a popsat ho z vnějšku, ony bazální  způsoby 

jednání  totiž  vymezují  rámec  smysluplnosti.  Odmítnutí  neprostupnosti  mezi 

sférou transcendentální  a  empirickou bychom tedy mohli  formulovat  takto: 

96 K tomu  Zkoumání  §§  108 a 132.  Jako příklad si  uveďme členění,  kdy usouvztažníme 

měření fošny a měření nadmořské výšky do jedné řečové hry a zaměříme se na jejich 

spojitosti, stejně tak se však můžeme zaměřit na odlišnosti těchto praktik a klasifikovat je 

jako odlišné řečové hry.

97 Například onu výše  zmíněnou životní  formu související  s  popisem barev bychom jistě 

mohli v určitém kontextu chápat jako součást obsáhlejší životní formy související obecně s 

podáváním zpráv. Na úrovni životních forem jako celků rovněž nejde s konečnou platností 

určit hranice – ony hranice mezi jednotlivými životními formami mají smysl jen ve vztahu 

k nějaké konkrétní analýze a je třeba je chápat jako touto analýzou podmíněné.
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sdílené bazální způsoby jednání – životní formy – představují  transcendentální  

podmínky  smysluplnosti,  které  mohou  být  za  účelem  projasnění  určité  

problematiky  vytaženy  z  podhoubí  na  povrch  a  (prostřednictvím  ostatních  

životních forem) učiněny předmětem empirického zkoumání.98

98 Za účelem usouvztažnění naší pozice k zavedeným interpretačním přístupům, můžeme 

shrnout,  že  se  jedná  o  jistou  syntézu  empirického  pluralismu  a  transcendentálního 

pluralismu,  tedy  přístupů  (1)  a  (3),  jak  o  nich  pojednává  BONCOMPAGNI,  Anna. 

Elucidating Forms of  Life.  The Evolution of  a  Philosophical  Tool. Nordic  Wittgenstein 

Review [online]. 2015, 164. – 166.
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(III.3) O  d faktů ve   s  větě k   životním formám  

Výše jsme již viděli problémy traktátovského pojetí řeči, logické formy a 

faktů,  které  pramenily  z  fundacionalistické  představy  mezery  mezi  námi  a 

světem, kterou bylo třeba překonat, a Wittgensteinovy pozdní úvahy stran řeči 

a  logické formy;  nyní  je  tedy  třeba  podívat  se z  pozdně wittgensteinovské 

perspektivy na poslední dílek pomyslné traktátovské skládačky – fakty.

*

Smysluplnost řeči již není vázána na fakta ve světě, se kterými by sdílela 

logickou formu, ale na ustálené způsoby použití výrazů v kontextu naší řečové 

praxe, která je v posledku ukotvena v našich životních formách. Jak je to tedy s 

naším přístupem ke světu, když je deskriptivní funkce našich slov sekundární 

vůči  svému  použití  v  rámci  našich  řečových  her  a  životních  forem? 

Společenská praxe je proměnlivá a v mnohých ohledech vágní, zdá se tedy, že 

význam našich slov musí být garantován něčím, co je řeči a jejímu užití vnější, 

něčím, co je pevné, čisté a objektivní, že fakty ve světě nějak jsou a že to jaká 

jsou  přeci  nemůže  záležet  na  tom,  jak  o  nich  vypovídáme  v  rámci  našich 

nespolehlivých praktik. Jaký je tedy náš přístup k faktům?

Projasněme to pomocí rozboru řečových her spojených s měřením délky 

a  rozpoznáváním  barev,  to  jsou  zvláště  názorné  příklady,  ke  kterým  se 

Wittgenstein opakovaně vrací. V našich řečových hrách týkajících se měření 

délky se zdá, že právě takové pevné kritérium, které garantuje význam našich 

jednotek měření a které je vnější  naší řeči,  máme: vzorový metr v Paříži.99 

Pařížský metr má specifický status a bývá chápán na způsob platónských idejí, 

jako jakýsi garant toho, co to znamená být 1 metr dlouhý, jako kdyby veškeré 

naše měření vposledku odkazovalo k tomuto vzorovému metru. Wittgenstein 

nás vyzývá k bizarní představě:

99 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 38., § 50.
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...  že  podobným  způsobem  jako  tento  vzorový  metr  by  byly  v  Paříži 

uchovány i vzory barev. Takto tedy pak prohlásíme: "sépie" se jmenuje 

barva, kterou má ona prapůvodní sépie uchovávaná tam za nepřístupu 

vzduchu. ... 

[PU § 50]100

Chce tím dovést onu hypotézu, že  musí existovat něco řeči vnějšího, k čemu 

naše slova odkazují, ad absurdum. A mohli bychom pochopitelně rozšířit onen 

příklad na všechna naše slova a představit si v Paříži za nepřístupu vzduchu 

celou platónskou říši idejí, zůstaňme ale pro názornost u těchto příkladů.

Dnes již existuje celá řada mezinárodně uznávaných definic rozličných 

barevných  odstínů,  které  vznikly  za  účelem  sjednocení  jistých  přístrojů 

(tiskáren,  monitorů,  digitálních  fotoaparátů,  ...),  podobně  jako  kdysi  vznikl 

onen vzorový metr za účelem sjednocení naší praxe měření, který postupem 

času přestal dostačovat a byl nahrazen přesnějším etalonem, který definuje 

metr  ve  vztahu  k  rychlosti  světla  ve  vakuu.  Skrze  tento  vývoj  nabyl 

Wittgensteinův  příklad  ještě  větší  názornosti:  je  totiž  jasné,  že  se  změnou 

definice  metru,  ani  se  zavedením  rozličných  definicí  barev  se  naše  běžná 

řečová  praxe  spojená  s  používáním  metrických  jednotek  a  barev  vůbec 

nezměnila a nezměnil se ani význam těchto slov – ten totiž standardně není 

vázaný na nějaké řeči  vnější etalony, ale právě na onu řečovou praxi a naše 

praktiky s  ní  spojené.  Většina lidí  nemá ponětí,  jak věda definuje metrické 

jednotky a barvy, a přesto je to vůbec nediskvalifikuje z řečových her, kde jsou 

tato slova používána – naopak většina z nich je co do používání těchto výrazů 

zcela  kompetentní,  jelikož  se  naučili  řečové  hry,  ve  kterých  se  tato  slova 

používají:

Jak poznám, že je tato barva červeň? – Určitou odpovědí  by tu bylo: 

„Naučil jsem se česky." 

100 Tamtéž. Str. 38.

48



[PU § 381]101

Jde  o  to,  že  význam našich  slov  je  zakotven  v  naší  řečové  praxi,  nikoli  v 

nějakém hypotetickém vzoru červeně.

Můžeme to  vyjádřit  takto:  Tento  vzor  je  nástrojem řeči,  jejíž  pomocí 

formulujeme výpovědi o barvách. Není v této hře tím, co je vyjadřováno, 

nýbrž je prostředkem vyjadřování. – ... – To, co zdánlivě musí existovat, 

patří k řeči. Je to paradigma v naší řečové hře; něco, s čím jsou věci 

srovnávány. 

[PU § 50]102

Onen vzor  červeně samozřejmě můžeme,  v kontextu určitých řečových her 

provázaných se specifickými praktikami, použít (například v kurzu olejomalby 

či při kalibraci tiskárny), podobně jako vědeckou definici metru (například při 

zkoušce z fyziky či při měření vesmírných vzdáleností), ale tento vzor a jeho 

správný  způsob  použití  bude  nutně  závislý  na  našich  řečových  hrách  a 

životních formách – bude nástrojem v rámci naší řečové hry, nikoli jí vnějším 

etalonem.

Shrňme tedy, že (1) význam našich slov je na primární úrovni zakotven v 

naší řečové praxi, (2) vůči té je použití rozličných vnějších vzorů sekundární, a 

dodejme, že (3) většina našich slov, ani žádné řeči vnější vzory nemá.103 Na 

základě těchto zjištění tedy musíme odmítnout teorie, které se snaží fundovat 

význam mimo řeč. Význam je tedy zakotvený sociálně, v ustálených způsobech 

použití výrazů v rámci naší řečové praxe, která je propletená s našimi způsoby 

101 Tamtéž. Str. 147. Pro srovnání dále WITTGENSTEIN, Ludwig. O jistotě. Praha: Academia, 

2010. Str. 118. – 119. §§ 526 – 531.

102 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 38.

103 Wittgenstein  schválně  volí  příklad,  u  kterého  se  zdá,  že  tam nějaký  řeči  vnější  vzor 

evidentně je; když je zpochybněna vnějškovost i v takto zdánlivě evidentním případě, tak 

tím spíš je pointa zřejmá pro všechny ostatní případy.
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života.  Řeč  již  není  žádná formální  struktura,  kterou  bychom přikládali  ke 

skutečnosti,  abychom ji popsali, jako v Traktátu, ale je propletená s našimi 

životními  formami a  naší  praxí,  kterou je  sama součástí,104 a  tato  praxe je 

právě  z  podstaty  společenská.105 Veškerý  význam  je  tedy  společensky 

prostředkovaný –  chiméra  přímého přístupu ke  světu,  který sdílel  logickou 

formu s naší řečí byla odmítnuta. Na místo logické formy nastoupily formy 

životní a u těch je těžké představit si, že by je s námi snad svět mohl sdílet. 

Zdá se, že to, co svět  ve skutečnosti je, přeci nemůže být závislé na našich 

životních  formách.  Jenže  kdo  se  takto  ptá,  stále  neunikl 

reprezentacionalistickému  pojetí  řeči  a  hypostazuje  před  sebou  mezeru, 

kterou se snaží překlenout.  Chyba je ve způsobu tázání. Takového člověka je 

třeba se ptát, co si představuje pod slovy „ve skutečnosti“ a ukáže se, že jeho 

obava o našem přístupu ke světu v některých případech smysl dávat bude a v 

jiných nikoli; v těch případech, kdy budou jeho pochybnosti dávat smysl, však 

nebude problém v tom, že by se snad naše sociálně zakotvená řeč míjela se 

světem.

Představme si podobné pochybnosti ve vztahu k měření délky: 

Člověk posuzuje délku tyče a může hledat  a najít  metodu umožňující 

posuzovat ji přesněji a spolehlivěji. To,  co je posuzováno, je tu tedy – 

říkáš – nezávislé na metodě posuzování. Co délka  je, nedá se vysvětlit 

pomocí metody určování délky. ...

Na které Wittgenstein odpovídá:

104 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 102 – 103., § 

202.

105 O  této  problematice  se  v  sekundární  literatuře  pojednává  jako  o  argumentu  proti  

soukromému  jazyku.  V  tomto  kontextu  bývají  nejčastěji  zmiňovány  §§  258  a  293 

Zkoumání, pro širší kontext odkazuji čtenáře dále na §§ 199 – 308 Zkoumání. Z publikací v 

češtině  lze  doporučit  například: GLOMBÍČEK,  Petr.  Soukromý  jazyk,  pravidla  a 

Wittgenstein. Praha: Filosofia, 2006.
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… Kdo takto myslí, dopouští se chyby. Jaké? – Říci „Výška Mont Blancu 

závisí na tom, jakým způsobem se na něj vystupuje“ by bylo zvláštní. A 

úkon  ‚měřit  délku  stále  přesněji‘  chce  člověk  srovnávat  s  tím,  že  se 

přibližujeme stále dokonaleji k určitému objektu. Ale v jistých případech 

je jasné,  co to znamená „víc se přiblížit  k délce objektu“,  a v jistých 

případech to jasné není. Co znamená „určit délku“ se člověk neučí tím, 

že by se učil, co je to délka a co je to určit; nýbrž významu slova „délka“ 

se učí mezi jiným tím právě, že se učí, co je to určování délky.

[PPF § 338]

Jde o to, že „co délka je“, se právě dá vysvětlit pomocí metody určování délky – 

jak jinak bychom to měli dělat? Co vlastně znamená onen předpoklad, že „To, 

co je tu posuzováno je nezávislé na metodě posuzování.“? To pak vypadá, že 

naše měření by mohla být špatná, protože by neměřila opravdovou délku, ale 

jen naší délku, která je odvislá od našich metod měření – pointa je, že mluvit o 

„opravdové délce“,  dává smysl  jen ve vztahu k tomu,  jak tato slova běžně 

používáme a to souvisí s naším způsobem měření. Můžeme se třeba zmýlit v 

určení délky nějakého konkrétního předmětu, můžeme třeba zjistit, že naše 

původní měření ovlivnil optický klam a při příštím měření zajistit okolnosti a 

„více se přiblížit délce objektu“, ale to, že se více přiblížíme skutečné délce 

objektu, dává smysl jen na pozadí naší praxe určování délky. „Co délka je“ se 

totiž učíme krom dalšího právě tím, že se učíme určovat délku, což je jedna z 

běžných  praxí  v  naší  společnosti,  která  je  provázaná  s  našimi  životními 

formami  –  ty  jsou  rámcem,  ve  kterém se  pohybujeme a  fundacionalistický 

předpoklad,  že  bychom  z  nich  měli  vystoupit  a  nazřít,  jak  se  to  má  s 

opravdovou,  našimi  praktikami  nezkreslenou,  čistou  délkou  „o  sobě“  je 

nesmyslný.

V  Traktátu  Wittgenstein  vycházel  z  toho,  že  jsou  dané  nějaké 

elementární fakty106 a snažil se vymyslet způsob, jak se k nim dostat; ve svém 

pozdním  myšlení  oproti  tomu  zcela  odmítá  tento  způsob  uvažování  jako 

106 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Tractatus  logico-philosophicus.  Praha:  OIKOYMENH,  2007. 

Str. 11. – 17., 2 – 2.225.
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pomýlený a za nezpochybnitelnou danost a východisko svého tázání považuje 

fakty života:

Namísto  nerozložitelného,  specifického,  nedefinovatelného:  fakt,  že 

jednáme tak a tak, např.,  trestáme určité činy, ustanovujeme věci tak a 

tak, dáváme rozkazy, podáváme zprávy, popisujeme barvy, zajímáme se o 

pocity druhých. To, co je třeba brát jako takové, co je dáno – dalo by se 

říci – jsou fakty života. [životní formy]107

[BPP 1 § 630]108

Tento výskyt je mimořádně objasňují; na místo nerozložitelných, specifických a 

nedefinovatelných  stavů  věcí,  elementárních  faktů,  které  Wittgenstein  v 

Traktátu definoval právě jako to, co je dáno –

To, co je zkrátka tak, fakt, je existence stavů věcí.

[TLP 2]109 

107 Tento zápis je z roku 1947 a už zde Wittgenstein zvažoval alternativu [Lebensformen] pro 

kterou se v pozdějším přepisu z roku 1949 rozhodl; ten byl poté otištěn jako § 345, ve 

druhé  části  Zkoumání  [PPF].  Čtenáře  tedy  odkazuji  na:  WITTGENSTEIN,  Ludwig. 

Filosofická  zkoumání.  Praha:  Filosofia,  1998.  Str. 287.  –  288.,  kde  nový  kontext,  do 

kterého  Wittgenstein  tuto  poznámku zasadil  rovněž  pomůže  porozumět  pozadí  pojmu 

„životní formy“.

108 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Remarks  on  the  philosophy  of  psychology  = Bemerkungen 

über die Philosophie der Psychologie. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. 

Str. 116. Vlastní překlad.

109 WITTGENSTEIN,  Ludwig.  Tractatus  logico-philosophicus. Praha:  OIKOYMENH,  2007. 

Str. 11.
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– se dostávají fakty života.110 Fakty života jsou jisté bazální způsoby vztahování 

se ke světu, navyklé způsoby chování, které spolu sdílíme a které představují 

nezpochybnitelný předpoklad vzájemného rozumění.  Právě v  těchto faktech 

života je fixováno používání pravidel naší řeči, podobně jako bylo v Traktátu 

fixováno logickou formou, kterou sdílely fakty ve světě a řeč; zřejmě proto 

Wittgenstein zvažoval a později zvolil přiléhavější pojem „životní formy“.

*

Viděli jsme onen pohyb jakoby z obou stran, nejprve bylo ukázáno, jak je 

v našich životních formách ukotvena řeč111 a  v této podkapitole,  jak jsou v 

našich  životních  formách  ukotveny  fakty.  Tím  je  dovršen  onen  odvrat  od 

fundacionalismu,  a  nyní  je  třeba  představit  důsledky,  které  z  toho  plynou: 

anti-fundacionalismus.

110 Tento výklad naznačuje kontext, celkový posun Wittgensteinova myšlení a skutečnost, že 

v obou případech je použito stejného termínu; v Traktátu „die Tatsache“ v poznámkách k 

filosofii psychologie „die Tatsachen des Lebens“.

111 Podkapitoly III.1 a III.2.

53



(III.4) „Obraz mi říká sám sebe“  

Anti-fundacionalismus bychom mohli shrnout takto: mezi námi a světem 

není žádná mezera, náš vztah ke světu je zcela adekvátní, a není tedy třeba ho  

fundovat.  Cílem této podkapitoly  bude vyložit,  rozvinout a pomocí  příkladů 

projasnit tuto pozici v pozdně wittgenteinovském rámci, abychom v následující 

podkapitole  ukázali,  jaké  důsledky  z  pozdně  wittgensteinovského 

anti-fundacionalismu plynou pro tradiční meta-etické spory.

*

Viděli  jsme,  že  už  zde  není  žádná  mezera,  kterou  by  bylo  třeba 

překlenout  –  životní  formy  jsou  jakoby  na  obou  stranách  oné  pomyslné 

barikády  a  my  jsme  v  nich,  jsou  to  naše životní  formy.  To  není  popření 

existence na  nás nezávislého světa,  ale  popření  smysluplnosti  tázání  mimo 

rámec našich životních forem.112 K tomuto „na nás nezávislému světu“ totiž 

přistupujeme výhradně v rámci našich životních forem, a v tomto smyslu je s 

námi sdílí: svět je náš svět. 

Podstata je vyslovena v gramatice.

Uvaž toto:  „Jediné,  co v řeči  odpovídá přírodní  nutnosti,  je  svobodně 

vytvářené pravidlo. To je jediné, co lze z této přírodní nutnosti převést 

ve větu.“

112 Nechceme popírat existenci vnějšího světa; existence vnějšího světa je něco o čem nemá 

smysl pochybovat (to že existuje vnější svět je transcendentálním předpokladem toho, že 

vůbec  o  něčem  pochybovat  můžeme  –  viz  Wittgensteinova  reakce  na  Moorův  důkaz 

existence vnějšího světa v WITTGENSTEIN, Ludwig.  O jistotě. Praha: Academia, 2010.). 

Chceme  však  zdůraznit,  že  náš  přístup  k  vnějšímu světu  je  nutně  náš přístup,  že  se 

odehrává v našich životních formách.
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Jakým  druhem  předmětu  něco  je,  říká  gramatika.  (Teologie  jako 

gramatika.)

[PU §§ 371 – 373]113

Tím nechceme popírat existenci na nás nezávislých faktů ve světě, ale chceme 

zdůraznit to, že náš přístup k nim se odehrává v řeči a že řeč v podstatném 

ohledu určuje, co to vlastně fakta jsou a jak jim rozumíme:

Harmonie mezi myšlením a skutečností je, stejně jako vše metafyzické, k 

nalezení v gramatice řeči.

[Z § 55]114

A tato gramatická harmonie je zcela adekvátní.  Jediný problém představuje 

fundacionalismus – jakmile začneme uvažovat tímto způsobem a pokoušet se s 

vidinou  „věcí  o  sobě“  formulovat  nějakou  univerzální  ontologii  a  fundovat 

nějakou epistemologii, která nám pomůže onu v této vidině hypostazovanou 

propast mezi námi a světem překlenout, tak se dostáváme na scestí. Pointa je, 

že v řeči, která představuje podstatu našeho světa, již jsme, a snaha založit, 

někde bokem nový, lepší a čistější přístup ke světu, proto (krom toho, že není 

možná)115 není  (navzdory  mínění  mnohých  filosofů)116 ani  nutná.  Ona  v 

dějinách  filosofie  hledaná  podstata  světa  je  vyslovena  v  gramatice;  to 

nepředstavuje  žádné  zhroucení  světa,  a  zpochybnění  našeho  vědeckého 

113 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 145.

114 WITTGENSTEIN, Ludwig. Zettel. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 

2007. Str. 12. Vlastní překlad.

115 Řeč vymezuje rámec smysluplnosti.

116 Jako  prototypické  zástupce  různých  podob  fundacionalismu  z  dějin  filosofie  můžeme 

namátkou  uvést  Platóna,  Descarta  a  Kanta;  zjednodušeně  bychom  mohli  k 

fundacionalistům přiřadit, v podstatě všechny filosofy z klasického kurikula dějin filosofie 

až po Hegela, kterého lze považovat za prvního anti-fundacionalistu.
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poznání,  ale  pouze  zhroucení  celé  série  filosofických  vzdušných  zámků.117 

Přírodní vědy budou dál poznávat svět, vytvářet si další a další etalony, které s 

ním budou prostřednictvím rozličných pokusů a teorií srovnávat a to všechno 

se bude i nadále dít v řeči, v rámci našich praktik – věda je totiž rovněž jistá 

praxe, nestojí nikde stranou, je provázána s našimi životními formami a v nich 

má své místo a svůj účel; žádná čistá teorie nemůže existovat: každá teorie je 

současně také praxe.118

Naše řeč se se světem nemíjí, zachycuje ho adekvátně, klam, že k němu 

nedosahuje  a  že  je  třeba  vymyslet,  jak  se  ke  světu  správně  dostat,  je 

důsledkem toho,  že máme tendenci  aplikovat  jisté  vyjadřovací  formy mimo 

jejich přirozený kontext119 a pak se zdá, že jsou zde v pozadí nějaké „věci o 

sobě“, na které nemůžeme dosáhnout:

Namísto  „člověk  nemůže“,  říkej:  „neexistuje  to  v  této  hře“.  Namísto 

„člověk nemůže udělat v dámě rošádu“ – „ve hře dáma, neexistuje tah 

rošáda“; namísto „nemůžu ukázat svůj pocit“ – „v používání slova ‚pocit‘ 

neexistuje žádné ukazování toho, co člověk má“; namísto „člověk nemůže 

vyjmenovat  všechna  kardinální  čísla“  –  „neexistuje  zde  žádné 

vyjmenovávání všech členů“.

[Z § 134]120

To,  že  ve  hře  dáma,  nelze  udělat  rošáda,  není  problém oné  hry;  problém 

představuje  ono  nutkání  udělat  v  dámě  rošádu.  Je  třeba  odolat  představě 

nedosažitelných „věcí o sobě“ třpytících se někde v tajemných dálavách a s ní 

117 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 65., § 118.

118 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 101. – 103., §§ 

198 – 202.

119 Tamtéž, str. 59. – 62., §§ 94 – 106.

120 WITTGENSTEIN, Ludwig. Zettel. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 

2007. Str. 24. Vlastní překlad.
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spojenému fundacionalistickému nutkání vybudovat bezpečnou cestu k nim; a 

to je, jak Wittgenstein podotýká (jelikož sám v mládí neodolal) velmi obtížné:

Velká  obtíž  je  tu  v  tom,  nepojímat  věci  tak,  jako  kdyby  člověk  něco 

nemohl.  Jako kdyby tu byl určitý předmět, z něhož odvozuji příslušný 

popis, ale jako bych nebyl v stavu někomu ho ukázat. – A nejlepší, co 

mohu navrhnout, je zajisté, abychom se pokušení použít tohoto obrazu 

podvolili: ale abychom pak zkoumali, jak vypadá  způsob použití tohoto 

obrazu.121

[PU § 374]122

Často  je  pak  nejlepší,  abychom  se  pokušení  této  metafory (mezery  mezi 

předmětem  a   subjektem,  který  ho  popisuje  a  nemůže  se  k  němu  jakoby 

dostat) podvolili,  ale je třeba zkoumat, jak tuto metaforu používáme: v čem 

spočívá  ona  nedosažitelnost  určitého  předmětu?  Co  je  na  něm 

nedosažitelného?  A  co  se  zde  vlastně  myslí  oním  popisem  –  jak  má  věta 

zobrazovat onen předmět, abychom řekli, že ho popisuje správně?

Jestliže  srovnáváme  větu  s  obrazem,  tak  musíme  uvážit,  jestli  ji 

srovnáváme  s  nějakým  portrétem  (historickým  zpodobením)  nebo  s 

žánrovým obrázkem. A obě srovnání mají svůj smysl.

Když se dívám na nějaký žánrový obrázek, tak mi něco ‚říká‘, i když ani 

na okamžik nevěřím (nedomýšlím se), že lidé, které na něm vidím, jsou 

skuteční, nebo že existovali nějací skuteční lidé v této situaci. Co tedy 

kdybych položil otázku: „Co mi tedy říká?“

„Obraz  mi  říká  sám sebe“  –  mohl  bych  říci.  Tj.  to,  že  mi  něco  říká, 

spočívá v jeho vlastní struktuře, v jeho tvarech a barvách.

121 Na  tomto  místě  mluví  Wittgenstein  o  používání  slova  „představa“,  pointu  však  lze 

zobecnit.

122 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 145.
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[PU §§ 522 – 523]123

Je třeba zbavit se fundacionalismu; řeč nám říká sama sebe – není možné ani 

nutné vykračovat  za  ni.  Když se tedy ptáme, jaký je  vztah obrazu (věty)  k 

zobrazovanému, tak je třeba pozorovat gramatiku naší řeči a uvědomit si, že 

odpověď na tuto otázku bude v různých oblastech naší řeči různá (jiná ve vědě 

a jiná v etice); druhým krokem je pak  pochopení, že tato různorodost není 

nějakým  nedostatkem  naší  řeči,  která  by  v  některých  oblastech  jakoby 

selhávala v tom, že se jí nedaří zobrazit svět (jako tomu bylo v Traktátu), ale 

že takový náš svět, jehož podstatu vidíme v gramatice naší řeči,  je – v tomto 

smyslu pak není žádný předmět nedosažitelný: v řeči máme vše před sebou.124

*

Nyní projasníme a shrneme výstupy  dosavadního výkladu pomocí dvou 

schémat  kontrastujících  traktátovskou  ontologii  a  teorii  jazyka  s  pozdně 

wittgensteinovským chápáním fungování řeči, aby tak před námi přehledně a v 

souvislostech  vyvstal  onen  přechod  od  fundacionalismu  k 

anti-fundacionalismu.

123 Tamtéž, str. 178.

124 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 67. – 68. §§ 

126 a 129.
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Schéma 1: Traktátovská ontologie a teorie jazyka

Schéma 2: Pozdně wittgensteinovské chápání fungování řeči

V Traktátu začíná Wittgenstein jakoby vně, určí co je svět a co musí platit, aby 

ho naše věty mohly pravdivě či nepravdivě zobrazovat, a tak dochází k logické 

formě jako transcendentální  podmínce zobrazování,  kterou musí  řeč a svět 

sdílet. Ve Zkoumáních postupuje zcela opačně, totiž jakoby z vnitřku řeči jejíž 

fungování pozoruje, přičemž dochází k tomu, že musí existovat nějaké bazální 

vzorce jednání, které musíme sdílet, abychom si rozuměli. V Traktátu chápal 

Wittgenstein  jako to,  co  je  dané,  jako východisko,  fakty  vně ve světě  a  to 

určovalo směr jeho analýz, ve kterých se snažil k těmto vnějším faktům dostat; 

ve  Zkoumáních  nastupují  na  místo  daného  nezpochybnitelného  východiska 

fakty života, naše  životní formy, ke kterým se není třeba dostávat, jelikož v 

nich žijeme. To neznamená popření existence na nás nezávislého světa, ale 

odvrat  od  ontologie;  zdůrazněme,  že  druhé  schéma není  pokusem zachytit 
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ontologii, ale znázorňuje fungování řeči, a na úrovni řeči je svět náš svět. Náš 

je v tom smyslu, že v našich životních formách ukotvená řeč vymezuje rámec 

smysluplnosti a tedy i to, jak vnímáme svět, který na úrovni řeči nezávislý není 

a s řečí sdílí naše životní formy. Proto nám řeč říká sama sebe – řeč je totiž (a)  

způsobem  vypovídání a  na  úrovni  významu  našich  slov  současně  i  (b) 

předmětem, o kterém vypovídá, protože to, co vypovídá, formuje.

*

Zde končí výkladová část našeho bádání, která nám dále poslouží jako 

východisko  pro  další  zkoumání  etiky.  Nejprve  v  následující  kapitole  (III.5) 

přeneseme Wittgensteinovo rané pojetí etiky do pozdně wittgensteinovského 

rámce a  následně (IV.1  –  IV.2)  aplikujeme výstupy  dosavadního výkladu na 

tradiční  meta-etické  spory,  což  nás  dovede  k  jejich  odmítnutí  a  (IV.3)  k 

odmítnutí vymezení základních východisek pozdně wittgensteinovské etiky.
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(III.5) Etika  raného  Wittgensteina  v  pozdně   

wittgensteinovském rámci

Nyní  se  dostáváme  k  závěru  toho,  co  jsme  při  stanovování  metody 

našeho  zkoumání  nazvali  exegetickou  cestou.  Nejprve  jsme  vymezit  a 

lokalizovali  etiku  raného  Wittgensteina  a  následně  jsme  sledovali  celkový 

obrat  jeho  myšlení,  který  jsme  vyložili  s  důrazem  na  odmítnutí 

fundacionalismu.  Nyní  zbývá  dovodit,  jak  se  změnila  ona  transcendentální 

etika  spočívající  ve  způsobu  vidění  světa,  když  se  zcela  radikálně  změnilo 

Wittgensteinovo  chápání  světa  a  tak  lokalizovat  jeho  rané  pojetí  etiky  v 

pozdním myšlenkovém rámci.

*

Viděli jsme, že svět je náš svět, že je formován našimi životními formami 

a  proto  již  není  hodnotově  neultrální  –  životní  formy  totiž  vyjadřují  naši 

praktickou orientaci ke světu, naše zájmy a hodnoty a v tomto smyslu se v nich 

ukazuje, co a jakým způsobem, je pro nás eticky relevantní. Ona rovina  co, 

sféra  rozumění,  garantovaná  našimi  životními  formami,  v  sobě  zahrnuje 

rovněž jisté jak – dalo by se říci, že implikuje jistý etický způsob vidění. To je 

zásadní  rozdíl  oproti  Traktátu:   ona  transcendentální  etika  již  nespočívá  v 

etickém  způsobu  vidění,  který  ohodnocuje  nezávislá,  hodnotově  neultrální 

fakta ve světě, protože ona fakta v pozdně wittgensteinovském rámci, tím že 

jsou formována našimi životními formami, v sobě již jisté hodnotové zabarvení 

nesou – pozdně wittgensteinovská etika tedy není ryze subjektivní, jelikož se 

odehrává  v  intersubjektivním  kontextu  sdílenými  životními  formami 

formovaného  světa.  Přeneseme-li  tedy  onen  transcendentální  ohodnocení 

formující  etický způsob vidění  světa do pozdně wittgensteinovského rámce, 

kde svět  je  již  jistým způsobem ohodnocen,  tak  onen etický způsob vidění 

ohodnocuje  již  ohodnocené a  v  etice  se  tedy  protínají  rovina  subjektivní  s 
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rovinou  intersubjektivní,  čímž  se  toto  pojetí  etiky  stává  nuancovanějším  a 

věrohodnějším, jelikož odpovídá naší běžné zkušenosti s etickými fenomény.

Onen  pohyb  je  nyní  jakoby  oboustranný:  etická  hodnota  je  ve  světě, 

protože  svět  je  náš  svět,  ale  zároveň  tento  již  ohodnocený  svět  vidíme 

prostřednictvím našeho etického způsobu vidění, jakoby z určité perspektivy, 

čímž  formujeme  fakta  do  určitých  souvislostí,  ve  kterých  vyvstávají  určité 

etické aspekty světa. Rozhodující etická otázka je tedy stále  jak vidíme svět, 

ona fakta ve světě v sobě již sice jistou etickou hodnotu nesou, avšak nikoli 

definitivně – v rámci etiky je zcela rozhodující, jakým způsobem ona fakta ve 

světě vidíme, jaký obraz světa si děláme. Onen posun tedy spočívá s tom, že 

obraz  nám nyní  říká  sám sebe,  ale  stále  zůstává  otázka,  jaký  obraz  světa 

vidíme. Výsledek onoho přenesení bychom tedy mohli formulovat takto: etika 

je transcendentální a spočívá ve způsobu vidění, jehož prostřednictvím vidíme 

inrtersubjektivně sdílený svět jako určitým způsobem ohodnocený.

*

Otázce smysluplnosti morálních soudů se budeme důkladně věnovat v 

následující  kapitole,  kde  vztáhneme  výše  představené  myšlenky  pozdního 

Wittgensteina  k  diskusím  probíhajícím  na  poli analytické  meta-etiky  a 

ukážeme, jaké důsledky pro chápání etiky s sebou pozdně wittgensteinovský 

anti-fundacionalismus přináší.
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(IV) Pozdně wittgensteinovský  anti  -  fundacionalismus   

a analytická meta  -  etika  

„Tady bych mohl nakreslit  zrovna tak dobře kruh jako obdélník nebo 

srdcovitý tvar; všechny barvy přece navzájem splývají.  Souhlasí s tím 

všechno; a nic." – A v  této situaci je např. ten, kdo se v estetice nebo  

etice snaží najít definice odpovídající našim pojmům.125

Obsah   kapitoly  

V  této  kapitole  dokončíme  linii  našeho  zkoumání,  kterou  jsme  výše 

nazvali aplikační; navážeme na výkladovou pasáž minulé kapitoly (III.1 – III.4) 

a vztáhneme její výstupy na tradiční meta-etické spory, které zde podrobíme 

kritice. Naším cílem zde nebude důkladný rozbor všech meta-etických pozic a 

jejich odmítnutí, to by byl, vzhledem k jejich množství, zcela odlišný projekt,126 

ale  usouvztažnění  našeho bádání  k  hlavním otázkám analytické  meta-etiky, 

tedy  oblasti  filosofie,  kde  byl  Wittgenstein  ve  vztahu  k  etice  recipován 

nejčastěji.127 Právě  v  kontrastu  vůči  tradičním  meta-etickým  sporům  lépe 

vyniknou důvody pro náš přístup k etice a jeho situovanost na poli morální 

filosofie. V následujících dvou podkapitolách (IV.1 – IV.2) se budeme zabývat 

125 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 50. – 51. § 77

126 Pro  úvodní  přehled  hlavních  meta-etických  proudů  lze  odkázat  na  MILLIGAN,  Tony. 

Pravda  v  době  populismu.  Praha:  Filosofia,  2019.  Str.  207.  –  231. Pro  odbornější  a 

rozsáhlejší  přehled  lze  doporučit:  VAN  ROOJEN,  Mark,  "Moral  Cognitivism  vs.  Non-

Cognitivism",  The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall  2018 Edition),  Edward N. 

Zalta  (ed.),  URL  =  <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/moral-

cognitivism/>.  a  JOYCE,  Richard,  "Moral  Anti-Realism",  The Stanford  Encyclopedia  of 

Philosophy  (Winter  2016  Edition),  Edward  N.  Zalta  (ed.),  URL  = 

<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/moral-anti-realism/>.

127 Dobré  shrnutí  recepce  Wittgensteina  na  poli  analytické  meta-etiky  viz  LOOBUYCK, 

Patrick.  Wittgenstein  and  the  Shift  from  Noncognitivism  to  Cognitivism  in  Ethics. 

Metaphilosophy. 2005, 36(3), 381. – 399.
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kritikou hlavních meta-etických sporů – sporu morálního realismu s morálním 

anti-realismem a  sporu  morálního  kognitivismu  s  morálním 

non-kognitivismem – a naším cílem bude ukázat v jakém smyslu představuje 

pozdně wittgensteinovský anti-fundacionalismus jejich překonání,  respektive 

změnu způsobu tázání na poli  etiky. U obou sporů je totiž zavádějící  právě 

samotný způsob tázání, ze kterého vycházejí. V nadcházející podkapitole (IV.1) 

ukážeme, že otázky, o jejichž zodpovězení jde ve sporech morálních realistů s  

anti-realisty a morálních kognitivistů s non-kognitivisty, vychází z chybného 

chápání řeči a jsou, ve své původní verzi, nesmyslné; v následující podkapitole 

(IV.2)  pak  ukážeme,  že  ve  svých  rozvinutějších  verzích,  které  vyvstaly  z  

recepce  pozdního  Wittgensteina,  jsou  tyto  otázky zavádějící.128 Tato  kritika 

vyústí v nutnost změny způsobu tázání ve vztahu k etice, kterou rozvedeme na 

závěr  této  kapitoly  (IV.3),  kde  vyložíme  základy  pozdně  wittgensteinovské 

etiky,  čímž rozpracujeme východiska pro podrobnější zkoumání takto pojaté 

etiky v závěrečné kapitole (V.1 – V.6).

128 Je třeba zmínit, že pro účely naší práce oba spory zjednodušujeme a nečiníme rozdíly 

mezi různými variantami analyzovaných pozic, které by v některých případech byly, ve 

vztahu k našemu výkladu,  signifikantní.  Dále je třeba zmínit,  že na některé současné 

meta-etické pozice, které bývají do těchto sporů řazeny, se naše kritika nevztahuje, jelikož 

si  ony otázky kladou jinak či  na jiném pozadí,  než jak je  zde budeme analyzovat my.  

Následující  výklad  tedy  nepředstavuje  odmítnutí  všech  meta-etických  pozic,  které  lze 

zařadit do těchto diskusí, ale způsobu tázání, ze kterého tyto diskuse vzešly.
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(IV.1) Důsledky  anti  -  fundacionalismu  pro  analytickou   

meta  -  etiku  

Začneme tím, že stručně přiblížíme původní varianty sporů morálních 

realistů  s  anti-realisty  a  morálních  kognitivistů  s  non-kognitivisty,  pak 

systematicky shrneme a usouvztažníme onu pozdně wittgensteinovskou změnu 

perspektivy (III.1 – III.4) k této problematice, z čehož vyplyne odmítnutí obou 

původních sporů jako nesmyslných.

*

Pro názorné představení základních odlišností jednotlivých přístupů, lze 

s  jistou  mírou  zjednodušení  shrnout,  že  hlavní  otázky  na  poli  analytické 

meta-etiky jsou:129

(I) Jak se vztahují morální predikáty ke světu?

(II) Lze morálním soudům připisovat pravdivostní hodnoty?

První otázka odkazuje ke sporu morálního realismu a morálního anti-realismu 

a druhá ke sporu kognitivismu a non-kognitivismu. Morální realisté tvrdí, že 

morální  predikáty popisují  nějaká  morální fakta,130 která existují  ve světě a 

morální  anti-realisté  existenci  takových  faktů  popírají.  S  tím  úzce  souvisí 

druhý spor:  kognitivisté hájí  pozici,  že věty etiky lze rozlišit  na pravdivé a 

nepravdivé,  tedy  že  jim  lze  přiřknout  pravdivostní  hodnotu,  což 

non-kognitivisté  z  různých  důvodů  popírají. Přibližme  si  nyní  obě  diskuse 

129 Usouvztažnění  analytické  meta-etiky  k  těmto  dvěma otázkám  přebírám z  ICZKOVITS, 

Yaniv.  Wittgenstein's ethical thought. New York: Palgrave Macmillan, 2012. Str. 148. – 

149.

130 Různými  způsoby  chápání  morální  faktů  se  zde  pro  jednoduchost  nebudeme zabývat, 

podotkněme však, že jich existuje celá řada. 
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prostřednictvím stručného shrnutí myšlenek dvou filosofů, kteří stojí u kořenů 

těchto  sporů  v  rámci  analytické  meta-etiky  a  které  lze  považovat  za 

prototypické zástupce jistého krajního způsobu uvažování na obou stranách 

spektra: morálního realisty a kognitivisty George E. Moora a anti–realisty a 

non–kognitivisty Alfreda J. Ayera.

Moorova Principia Ethica byla první studie, která přinesla obrat k jazyku 

na pole morální filosofie: tématem Moorova zkoumání je význam morálních 

výrazů a nikoli řešení konkrétních morálních situací.131 Principia Ethica byla 

na  začátku  dvacátého  století  velmi  vlivnou  knihou,  která  společně  s 

Wittgensteinovým Traktátem stojí za následným extenzivním rozvojem meta-

etiky.132 Moore hájí  morální realismus na ne-naturalistických základech, čímž 

se  vymezuje  vůči  tehdy  rozšířenému  utilitarismu,  který  se  snaží  celou 

problematiku naturalizovat a převádí dobro na rozličné empiricky vykazatelné 

veličiny.  Oproti  tomu  Moore  odmítá  tento  „naturalistický  klam“133 a 

zdůrazňuje,  že  dobro v  onom  absolutním slova  smyslu  nelze  redukovat  na 

žádnou jinou veličinu; podle něj se jedná o vnitřní kvalitu určitých objektů a 

stavů  věcí,  která  má  zvláštní  ne-naturalistický  ontologický  status.  Morální 

fakta se pak vztahují k morálním vlastnostem předmětů a stavů věcí, podobně 

jako  empirická  fakta  k  empirickým  vlastnostem  předmětů  a  stavů  věcí,  a 

člověk  k  nim  má  přístup  skrze  intuici.134 Moorovy  odpovědi  na  ony  výše 

zmíněné otázky bychom tedy mohli shrnout takto:  (I) morální predikáty se 

vztahují  ke  světu  tak,  že  popisují  morální  fakta,  která  jsou  založená  v 

morálních  kvalitách  obsažených  přímo  ve  světě,  a  proto  (II)  lze  morálním 

soudům připisovat pravdivostní hodnotu.

 Původní  non-kognitivistické  meta-etické  teorie  (nejčastěji  spojené  s 

nějakou  formou  morálního  anti-realismu),  lze  chápat  jako  jistou  syntézu 

131 LOOBUYCK, Patrick.  Wittgenstein and the Shift from Noncognitivism to Cognitivism in  

Ethics. Metaphilosophy. 2005, 36(3), str. 382.

132 Tamtéž, str. 381.

133 MOORE, G. E. Principia Ethica. Cambridge University Press, 1993. Str. 60. – 65., §§ 9 – 

12.

134 ICZKOVITS, Yaniv.  Wittgenstein's ethical thought. New York: Palgrave Macmillan, 2012. 

Str. 29. – 36.
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Moorových analýz „naturalistického klamu“ (dobro nemůže být převedeno na 

nějakou  naturalistickou  veličinu)  a  traktátovských analýz  významu 

(smysluplné jsou pouze výroky popisující naturalistické veličiny).135 My si zde 

jako krajní a tedy názorný příklad stručně představíme Ayerův emotivismus. 

Ayer zkoumá charakter morálních výrazů a dochází k tomu, že se nejedná ani 

o  tautologie,  ani  o  empirické  věty,  ale  že  jejich  funkce  je  čistě  emotivní: 

přítomnost  morálních predikátů  ve  větách má emotivní  funkci  a  nepřidává 

vůbec nic k  faktickému významu vět.136 O morálních záležitostech tedy nelze 

vést racionální diskusi, ta je možná jen o empirických faktech; morální soudy 

jsou tedy chápány jako záležitost rozličného přesvědčování, v kontrastu vůči 

racionálnímu  argumentování,  které  je  možné  na  poli  empirických  tvrzení. 

Ayerovu odpověď na výše zmíněné otázky bychom tedy mohli charakterizovat 

takto: (I) morální predikáty nepopisují fakty ve světě, ale vyjadřují subjektivní 

pocity, (II) jejich přítomnost ve větě proto nijak nemění její význam a morální 

soudy tedy samy o sobě žádnou pravdivostní hodnotu nemají.

*

Původní  spor  morálního  realismu  s  anti-realismem  vychází  z 

předpokladu,  že  význam  slov  je  třeba  nějak  zabezpečit,  že  slova  musí 

reprezentovat něco sobě vnějšího a že v tom je ukotven jejich význam – to 

proto jeho účastníci vychází z tázání po tom, co reprezentují morální predikáty. 

Tento způsob tázání dovedl morální realisty k hypostazování morálních faktů, 

které jim umožňují ukotvit morální soudy ve světě a tím je ospravedlnit. Druhý 

tábor  pak  kritizuje  toto  ospravedlnění,  protože  je  založené  na  pochybných 

entitách a tvrdí, že morální predikáty nereprezentují žádné objektivní fakty ve 

světě. Pointa je, že řeč žádné ospravedlňování nepotřebuje, to co nám říká, je  

totiž zcela v pořádku.

135 LOOBUYCK, Patrick.  Wittgenstein and the Shift from Noncognitivism to Cognitivism in  

Ethics. Metaphilosophy. 2005, 36(3), str. 383. – 384.

136 AYER, Alfred Jules. Language, truth and logic. London: Penguin, 2001. Str. 110. Pro širší 

kontext 6. kapitola.
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… Jestliže  člověk,  tak jako je  tomu tady,  není  spokojen s  výrazy naší 

obvyklé řeči (které přeci plní to, co plnit mají), tak má v hlavě určitý 

obraz, který je s obvyklým vyjadřovacím způsobem v rozporu. Přičemž 

jsme  pak  v  pokušení  říci,  že  náš  vyjadřovací  způsob  nepopisuje 

skutečnosti  tak,  jak  skutečně  jsou.  Jako  by  (např.)  věta  „Má  bolesti“ 

mohla být nepravdivá i jiným způsobem než tím, že tento člověk bolesti 

nemá. Jako by forma vyjádření říkala něco nesprávného, i když věta tvrdí 

něco jakž takž správného.

Neboť takto vypadají zajisté ony spory mezi idealisty, solipsisty a realisty. 

Jedni napadají normální formu vyjadřování, jako kdyby napadali určité 

tvrzení;  druzí  ji  hájí,  jako kdyby konstatovali  skutečnosti,  které každý 

rozumný člověk uznává.

[PU § 402]137

Spor  realismu  s  anti-realismem138 se  odehrává  v  rámci  zavádějícího 

reprezentacionalistického paradigmatu, kde se předpokládá, že význam slov je 

zakotven v entitách, které slova reprezentují a že by mohl být špatně samotný 

způsob reprezentace. To je mylná představa – shrňme zde v reakci na spor 

morálního realismu s anti-realismem výstupy dosavadního výkladu:

(III.1) Význam slov není ukotven ve faktech ve světě, ale v ustáleném 

způsobu používání oněch slov v rámci společenské praxe, vůči kterému 

je deskriptivní funkce slov sekundární.

137 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 152.

138 Kritika představená v tomto oddíle je aplikovatelná obecně na spor mezi realismem a 

anti-realismem, my se ale ve svém výkladu budeme dále zaměřovat na morální realismus 

a anti-realismus. Obecná diskuse by nás totiž odváděla od zkoumání oblasti etiky.
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(III.2) Ustálený způsob používání slov je v posledku ukotven ve sdílených 

životních formách, které je třeba brát jako nezpochybnitelná východiska 

našeho rozumění řeči a tedy i faktům.

(III.3) V našich životních formách máme přístup ke světu jehož strukturu 

již netvoří logikou formovaná elementární fakta, ale „životem formovaná 

fakta života“: životní formy; proto zde není žádná mezera mezi řečí a 

světem  –  naše  v  životních  formách  ukotvená  řeč  zcela  adekvátně 

reprezentuje v našich životních formách prožívaný svět. 

(III.4)  Naše životní  formy vymezují  rámec smysluplnosti  řeči  a  světa, 

proto  není  možné  z  rámce  životních  forem  vystoupit;  to  však 

nepředstavuje  žádné  omezení,  protože  vystoupit  z  rámce  našich 

životních forem rovněž není ani žádoucí – na rovině významu našich slov 

spolu totiž řeč a svět splývají.

To  neznamená  příklon  k  morálnímu realismu ani  k  anti-realismu,  ale 

odmítnutí  zavádějícího  způsobu  tázání.  Celou  původní  diskusi  můžeme pro 

názornost zjednodušit a v našich pojmech shrnout tak, že (1) morální realisté 

chtějí  vystoupit  z  našich  životních  forem  a  založit  bezpečný  přístup  k 

hypostazovaným  morálním  faktům,  aby  ospravedlnili  význam  morálních 

predikátů  a  relevanci  morálních  soudů  (fundacionalismus),  (2)  morální 

anti-realisté  popírají  existenci  či  objektivitu  morálních  faktů  a  relevanci 

morálních  soudů  (druhá  strana  fundacionalismu)  a  (3)  my  tvrdíme,  že 

vystoupit z životních forem není ani možné, ani žádoucí, a že celá tato diskuse 

vychází  z  chybného  způsobu  tázání  (pozdně  wittgensteinovský 

anti-fundacionalismus).  Právě  v  tom  spočívá  síla  pozdně  wittgensteinovské 

pozice: (¬1)  na jednu stranu je intelektuálně poctivá v tom, že se nenechá 

zlákat svody zaslíbeného světa  „věcí o sobě“, avšak (¬2)  na druhou stranu 

nezpochybňuje  relevanci  etických  soudů  a  nesklouzává  tedy  k  různým 
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podobám nihilismu – jsou odmítnuty obě strany této falešné fundacionalistické 

mince.139

Původní  spor  morálního  kognitivismu  s  non-kognitivismem  se  s 

původním  sporem  morálního  realismu  a  anti-realismu  do  značné  míry 

překrývá; pramení ze stejných zavádějících předpokladů a ústí v diskusi mezi 

rubem  a  lícem  stejné  falešné  fundacionalistické  mince.  Účastníci  původní 

diskuse vychází z toho, že všechny smysluplné věty lze rozdělit na pravdivé a 

nepravdivé – žádná jiná možnost není. Aktuální konstelace faktů ve světě buď 

koresponduje s tvrzením a činí větu pravdivou či nekoresponduje s tvrzením a 

činí větu nepravdivou; za tímto pojetím můžeme pozorovat tradiční intuici o 

pravdě spočívající v  korespondenci se světem –  pravda je zde chápána jako 

ontologický status – každá smysluplná věta musí na způsob výrokové logiky 

nutně projít tímto binárním sítem pravda / nepravda (p∨¬p). Non-kognitivisté 

tvrdili,  že  věty  etiky  smysluplné  nejsou,  protože  některým  jejich  prvkům 

neodpovídají  žádné  fakty  ve  světě,  a  nelze  jim tedy  přiřknout  pravdivostní 

hodnotu; oproti tomu kognitivisté tvrdili, že smysluplné jsou, jelikož odkazují 

ke speciálním morálním faktům a proto jim lze přiřadit pravdivostní hodnotu. 

My už  jsme tyto  reprezentacionalistické  teorie  významu odmítli  a  s  nimi  i 

původní varianty diskuse kongnitivismu s non-kognitivismem, kde šlo převážně 

o to obhájit či vyvrátit speciální ontologický status morálních faktů (a které se 

proto v zásadě překrývaly s výše analyzovaným sporem morálního realismu s 

anti-realismem).

*

Výše  představená  argumentace  představuje  odmítnutí  nesmyslného 

způsobu  tázání  po  vztahu  morálních  predikátů  a  faktů  ve  světě  a  s  tím 

spojených  meta-etických  pozic.  Z  pozdně  wittgensteinovského 

anti-fundacionalismu vyplývá, že je třeba opustit otázku po tom,  co morální 

139 Výstižné  přirovnání  se  dvěma  stranami  stejné  fundacionalistické  mince  přebírám  z 

LOOBUYCK, Patrick.  Wittgenstein and the Shift from Noncognitivism to Cognitivism in  

Ethics. Metaphilosophy. 2005, 36(3), str. 394.
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soudy reprezentují, a ptát se jinak. Protože nám obraz říká sám sebe, protože 

to co nám říká, spočívá v jeho vlastní struktuře, v jeho „tvarech a barvách“,140 

je třeba ptát se po tom, jak a v jakých kontextech onen obraz používáme a z 

jakých  životních  forem vyrůstá.  Podívejme se  nyní  jaké  recepce se  dostalo 

onomu  pozdně  wittgensteinovskému  důrazu  na  použití  v  kontextu  sporů 

morálního  realismu  s  anti-realismem  a  morálního  kognitivismu  s 

non-kognitivismem.

140 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 178., §§ 522 – 

523.
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(IV.2) Analytická meta  -  etika po pozdním Wittgensteinovi  

Pozdní Wittgenstein byl na poli meta-etiky hojně recipován a to v první 

řadě hlavně v rozličných kognitivistických meta-etických teoriích, na které se 

proto nyní zaměříme.141 Ve chvíli, kdy je odmítnuto ono traktátovské rozlišení 

na smysluplné empirické věty a nesmyslný zbytek a smysluplnost řeči již není 

vázána na fakta ve světě, ale je v posledku ukotvena v ustáleném používání 

řeči  v  kontextu  naší  praxe  a  našich  životních  forem,  lze  totiž  používat 

smysluplně  či  nesmyslně  (tedy  v  souladu  či  v  rozporu  s  pravidly  patřičné 

řečové hry) všechny věty – tedy samozřejmě i morální soudy, jejichž charakter 

lze v tomto smyslu zkoumat i po opuštění diskuse o vztahu morálních výrazů a 

faktů ve světě. Právě tento motiv kognitivisté různými způsoby rozvíjí,  když 

tvrdí,  že  etika  má  svá  vlastní  pravidla,  která  pak   analyzují.  Východiskem 

takových zkoumání  se v  anti-fundacionalistickém rámci  stávají  „fakta  řeči“, 

tedy běžné používání výrazů v rámci našich řečových her a životních forem. 

Morální  kognitivisté  se  pak  z  těchto  faktů  řeči  snaží  vyseparovat  morální 

výrazy a různým způsobem analyzují pravidla jejich používání ve snaze najít 

nějaké základní morální pravdy, ze kterých naše používání morálních výrazů 

vychází  a  dovodit  z  nich  nějaké  základní  hodnoty  či  vlastnosti,  na  které 

odkazují  a  určit  podmínky,  za  kterých  je  morální  soud  pravdivý.  Morální 

non-kognitivisté,  pak  tyto  teorie  z  různých  důvodů  kritizují.  My  se  zde 

nebudeme zabývat  jednotlivými  pozicemi,  ale  představíme  proč  a  v  jakém 

ohledu je ona nově pojatá původní otázka po možnosti přidělení pravdivostní 

141 Pro jednoduchost a názornost  nadcházejícího výkladu budeme mluvit  prostě  obecně o 

„kognitivistech“;  pozici,  kterou  kritizujeme  chápejme  jako  jistou  aproximaci  a 

zjednodušení  spletitého  pole  nuancovaných  kognitivistický  teorií.  Naším  cílem  není 

vyvrátit žádnou z nich, ale v obecnosti představit jistý způsob uvažování, vůči kterému 

budeme následně kontrastovat svou pozici. Přehled kognitivistických pozic vycházejících 

z pozdního Wittgensteina podává LOOBUYCK, Patrick.  Wittgenstein and the Shift from 

Noncognitivism to Cognitivism in Ethics. Metaphilosophy. 2005, 36(3). na stranách 390. – 

396.; z tohoto shrnutí budeme při svých analýzách vycházet.
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hodnoty morálním soudům, okolo které se rozličné meta-etické spory i nadále 

točí, zavádějící.142

Zaměřením  na  způsoby  používání  řeči  s  námi  tyto  přístupy  sdílí 

východiska a z naší perspektivy jsou tedy plausibilní;  tvrdíme však, že jsou 

zavádějící – jejich problém spočívá v tom, že zaměřují naši pozornost špatným 

směrem, jelikož, jak nyní ukážeme, etika není primárně záležitostí pravdy; tím, 

že se rozliční morální filosofové pokouší etiku převést na pravdivostní kalkul, 

se dopouštějí zkreslující  epistemologizace etiky. Mohli bychom to formulovat 

tak,  že  se  jakoby  pokouší  fundovat  etiku  na  anti-fundacionalistických 

základech. 

*

Vraťme se k oněm základním meta-etickým otázkám – (I) „Jak  se 

vztahují morální predikáty ke světu?“ a (II) „Lze  morálním  soudům 

připisovat  pravdivostní  hodnoty?“  –  a  ukažme,  jak  je  třeba  jim  rozumět  v 

anti-fundacionalistickém rámci.

(I)  Již  jsme  viděli,  že  svět  je  chápán  odlišně  –  je  to  náš  svět;  jeho 

základem nejsou pevně daná fakta v ontologickém smyslu, ale fakta života, 

životní  formy,  které vymezují  rámec smysluplnosti  a  ve kterých jedině jsou 

nám ona fakta ve smyslu „existence či neexistence stavů věcí“143 přístupná a 

srozumitelná. Ptáme-li  se tedy po vztahu morálních soudů a světa, je třeba 

142 Diskuse  morálních  kognitivistů  s  non-kognitivisty  se  samozřejmě  zabývá  celou  řadou 

dalších souvisejících otázek, které ve svých analýzách vynecháváme, jelikož nám nejde o 

vyvrácení rozličných odpovědí na ně, ale o změnu způsobu tázání. Další v tomto kontextu 

často analyzované otázky jsou: zda a popřípadě v jakém smyslu morální soudy popisují 

morální vlastnosti a zda a popřípadě v jakém smyslu jsou morální přesvědčení záležitostí 

rozumové  úvahy.  Podrobnější  přehled  celé  diskuse  viz  AN  ROOJEN,  Mark,  "Moral 

Cognitivism vs.  Non-Cognitivism",  The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall  2018 

Edition),  Edward  N.  Zalta  (ed.),  URL  = 

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/moral-cognitivism/>.
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zaměřit se na svět našich významů – na  fakta řeči – na přirozené  používání 

řeči, které vymezuje náš svět.  Morálka je pak jistý výsek faktů řeči a lze ji 

empiricky  zkoumat,  jak  k  tomu  dochází  například  v  rámci  etnologie  či 

sociologie – lze například tvrdit, že v té či oné společnosti je to či ono morální. 

Analýzou  morálky  se  pak  morální  kognitivisté  snaží  dobrat  nějakých 

základních morálních hodnot, vlastností či stavů věcí – „morálních faktů“ – o 

kterých morálka vypovídá. Cílem kognitivistů, kteří takto postupují je typicky 

sesbírat  všechny morální  výroky  a  výrazy,  to  jest  vytvořit   jakýsi  „morální 

slovník“  a  prostřednictvím  pozorování  používání  onoho  morálního  slovníku 

vymezit  oblast  morálních  faktů.  Prostřednictvím  které  pak  chtějí  vytvořit 

nějakou teorii,  prostřednictvím které by bylo možné určit,  co je dobré. Pro 

naše účely by pak šlo zjednodušeně shrnout, že morální realisté tvrdí, že ona 

morální fakta existují ve světě a anti-realisté, že je do světa vkládáme.

(II)  Co  se  týče  druhé  otázky,  je  třeba  ukázat,  jak  se  v 

anti-fundacionalistickém rámci  proměňuje chápání  pravdy,  o  kterou v  jádru 

sporu  morálních  kognitivistů  a  non-kognitivistů  jde.  Již  jsme  viděli,  že  z 

myšlenek pozdního Wittgensteina vyplývá sociální chápání významu a s tím se 

pojí  i  odlišné  chápání  pravdy:  pravda  je  chápána jako  sociální  status – 

„pravda“ je slovo mezi ostatními slovy, žádná meta-kategorie, jejímuž měřítku 

by musela být podrobena veškerá řeč. Věty již nepodléhají výše zmíněnému 

binárnímu dělení  pravda  /  nepravda,  které  vycházelo  z  jejich  vázanosti  na 

fakta ve světě, ale jelikož jsou v posledku vázány na „fakta života“, na naše 

životní formy a s nimi provázané řečové hry, podléhají kritériím řečových her, 

do kterých náleží. Když výroky dostojí pravidel použití patřičných řečových her 

jsou  smysluplné;  to  však  ještě  neznamená,  že  jim  můžeme  přiřknout 

pravdivostní hodnotu144 – to dává smysl jen u některých výroků v některých 

řečových hrách, a to v různých řečových hrách na základě různých kritérií. Pro 

naše účely  by pak šlo  zjednodušeně shrnout,  že dle  morálních kognitivistů 

patří morálka mezi ty oblasti řeči,  ve kterých o pravdě mluvit lze, pozorují 

143 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007. Str. 

11., 2.

144 Například u otázek, vtipů, pozdravů, písní a proseb nelze přidělit pravdivostní hodnotu 

zcela zjevně.
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proto používání rozličných morálních výrazů, ve snaze vymezit ona kritéria, za 

kterých je  ten či  onen morální  soud  pravdivý, non-kognitivisté  oproti  tomu 

možnost pravdy na poli morálky z různých důvodů popírají.145

*

Obě otázky jsou ve výše zmíněné podobě plausibilní, avšak zavádějící – 

dochází při nich totiž, jak nyní ukážeme, k nepatřičnému zkreslení a zúžení 

etiky. Nechceme tyto otázky zcela odmítnout, dalo by se říci,  že je chceme 

integrovat do širšího a komplexnějšího pojetí etiky, jehož základy představíme 

v následující podkapitole.

Problém  meta-etických  sporů,  které  se  odehrávají  ve  výše  popsaném 

rámci spočívá v tom, že chápou etiku na způsob řečové hry či série řečových 

her,  kde se  používá  slovo „dobrý“  a  další  morální  výrazy.   Analýzou  jejich 

používání  se  pak  kognitivisté  snaží  morální  výrazy  definovat  a  tím  položit 

základy  etiky,  a  vymezit  morální  fakta,  která  ony  morální  výrazy  popisují. 

Cílem podobných projektů  je  vytvořit  teorii  na  jejímž  základě bude možné 

usvědčit oponenta z nepravdy podobně jako ve vědě; jde o to získat morální 

fakta  a  pravidla  jejich  popisu,  aby  pak  bylo  možné  rozhodnout  o  každém 

morálním soudu, na způsob logického kalkulu, zda je pravdivý či nepravdivý. 

Jedná se o snahu fundovat etiku v anti-fundacionalistickém rámci,  jakoby z 

vnitřku řeči. Toto „vědecké“ pojetí etiky – nazvěme ho epistemologizací etiky – 

je právě tím, co chceme odmítnout jako zavádějící. Epistemologizace etiky je 

problematická protože vede ke zkreslení etiky a ke zúžení etiky – těmto dvěma 

problémům se nyní budeme věnovat nejprve (1) v rámci tradičního „morálního 

slovníku“ a následně (2) ve vztahu k celku naší řeči a našich životů.

145 My se v následujícím výkladu budeme zabývat kognitivismem, který v jisté podobě jaksi 

integrujeme do naší pozice, která vůči němu dobře vynikne.
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(1) Zkreslení etiky plyne právě z oné snahy dostat do ní pravdu, která 

nás svádí k přemýšlení nad morálními soudy, jako nad záležitostí správného či 

chybného popisu morálních faktů.

Používání  výrazu  „pravdivý  nebo  nepravdivý"  má  v  sobě  cosi 

zavádějícího,  protože je  to tak,  jako bychom říkali  „shoduje  se,  nebo 

neshoduje s fakty", a otázkou právě je, co zde „shoda“ znamená.

[ÜG §§ 199]146

Aby šlo mluvit o pravdě – shodě s fakty – musí být morálka a morální fakta 

víceméně jasně definovaná, jedině v tom případě je pak dává smysl tvrdit, že 

určitý popis morálních faktů se s nimi shoduje a jiný nikoli. Jenže u morálních 

soudů je právě velmi často problematické určit, co zde ona shoda s morálními 

fakty  znamená.  Wittgenstein  připodobňuje  proces  definování  pojmu  k 

nahrazování  rozmazaného  obrázku  ostrým obrázkem a  popisuje  situaci,  ve 

které se člověk ocitne, když chce definovat pojmy v etice takto:

...  stupeň,  do  jakého  onen  ostrý  obrázek  může  být  podobný  obrázku 

rozmazanému,  závisí  na  stupni  neostrosti  tohoto  druhého.  Neboť 

představ si,  že bys měl k nějakému rozmazanému obrázku naskicovat 

jemu  ,odpovídající'  ostrý  obrázek.  V  tamtom  je  nezřetelně  vymezený 

červený obdélník; nahradíš ho zřetelným obdélníkem. Samozřejmě – je 

možno narýsovat více takových zřetelně vymezených obdélníků; které by 

odpovídaly  onomu  nezřetelnému.  –  Jestliže  ale  v  originálu  barvy 

navzájem  splývají  bez  náznaku  nějaké  hranice,  –  nebude  to  pak 

beznadějný  úkol,  nakreslit  ostrý  obrázek  odpovídající  obrázku 

rozmazanému? Nebudeš  pak  donucen říci:  "Tady bych  mohl  nakreslit 

zrovna tak dobře kruh jako obdélník nebo srdcovitý tvar; všechny barvy 

přece navzájem splývají. Souhlasí s tím všechno; a nic." – A v této situaci 

je např. ten, kdo se v estetice nebo etice snaží najít definice odpovídající 

našim pojmům.

146 WITTGENSTEIN, Ludwig. O jistotě. Praha: Academia, 2010. Str. 51.
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Polož  si  při  takové  nesnázi  vždycky  otázku:  Jakpak  jsme  se  naučili 

významu tohoto  slova  (např.  slova  "dobrý")?  Na jakých  příkladech;  v 

jakých řečových hrách? (Uvidíš  pak snáze,  že slovo musí  mít  jakousi 

rodinu významů.)

[PU § 77]147

Snažíme-li  se vymezit definici slova „dobrý“ zjišťujeme, že se jedná o velmi 

„neostrý obrázek“ se kterým se shoduje „všechno a nic“. Podíváme-li se nyní 

na několik charakteristických způsobů použití slova dobrý a substantiv, která 

jsou s ním provázaná – dobrý člověk, dobrý rodič, dobrá kamarádka, dobrý 

soused,  dobrá  káva,  dobrá  restaurace,  dobrá  univerzita,  dobrá  výhřevnost, 

dobrá  střecha,  dobrá  vlastnost,  dobrá  atmosféra,  dobrá  profese  ...;  dobro, 

dobročinnost,  dobrodruh,  dobrovolnictví,  dobrosrdečnost,  …  –  je  na  první 

pohled  zřejmé,  že  kritéria  správného  způsobu  použití  slova  „dobrý“  a 

substantiv,  které  jsou s  ním provázaná,  budou v  různých kontextech  velmi 

odlišná.

I v případě, že bychom se zaměřili na jeden způsob použití slova „dobrý“ 

a chtěli ho definovat, tak ve většině případech stejně nebude možné přidělit 

onomu  morálnímu  soudu,  který  by  byl  na  tomto  predikátu  založený, 

pravdivostní  hodnotu.  Řeknu-li  o  Vás,  čtenáři  mé diplomové  práce,  že  jste 

dobrý člověk, není zřejmé, jaké jsou podmínky pravdivosti tohoto morálního 

soudu a co v tomto případě znamená shoda s morálními fakty; a podobně je na 

tom velká část morálních soudů. Ve snaze přiřknout jistým morálním soudům 

pravdivostní  hodnotu,  je  pak  třeba  nakreslit  například  srdcovitý  tvar  a 

vynechat obdélník a kruh, které by šlo nakreslit stejně tak dobře – proto je 

epistemologizace etiky zavádějící, nutí nás totiž, abychom se zřekli celkového 

kontextu našich životních forem a přizpůsobili, respektive zploštili,  původně 

mnohovrstevnatý  a  komplexní  předmět  etiky  tak,  aby  mohl  být  podroben 

binárnímu sítu pravda / nepravda. Jde o to, že je–li morální soud „m“ pravdivý, 

evokuje to, že jeho negace „¬m“ je nepravdivá, jenže toto ostré rozlišení na 

způsob logického kalkulu je v kontextu morálky často problematické – morální 

147 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 50. – 51.
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soudy  jsou  totiž  mnohdy  spíše  záležitostí  škály,  než  záležitostí  pravdy  a  

nepravdy.

Řada  morálních  filosofů,  kteří  tuto  problematiku  reflektují,  pracuje  s 

rozlišením  na  „hutné“  a  „řídké“  pojmy,  které  bývá  nejčastěji  spojováno  s 

Bernardem  Williamsem148 –  „řídké“  pojmy,  budeme-li  se  držet  našeho 

přirovnání, jsou ty obrázky, ke kterým sedí „všechno a nic“ a „hutné pojmy“ 

jsou  ty  obrázky,  ke  kterým lze  namalovat  jednoznačný  ostrý  obrázek.  Ony 

„řídké“ morální pojmy nenesou žádný jednoznačně určitelný obsah a nelze je 

proto jednoznačně definovat; mezi „řídké“ morální pojmy by patřil například 

právě onen výše analyzovaný pojem „dobrý“ a u morálních soudů, které ho 

obsahují, by tedy bylo často problematické určit pravdivostní hodnotu. Oproti 

tomu „hutné“ morální pojmy, uveďme například „násilný“, „poctivý“, „krutý“, 

„laskavý“, „ponižující“ a „rozumný“ mají víceméně jasný obsah a lze je proto 

víceméně jednoznačně definovat  –  u  morálních  soudů obsahujících  „hutné“ 

morální  pojmy  lze  tedy  vymezit  kritéria  pravdivosti  a  přiřknout  jim 

pravdivostní hodnotu. 

To bylo stručné shrnutí, kam se meta-etické diskuse dostaly při svých 

analýzách „morálního slovníku“. Lze uzavřít, že v morálce zúžené na „hutné“ 

pojmy o pravdě mluvit lze.

(2) Druhý bod naší kritiky epistemologizace etiky je zásadnější, jelikož 

nekritizuje pouze snahu dostat pravdu do „morálního slovníku“, ale samotný 

způsob uvažování, který vychází z toho, že „morální slovník“ vymezuje rámec 

lidských  morálních  zájmů.  Tuto  kritiku,  která  bude  klíčová  pro  směřování 

našeho  dalšího  bádání,  rozvinuli  hlavně  Cora  Diamondová149 a  Stephen 

148 WILLIAMS, Bernard Arthur Owen.  Ethics and the limits of philosophy. Routledge, 2006. 

Kapitola: Knowledge, Science, Convergence, 132. – 155. Základní shrnutí tohoto rozlišení 

v  češtině  K  tomu  PACOVSKÁ,  Kamila.  Vina,  láska,  náhoda.  Červený  Kostelec:  Pavel 

Mervart,  2018.  Str.  48.  –  51.  či   HEJDUK,  Tomáš.  Bernard  Williams:  Etika  bez 

nadbytečného přemýšlení,  užitku  a  morálky. In:  Přístupy  k etice  III..  Praha:  Filosofia, 

2016, 142. – 146.

149 Ve  vztahu  k  této  problematice  jsou  od  Diamond  citovány  nejčastěji  tyto  dva  texty: 

DIAMOND, Cora.  Wittgenstein, Mathematics,  and Ethics: Resisting the Attractioons of  
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Mulhall;150 zdařilou kritiku této kritiky pak předkládá Benjamin De Mesel.151 

Morální filosofové navazující na pozdního Wittgensteina postupovali často tak, 

že  aplikovali  wittgensteinovské  metodologické  principy,  tedy  důraz  na 

pluralitu a použití,  na jakýsi  „morální  slovník“,  který považovali  za předem 

daný  předmět  etiky,152 jenže  žádný  předem daný předmět  etiky  neexistuje; 

etika totiž není vymezena morálními predikáty, ale použitím – zda věta náleží 

do oblasti etiky je záležitost jejího použití.153 Jde o to, že právě způsob jejího 

použití dělá větu etickou, proto je třeba postupovat jakoby opačně: pozorovat 

rozličné oblasti řeči, různé druhy promluv, kontexty a životní formy, se kterými 

jsou spjaty a zkoumat způsoby použití těchto promluv – tímto způsobem pak 

dojdeme  k  tomu,  že  mnohé  promluvy,  které  obsahují  etické  myšlenky, 

neobsahují  vůbec  žádné  morální  predikáty  a  byly  by  na  ně  jen  těžko 

převoditelné.154

Oproti předem vymezeným morálním predikátům, je třeba klást důraz na 

širší kontext našich životních forem,  ve kterém jedině lze identifikovat jisté 

Realism. In:  Cambridge Companion to  Wittgenstein.  New York:  Cambridge University 

Press, 2017,  Str. 209 – 244. a DIAMOND, Cora.  Ethics, Imagination and the Method of  

Wittgenstein‘s Tractatus. In:  The New Wittgenstein,  ed. Alice Crary and Rupert Read, 

London: Routledge, 2000. Str. 149. – 173.

150 MULHALL,  Stephen.  Ethics  in  the Light  Of  Wittgenstein. Philosophical  Papers.  2002, 

31(3), 293-321.

151 DE MESEL,  Benjamin.  The Later Wittgenstein and Moral  Philosophy. Springer:  2018. 

Konkrétně  kapitola  4.  –  Wittgenstein,  Meta-ethics  and  the  Subject  Matter  of  Moral  

Philosophy, str. 71. – 90. Tato kapitola představuje rovněž přehledné shrnutí celé diskuse.

152 Mulhall  zmiňuje:  P.  Winche,  R.  Rheese,  R.  Hollanda,  R.  Gaitu,  P.  Johnstona  a  další. 

MULHALL,  Stephen.  Ethics  in  the Light  Of  Wittgenstein.  Philosophical  Papers.  2002, 

31(3). Str. 294.

153 DIAMOND, Cora.  Wittgenstein, Mathematics,  and Ethics: Resisting the Attractioons of  

Realism. In:  Cambridge Companion to  Wittgenstein.  New York:  Cambridge University 

Press, 2018, Str. 228.

154 To přesvědčivě ukazuje Diamond v DIAMOND, Cora. The Realistic Spirit: Wittgenstein, 

Philosophy,  and  the  Mind. Cambridge:  The  MIT  Press,  1995.  Tento  přístup  k  etice 

kritizuje  a  odmítá  MOYAL-SHARROCK,  Daniele.  Cora  Diamond  and  the  Ethical  

Imagination.  British  Journal  of  Aesthetics  [online].  2012,  52(3),  223-240.  Přehledné 

shrnutí  této  diskuse  představují:  CORDNER,  Christopher  a  Andrew  GLEESON.  Cora 

Diamond and the Moral Imagination. Nordic Wittgenstein Review [online]. 2016 , 55-77.
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použití jako eticky relevantní. Namísto podivných a plochých utilitaristických 

příkladů typu  „Je správné zachránit osobu A či osobu B?“ tedy autoři, kteří 

kladou důraz na komplexnost a mnohovrstevnatost různých aspektů etiky,155 

používají  často  příklady  z  literatury,  které  právě  tím,  že  jsou  součástí 

komplexních příběhů a jednají v nich postavy, o jejichž charakteru a motivech 

něco víme, mohou zprostředkovat něco eticky podstatného. Jistě není nutné 

dokazovat,  že  příběhy  mohou  být  eticky  relevantní  –  to  je  zcela  základní 

zkušenost  každého  člověka,  kterou  chceme  vyzdvihnout  v  kontrastu  vůči 

redukci  etiky  na  morální  predikáty.  Nechceme říci,  že  by  snad  standardní 

morální  predikáty  nebyly  pro  uvažování  o  etice  podstatné,  chceme  ale 

zdůraznit, že analýza morálního slovníku není jediným způsobem, jak uvažovat 

o etice, etika je totiž daleko širší a komplexnější – eticky relevantní může být 

prakticky jakákoli  promluva,  a  nejen promluva,  ale  prakticky cokoli:  eticky 

relevantní  může  být  film,  hudba,  mlčení,  jistá  scenérie...156 A  proto  je 

epistemologizace etiky zavádějící,  protože  ve  snaze dostat  do etiky  pravdu 

vede  k  jejímu  zúžení  na  soubor  základních  morálních  predikátů,  které  lze 

definovat  tak,  aby  bylo  možné  vyvodit  z  nich  základní  morální  fakta,  na 

kterých by pak šlo vybudovat etickou teorii. 

Krom různorodosti rozličných oblastí etiky je zde třeba zmínit ještě další 

klíčový  motiv,  který  stojí  v  ostrém  kontrastu  vůči  představě  předem 

vymezeného morálního slovníku: oblast etiky je otevřená.157 Jde o to, že oblast 

etiky není omezená výčtem morálních pravidel, vlastností a hodnot, není zde 

155 Například Diamond a Nussbaum. Ke srovnání viz DIAMOND, Cora. Having a Rough Story 

about what Moral Philosophy is. In: Gibson,  John a  Wolfgang Huemer,  ed.  The Literary 

Wittgenstein. London and New York: Routledge, 2004. Str. 127. – 145.

156 Na to správně poukazuje AGAM-SEGAL, Reshef. Moral Thought in Wittgenstein: Charity 

and Changes  of  Attitude. In:  Agam-Segal,  Reshef  a  Edmund Dain,  ed.  Wittgenstein’s 

Moral Thought. Routledge, 2019. Str. 76.

157 Tuto tezi prosazuje především Cora Diamond, z jejíchž analýz v tomto bodě vycházíme. 

Viz DIAMOND,  Cora. The  Realistic  Spirit:  Wittgenstein,  Philosophy,  and  the  Mind. 

Cambridge: The MIT Press, 1995. A dále  DIAMOND, Cora.  Wittgenstein, Mathematics,  

and  Ethics:  Resisting  the  Attractioons  of  Realism. In:  Cambridge  Companion  to 

Wittgenstein. New York: Cambridge University Press, 2018. Systematickou analýzu této 

pozice ve své disertační práci zdařile představuje AGAM–SEGAL, Reshef. Cora Diamond's 

Moral Philosophy. Oxford, 2007. Disertační práce. University of Oxford.
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žádný předem daný předmět etiky, ale eticky relevantní kontexty jednání a s 

nimi spojené promluvy vyvstávají  z  rozličných životních situací  a to jak na 

osobní,  tak  na  společenské  úrovni.  To,  které  fenomény  rozpoznáváme jako 

eticky relevantní souvisí s celkovým kontextem, ve kterém žijeme, s vývojem 

společnosti  i  s  naším osobním vývojem – je  zřejmé,  že v  průběhu dějin  se 

objevují nové eticky relevantní oblasti našich životů a různé jiné se naopak 

vytrácejí.158

*

Viděli jsme, že linie uvažování, která se snaží analyzovat etiku po vzoru 

vědy,  perspektivou  pravdy,  v  jejímž  jádru  stojí  snaha  aplikovat  vědecké 

standardy  na  pole  etiky  –  epistemologizace  etiky  –  představuje  významné 

zkreslení a zúžení předmětu etiky. Nechceme tvrdit, že by snad v etice nešlo v 

některých kontextech mluvit o pravdě; mnoho morálních promluv jistě lze více 

či  méně přesvědčivě převést  na morální  soudy, kterým nejspíš nějak půjde 

přiřadit  pravdivostní  hodnotu  –  to  nechceme  zpochybňovat;  chceme 

zpochybnit relevanci onoho snažení fundovat a ospravedlnit etiku: najít nějaké 

základní univerzální etické pravdy, vlastnosti či hodnoty a z nich vybudovat 

systém,  aby  bylo  možné  usvědčit  oponenta  z  nepravdy.  Tento  přístup  totiž 

etiku poškozuje, diskuse o etice nejsou záležitostí argumentování za pravdu, 

jako ve vědě – řešení etického problému nemá charakter řešení vědeckého 

problému;159 ve  vztahu  ke  složitým  etickým  otázkám  často  existuje  více 

adekvátních  odpovědí,  ve  kterých  se  zračí  odlišné  životní  formy  a 

argumentování pro jednu odpověď, je v posledku prezentování jistého způsobu 

158 V minulosti nebylo například nakládání s vodou v našich končinách považováno za eticky 

relevantní, nyní,  v kontextu stále se rozšiřujících problémů se suchem, se nakládání s 

vodou stává eticky relevantní oblastí života čím dál, tím více. Na úrovni osobní změny 

vnímání  jisté  oblasti  života  jako eticky relevantní  je  dobrým příkladem jedení  masa – 

naprostá většina lidí, kteří považují zabíjení zvířat kvůli masu za eticky problematické v 

tomto  ohledu  prošla  proměnou  svého  etického  způsobu  vidění  světa,  jelikož  v  naší 

společnosti k tomu děti nebývají vedeni.

159 K tomu blíže viz podkapitola V.5.
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života.160 V určitých případech pak bude jistě možné více či méně přesvědčivě 

argumentovat, že jeden způsob života je komplexnejší, možná i rozumnější či 

lepší,  než  druhý,  avšak  v  jiných  případech  to  pak  bude  spíše  záležitost 

estetická;161 těžko si ale lze představit způsob života, který by byl pravdivý.162 

Problém  pravdy  na  poli  etiky  spočívá  v  tom,  že  nás  odvádí  od  možnosti 

porozumět souvislostem etického způsobu vidění druhého člověka a svádí nás 

k redukci celé problematiky; jakmile se totiž jedna odpověď nazve pravdivou, 

děláme tím ostatní odpovědi nepravdivými. Oproti tomu, když se zaměříme na 

komplexnost  a  mnohovrstevnatost  rozličných  etických  otázek  v  kontextu 

rozličných lidských životů, tak uvidíme, že s různými životními příběhy mohou 

souviset různé relevantní přístupy k dané problematice, které budou otevírat 

odlišná pole možností, a mohou tedy v některých případech vést k odlišným 

adekvátním odpovědím,  z  nichž  by  šlo  některou nazvat  „pravdivou“ jen na 

úkor pokřivení celé problematiky.

Proto se chceme epistemologizaci etiky vyvarovat a neomezovat se na 

„morální slovník“ a otázku po pravdě morálních soudů. Náš následující postup 

bádání bychom v kontrastu vůči výše kritizovanému přístupu mohli formulovat 

tak,  že nebudeme aplikovat  pozdně wittgensteinovské myšlenky na předem 

daný  předmět etiky,163 ale  na  pojetí etiky,  kterou  budeme  na  základě 

dosavadního výkladu chápat odlišně.  Onen pozdně wittgensteinovský obrat, 

který jsme v této kapitole nejprve vyložili164 a následně představili v kontextu 

analytické meta-etiky,165 a který budeme dále rozvíjet a precizovat, bychom ve 

vztahu k etice mohli shrnout tak, že při analýze etických fenoménů, je třeba 

zaměřit se na celkový kontext řeči a životních forem, v jehož rámci se ony  

fenomény odehrávají a jehož prostřednictvím vyvstávají jako etické.

160 Touto problematikou se budeme zabývat v závěrečné podkapitole V.6.

161 Vzpomeňme na traktátovské „Etika a estetika jsou jedno.“ [TLP 6.421]. To neznamená, že 

estetika nemá jistá pravidla a že v estetice nelze argumentovat,  ale dobře se na tom 

ukazuje, že je to něco jiného, než se přít o pravdě.

162 To bude více rozvedeno v kapitole V.

163 Pro přesvědčivou kritiku tohoto postupu odkazuji na: MULHALL, Stephen.  Ethics in the 

Light Of Wittgenstein. Philosophical Papers. 2002, 31(3). Hlavně strany 293. – 305.

164 Podkapitoly III.1 – III.4.

165 Podkapitoly IV.1 – IV.2.
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(IV.3) Etika a morálka  

Nyní se v závěrečné části této kapitoly podíváme, k jaké změně způsobu 

tázání na poli etiky tento pozdně wittgensteinovský obrat vede a představíme 

základní  charakteristiky  pozdně  wittgensteinovského  pojetí  etiky,  které 

budeme  dále  rozvíjet  v  nadcházející  závěrečné  kapitole  (V.1  –  V.6). 

Východiskem pro následující výklad bude právě onen výše vyargumentovaný 

důraz na  celkový kontext etických fenoménů. Když se zaměříme na celkový 

kontext řeči a víceméně sdílených životních forem, na kterých lidé participují 

různou měrou,166 tak  se  začne  dostávat  do  popředí  další  zcela  zásadní  a 

nezbytný  prvek,  onoho  celkového  kontextu,  na  který  se  musíme  zaměřit 

chceme-li  analyzovat etické fenomény adekvátně, totiž  životní příběh osoby, 

které se daná situace týká. 

*

Toto rozšíření perspektivy s sebou přináší především popření existence 

nezávislého stavu věcí, popření hypotézy objektivní etické situace, před kterou 

stojí  hypotetický  nepředpojatý  subjekt,  který  rozvažuje,  která  z  objektivně 

daných alternativ jednání je z etického hlediska nejlepší; hypotézy, se kterou 

morální filosofie, počínaje novověkem, často pracovala. Kritiku této reduktivní 

představy,  která  chápe  etiku  na  způsob  práva  rozvinuli  na  poli  meta-etiky 

hlavně Elizabeth Anscombová a Bernard Williams.167 Jde o to,  že nestojíme 

před  objektivně  danou  situací,  na  kterou  by  na  způsob  logického  kalkulu 

stačilo pouze aplikovat patřičnou morální poučku, ale v první řadě jde o to, 

166 Viz podkapitola III.2.

167 Česky zdařilé shrnutí hlavních momentů této kritiky viz PACOVSKÁ, Kamila. Vina, láska, 

náhoda. Červený Kostelec:  Pavel  Mervart,  2018.  Str.  25.  –  47.  Podrobnější  kritika viz 

WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Ethics and the limits of philosophy. Routledge, 2006. 

Kapitola: Morality, the Peculiar Institution, str. 174. – 196.
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jakým způsobem onu situaci vidíme.168 Právě to, jak ji vidíme, totiž určuje, co 

vidíme a tedy i ony  hodnoty či morální poučky, které se dostanou do popředí a 

budou hrát roli při vyhodnocování dané situace – v tomto smyslu je v kontextu 

etiky primární právě způsob vidění dané situace a etické rozvažování je vůči 

němu vždy sekundární. To, jak onu situaci vidíme, podmiňuje co vidíme a jaké 

alternativy se před námi otevírají, což často zcela zásadně ovlivní jaké hodnoty 

a  jakým  způsobem  budou  hrát  roli  při  její  interpretaci  a  našem  jednání. 

Projasněme to pomocí úryvku z Huellbeckova Serotoninu; vypravěč po letech 

od nešťastného rozchodu s milovanou Camille zjišťuje, že žije sama se svým 

čtyřletým synem a dochází  k  tomu,  že  jediná  možnost,  jak  napravit  chyby, 

které udělali a opět spolu v lásce šťastně žít, je zastřelit jejího syna, což ho 

vede k následující mu etickému rozvažování:

… Popravdě řečeno, kdybych byl jelen nebo brazilský makak, otázka by 

ani nevznikla: první, co udělá savčí samec, když dobude samici, je, že 

zlikviduje  veškeré  předchozí  potomstvo,  aby  si  zajistil  převahu svého 

genotypu. V prvních lidských populacích toto chování dlouho přetrvalo.

Mám  nyní  spoustu  času  přemýšlet  o  těchto  několika  hodinách,  ba 

minutách, nemám v životě v podstatě jiný program než na ně myslet: 

nemyslím, že protichůdné síly, síly, jež se mě snažily zastavit na cestě k 

vraždě  mají  mnoho  společného  s  morálkou;  spíš  šlo  o  otázku 

antropologickou,  otázku přináležitosti  k pozdnímu druhu,  přijetí  kódů 

pozdního druhu – jinak řečeno o otázku konformismu.

Kdybych dokázal  překročit  tyto meze,  odměna by samozřejmě nebyla 

okamžitá. Camille by trpěla, strašně by trpěla, musel bych vyčkat aspoň 

půl roku, než navážu kontakt. A pak bych se k ní vrátil a znovu by mě 

milovala,  protože mě nikdy milovat nepřestala,  bylo to takhle prosté, 

jenomže by chtěla jiné dítě a chtěla by ho rychle; a to by se stalo. Před 

několika  lety  došlo  k  širokému  vybočení  z  dráhy,  strašně  jsme  se 

odchýlili od svých normálních osudů; já udělal první chybu, ale Camille ji 

168 K tomu PACOVSKÁ, Kamila. Vina, láska, náhoda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. 

Str. 45. – 60. a 75. – 83.
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trumfla; nyní nastal čas oprav, bylo akorát načase, měli jsme poslední 

šanci a já jediný ji mohl proměnit, já jediný měl karty v ruce a řešení na 

konci pušky Steyr Mannlicher.

…  Uběhlo asi  tak asi  deset,  ale  spíš  patnáct  nebo dvacet  nehybných 

minut, načež se mi roztřásly prsty a zhroutil jsem se na zem, tváře mi 

drhly  o tenký koberec a  já  pochopil,  že  je  konec,  že  nevystřelím,  že 

nedokážu změnit běh věcí, že mechanismy neštěstí jsou silnější, že už se 

nikdy nesetkám s Camille a že umřeme sami, nešťastní a sami, každý ve 

svém koutě. Když jsem se zvedl, celý jsem se chvěl, zrak mi zamlžily slzy 

...169

Je správné zastřelit pro lásku čtyřleté dítě? Problém představuje v první řadě 

samotná otázka a až sekundárně kladná odpověď ke které vypravěč dochází; 

nepatřičný  je  pro  nás  totiž  právě  samotný  způsob  vidění  celé  situace,  ve 

kterém je zastřelit dítě jedna z alternativ. Přitom je zřejmé, že se nejedná o 

absenci etického způsobu vidění, vypravěč situaci vidí jako eticky relevantní, 

ale  poněkud  zvráceným  způsobem  –  dilema,  před  kterým  stojí  je:  (a) 

„napravení chyb“, které by vedlo ke šťastnému životu s milovanou Camille a 

(b) konformita, která povede k tomu, že oba zemřou nešťastní a sami, každý ve 

svém koutě. Vypravěč nad situací eticky rozvažuje, obává se o Camille, která 

žije osamocená bez jakýchkoli kontaktů a její štěstí závisí jen na jejím synovi, 

který  ji  jednou  opustí  a  pak  bude  osamocená  trpět,170 oproti  tomu,  když 

zastřelí jejího syna, tak bude trpět jen chvíli a poté spolu založí rodinu a budou 

šťastni – v rámci svého etického způsobu vidění by tedy měl nejen ve svém 

zájmu, ale i v zájmu milované osoby  proměnit jejich poslední šanci, ale selže. 

Má dokonalý plán, schopnosti i ideální příležitost, ale přemožen konformitou 

nedokáže  jednat  a  dochází  k  selhání,171 které  pro  něj  má  fatální  dopad  – 

169 HOUELLEBECQ, Michel. Serotonin. Praha: Odeon, 2019. Str. 223. – 226.

170 HOUELLEBECQ, Michel. Serotonin. Praha: Odeon, 2019. Str. 221.

171 Je jistě zvláštní mluvit o nezastřelení dítěte, jako o selhání; jedná se o extrémní příklad, 

který má demonstrovat závislost vyhodnocování alternativ vůči etickému způsobu vidění. 

Otázkou zda, a popřípadě jak, lze jednotlivé etické způsoby vidění porovnávat mezi sebou 

se budeme zabývat v podkapitole V.6.
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vypravěč se uzavře do sebe a v životě už nemá v podstatě jiný program, než 

přemýšlet nad tím, jak nedokázal jednat.

Tento příklad jasně ukazuje klíčovou roli způsobu vidění situace, který 

určuje, jaký svět ten či onen člověk vidí a předurčuje tedy možné alternativy 

jednání.172 Z toho důvodu je neadekvátní jakákoli teorie, která by sestávala ze 

souboru morálních pravidel, která stačí aplikovat na situaci, protože způsobů, 

jakými lze situaci vidět a jakým lze aplikovat morální pravidla, existuje celá 

řada.  A  právě  ony  způsoby  etického  vidění  vymezují  rámec  případnému 

rozvažování  –  proto  je  etický  způsob  vidění  vůči  etickému  rozvažování  

transcendentální. Ono  etické  rozvažování  je  vůči  etickému  způsobu  vidění 

sekundární a obecně v lidských životech nastává spíše zřídkavě – většinou je 

totiž rozhodnuto již tím, jak to či ono vidíme.173 Na etické rozvažování dochází 

typicky v případech, kdy se eticky relevantní aspekty viděného dostanou do 

sporu a v takovém případě dochází k etickém problému;174 v tomto smyslu je 

tedy možnost etického problému podmíněna jistou mírou komplexity etického 

způsobu vidění.

*

Podívejme  se  nyní  na  další  příklad,  tentokrát  nám  půjde  o  to 

demonstrovat, jak mohou různorodé způsoby vidění stejných faktů vyústit v 

odlišné  situace:  vidí–li  cestující  na  nádraží  (a)  somrovat  otravného 

ekonomického migranta, její reakce bude zcela jiná, než když (b) uvidí prosit o 

pomoc člověka v nouzi či když si (c) ve spěchu, přes svůj chytrý telefon ani 

nevšimne, že se ji někdo pokoušel oslovit. Na tomto jednoduchém příkladě lze 

jasně nahlédnout, že právě  způsob jakým vidíme fakta ve světě a souvislosti  

172 Důraz na analýzu způsobu uchopování rozličných problému, jelikož právě ony způsoby 

uchopování  předurčují  naše  vztahování  se  k  dané  problematice  se  ve  Zkoumáních 

neustále vrací; například Zkoumání § 308.

173 K tomu pěkné shrnutí PACOVSKÁ, Kamila.  Vina, láska, náhoda. Červený Kostelec: Pavel 

Mervart, 2018. Str. 57. – 60.

174 Etickým problémem se budeme zabývat v sekci V.5.
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mezi nimi určuje, co vidíme a tedy rovněž, zda, a popřípadě v jakém ohledu, je  

ono viděné eticky relevantní. To, co vidíme, v sobě totiž obsahuje náš vztah k  

viděnému, naše ohodnocení viděného, a v tomto smyslu je etika – na rozdíl od  

Wittgensteinova raného pojetí – již ve světě: ony fakty řeči v sobě již obsahují  

naše  vztahování  se  k  nim. Tedy  ustálený  způsob  používání  výrazů  (a) 

„somrování“, „otravování“ a „ekonomická migrace“ obsahuje averzi a odpor, 

oproti  tomu  (b)  ustálené  způsoby  používání  výrazů  „prosba“,  „pomoc“  a 

„člověk v nouzi“, s sebou nesou citlivost a soucit, dále pak ve výše popsaném 

případě (c),  kdy  cestující  vidí  svůj  chytrý  telefon je  ona situace zabarvena 

spěchem. Je zřejmé, že uvedené způsoby vidění staví ony hypotetické osoby do 

zcela odlišných situací, kde se před nimi otevírá zcela odlišná paleta možností 

jednání, přičemž je důležité zdůraznit, že bez dalšího je krajně komplikované 

tvrdit, že jeden se způsobů vidění oné situace je ten správný a ostatní jsou 

špatné.  Čtenář  si  jistě  sám  domyslí  potenciální  širší  životní  kontexty,  ve 

kterých  lze  považovat  všechny  zmíněné  způsoby  vidění  souvislostí  za 

adekvátní.

Usouvztažněme nyní náš příklad k analýzám morálního slovníku, kterými 

jsme se zabývali v minulé podkapitole. V první řadě si povšimněme, že žádné 

slovo  z  našeho  příkladu není  standardním morálním predikátem a  že  není 

zřejmé, jakým způsobem by vůbec bylo možné převést výše popsanou situaci 

na analýzu pravdivostní hodnoty morálních soudů. Můžeme například říci, že 

je pravda, že pomáhat lidem v nouzi je správné; to je součást naší morálky a 

všichni by se na tom jistě shodli, avšak velký rozdíl mezi jednotlivými členy 

naší  společnosti  bude  v  tom,  jak  se  toto  morální  pravidlo  projeví  v  jejich 

životech:  koho budou vidět  jako člověka v  nouzi  a  co  budou považovat  za 

patřičnou pomoc. Proto nám morální pravidla pomohou jen do jisté míry, je 

totiž  zřejmé,  že  adekvátních způsobů jejich aplikace je  většinou celá  řada. 

Shrňme tedy, že (1)  převod etických situací na analýzu pravdivostní hodnoty  

morálních soudů představuje  značnou redukci  dané otázky a  že  (2)  široký 

společenský a osobní kontext a komplexita situací většinou stejně neumožňují  

onu  zredukovanou  etickou  otázku  jednoznačně  rozřešit. V  kontrastu  vůči 

podobným snahám tvrdíme na základě výše představené argumentace, že pro 

analýzu etických fenoménů je rozhodující právě  etický způsob vidění světa – 
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otázky po nejlepším morálním principu či nejvyšší hodnotě jsou sekundární, 

protože  závisí  na  kontextu  našeho  způsobu  vidění,  a  proto  klíčová  etická 

otázka, která vychází z oné pozdně wittgensteinovské změny perspektivy zní: 

„Jakým způsobem vidíme svět?“.175

*

Etiku nelze redukovat na morálku a morální fakta, která vymezuje (jak k 

tomu dochází při výše zmiňované epistemologizaci etiky), protože jde právě o 

to, jak jim rozumíme, kde tyto hodnoty, vlastnosti a stavy věcí ve světě vidíme 

a jak morální  principy aplikujeme – rozhodující  je  právě  náš etický způsob 

vidění  světa,  který  v  sobě obsahuje  jisté  ohodnocení.  Právě způsob,  jakým 

vidíme fakta ve světě a souvislosti mezi nimi, určuje co a jakým způsobem 

vidíme  jako  eticky  relevantní.  Pozdně  wittgensteinovská  etika  tedy  není 

záležitostí,  toho  co za  fakta řeči  existuje,  například toho jaká jsou morální 

pravidla, vlastnosti a hodnoty v té či oné společnosti, ale toho jak nejen tyto, 

ale všechna fakta řeči  a svět,  který se nám v nich dává,  vidíme.  Zaveďme 

proto, pro přehlednost následujícího výkladu, rozlišení mezi (1) etikou, která je 

transcendentální, která nemá vlastní propoziční podobu a spočívá v tom,  jak 

vidíme ona fakta řeči176 a (2) morálkou, která má vlastní propoziční podobu a 

je  částí faktů  řeči,  kterou  se  zabývají  empirické  vědy  jako  etnologie  či 

sociologie, když popisují, co je v té či oné společnosti morální.177 

Ona změna perspektivy, kterou jsme v tomto oddíle představili a kterou 

budeme ve zbytku našeho bádání rozvíjet, znamená na poli etiky  odklon od 

175 Tento obrat ve způsobu tázání budeme podrobně rozebírat v podkapitolách V.1 – V.3.

176 Řada autorů hájí podobný výměr etiky viz například THEIN, Karel.  Morálka v tváři slov.  

Ludwig Wittgenstein, Stanley Cavell a Cora Diamondová. In: Přístupy k etice III.. Praha: 

Filosofia, 2016. Str. 22. z jehož studie v tomto směru čerpáme. Dále pak  ICZKOVITS, 

Yaniv. Wittgenstein's ethical thought. New York: Palgrave Macmillan, 2012. Str. 141.

177 Toto rozlišení je nestandardní. Většina zde citovaných autorů s ničím podobným nepracuje 

a někteří autoři ho explicitně odmítají viz například THEIN, Karel.  Morálka v tváři slov. 

Ludwig Wittgenstein, Stanley Cavell a Cora Diamondová. In: Přístupy k etice III.. Praha: 

Filosofia, 2016. Str. 15.

88



otázek po morálních faktech a po pravdě a zaměření se na náš etický způsob 

vidění světa v celkovém – částečně intersubjektivním a částečně subjektivním 

– kontextu (řeči, životních forem a života dané osoby), v jehož rámci se ony  

fenomény odehrávají a jehož prostřednictvím vyvstávají jako etické.
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(V) Pozdně wittgensteinovská etika  

„Když  řekneš,  že  existují  různé  etické  systémy,  tak  neříkáš,  že  jsou  

všechny stejně správné. To neznamená nic. Stejně jako by nemělo žádný  

smysl  říci,  že  každý  z  nich  je  správný  ze  svého  vlastního  úhlu 

pohledu.“178

Obsah   kapitoly  

Viděli jsme, že některé pozdně wittgensteinovské motivy nám pomáhají 

přemýšlet  nad  etikou  mimo  falešné  dilema  objektivismu  a  nihilismu,179 že 

fundacionalismus a korespondenční model je třeba odmítnout (III.1 – III.4) a 

nahradit  celkovým kontextem řeči,  životních forem a života dané osoby,  ve 

kterém se etické fenomény odehrávají (IV.1 – IV.3). A nyní se budeme zabývat 

tím, jakým způsobem je možné chápat etiku v tomto širokém a komplexním 

anti-fundacionalistickém rámci.

Cílem této kapitoly bude rozvinout pojetí etiky, které vyplynulo ze změny 

perspektivy, kterou jsme představili v minulé kapitole, totiž etiku spočívající ve 

způsobu vidění světa v celkovém kontextu. Za tímto účelem nejprve (V.1) jasně 

vymezíme a formulujeme naše  pozdně wittgensteinovské pojetí  etiky  a  její  

předmět – „etický způsob vidění“ – a zdůvodníme volbu tohoto termínu, který 

zde představíme v širším kontextu. Pojetí etiky, které tímto způsobem získáme, 

budeme dále rozvíjet prostřednictvím vybraných pozdně wittgensteinovských 

motivů,  které  vyložíme,  rozvineme  a  usouvztažníme k  etice.  Nejprve  (V.2) 

představíme Wittgensteinovy analýzy aspektového vidění a aspektové slepoty, 

které  následně  (V.3)  přeneseme  na  pole  etiky  a  vymezíme  charakteristiku  

178 RHEES, Rush. Discussions of Wittgenstein / Rush Rhees. Bristol: Thoemmes, 1996. Str. 

101. Vlastní překlad.

179 Výstižnou formulaci  přebírám z  LOOBUYCK,  Patrick.  Wittgenstein and the  Shift  from 

Noncognitivism to Cognitivism in Ethics. Metaphilosophy. 2005, 36(3). Str. 395. – 396.
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etických  aspektů  světa,  se  kterou  budeme  dále  pracovat.  Poté  (V.4) 

představíme  metodu  přehledného  znázornění,  její  fungování  a  cíl,  kterou 

Wittgenstein rozpracoval za účelem projasňování filosofických problémů, a tu 

následně (V.5.)  převedeme na pole etiky a představíme, jakým způsobem se  

musí  metoda  přehledného  znázornění  proměnit,  aby  dostála  charakteru 

etických  problémů.  V  závěrečné  podkapitole  našeho  zkoumání  (V.6)  pak 

projasníme fungování námi předloženého pojetí etiky pomocí případové studie, 

kterou bude problematika etické relevance interrupcí.
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(V.1) Etický způsob vidění jako předmět etiky  

Abychom  v  této  kapitole  mohli  rozvinout  pozdně  wittgensteinovskou 

etiku, která vychází z výše popsané změny perspektivy, tak bude nyní úvodem 

třeba shrnout, rozvinout a precizovat některé výstupy dosavadní argumentace 

a projasnit terminologii, se kterou budeme nadále pracovat.  V návaznosti na 

výše představený spor o předmět etiky bude rovněž třeba, jasně vymezit naše 

pozdně wittgensteinovské pojetí etiky, jeho předmět a cíl.

*

V kontrastu vůči reduktivnímu přístupu morálních filosofů, kteří považují 

za  předmět  etiky  určitý  předem  daný  morální  slovník,  jehož  pravdivostní 

podmínky různými způsoby analyzují, jsme v kontextu výše popsané pozdně 

wittgensteinovské změny perspektivy představili širší a nuancovanější pojetí 

etiky, která se soustředí na celkový rámec řeči, životních forem a života dané 

osoby, ve kterém to či ono vyvstává jako eticky relevantní. To, co prostředkuje 

jisté oblasti světa, jako eticky  relevantní jsme nazvali „etický způsob vidění 

světa“, přičemž volba tohoto pojmu není nahodilá, máme k ní řadu důvodů, 

které nyní stručně  představíme, abychom tento pro nás klíčový pojem mohli 

pochopit v širších souvislostech.

(1)  Hlavním důvodem pro volbu  termínu „vidění“  [sehen],  respektive 

„způsob vidění“,180 je skutečnost, že Wittgenstein ve své pozdní filosofii tento 

výraz a s ním spojenou metaforiku používá vskutku extenzivně a spojuje ho s 

celou řadou oblastí svých zkoumání, z nichž pro nás některé – vidění aspektů a 

přehledné znázornění – budou zcela klíčové pro naše nadcházející zkoumání 

onoho  celkového  kontextu,  ve  kterém  se  etika  odehrává.  Tento  pozdně 

wittgensteinovský  důraz  na  vidění představuje  průvodní  jev  onoho  výše 

180 Wittgenstein se způsobem vidění zabývá opakovaně, avšak při svých analýzách nepoužívá 

žádný ustálený termín. Viz například PU § 74 a PPF XI. část.
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vyloženého přechodu k anti-fundacionalismu; vymýšlení základů je odmítnuto 

jako nesmyslné a je kladen důraz na pozorování toho, co je před námi181 – 

volbou  pojmu  „vidění“  tedy  rovněž  odkazujeme  na  Wittgensteinovo  známé 

doporučení:  „…  neuvažuj,  nýbrž  dívej  se!  …“182 a  chceme  vyzdvihnout 

anti-fundacionalistická  východiska  onoho pozdně wittgensteinovského pojetí 

etiky, které budeme pomocí tohoto pojmu traktovat. (2) Dalším důvodem pro 

volbu  tohoto  pojmu je  snaha  usouvztažnit  pozdně  wittgensteinovské  pojetí 

etiky k tomu ranému; ona výše představená  změna perspektivy,  ze které v 

našem zkoumání vycházíme, je totiž změnou vůči Wittgensteinově rané tvorbě 

a právě ve vztahu k ní  je třeba jeho pozdním myšlenkám rozumět.  Onomu 

usouvztažnění  pomůže  zachování  stejné  terminologie  pro  charakteristiku 

raného i pozdního pojetí etiky, které nám pomůže zdůraznit silnou kontinuitu a 

zároveň srozumitelně  formulovat  odlišnosti,  jak jsme tomu učinili  v  minulé 

kapitole,  kde  byla  představena  pozdně  wittgensteinovská  změna  chápání 

světa, čímž onen složený  pojem „etický způsob vidění  světa“  nabyl  značně 

odlišného významu a my mohli přehledně vyložit jaké důsledky s sebou tato 

změna přinesla pro pozdně wittgensteinovské pojetí  etiky.  (3)  V neposlední 

řadě je důvodem volby tohoto termínu snaha usnadnit    komparaci našeho 

bádání  s  aktuálními  diskusemi  na  poli  analytické  etiky,  ve  kterých  se 

metaforika „vidění“ často používá.183

*

Obecně lze shrnout, že pozdní Wittgenstein používá výraz „vidění“ široce 

a odmítá tradiční ostré rozlišení mezi smyslovým vnímáním a rozvažováním, 

které opakovaně svádělo filosofy na scestí – o myšlení často pojednává jako o 

zobrazování či imaginaci a vidění často spojuje s racionálními úkony.184 Vidění 

181 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 67. § 126.

182 Tamtéž. Str. 45. – 46. § 66.

183 Například  GENOVA,  Judith.  Wittgenstein:  a  way  of  seeing.  London  and  New  York: 

Routledge, 1995. Hlavně str. 55 – 83, ale vesměs celá kniha

184 Tamtéž. Str. 55. – 83.
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můžeme  předběžně  charakterizovat  jako  jakési  smyslově-intelektuální 

uchopování  světa a  precizovat  jeho  charakteristiku  odkazem  na  postoje 

[Einstellungen],185 ze  kterých  rozličné  způsoby  vidění  vychází.  Postoj  je 

souhrnným označením pro bazální, často nereflektovaný způsob vztahování se 

k určité oblasti našeho života, který předurčuje způsob, jakým to či ono vidíme 

a  tedy  v  podstatném  ohledu  ovlivňuje  situaci,  ve  které  se  nacházíme  a 

možnosti, které se před námi otevírají.186 

Wittgenstein takto mluví o našem vztahování se k ostatním lidem, které 

není založeno na rozličných míněních, například, že nejsou pouhými automaty, 

ale právě na určitém postoji:

„Věřím,  že  není  automat,“  nemá takto  bez  dalšího ještě  vůbec žádný 

smysl.

Můj postoj k němu je postoj k duši. Nejde o mínění, že má nějakou duši.

[PPF § 21]187

Pojem „postoj“ lze chápat jako analytický nástroj, který Wittgenstein zavádí ve 

snaze obrátit při rozličných analýzách naši pozornost od mínění, která chápe 

jako  sekundární,  právě  k  této  bazální  rovině  –  k  postoji  –,  který  je  vůči 

míněním primární, jelikož ta se pohybují v rámci, který vymezuje. Není tomu 

tak, že bychom nejprve zvážili rozličná mínění, a na jejich základě si vytvořili 

určitý  postoj,  ale  spíše  tak,  že  náš  postoj  představuje  jakési  podhoubí,  ze 

kterého vychází náš způsob vidění, který je transcendentálním předpokladem 

toho, abychom vůbec nějaká mínění mohli zvažovat.188

185 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 225. – 226. 

PPF IV. část.

186 Pro  podrobnější  charakteristiku  viz  WINCH,  Peter.  "Eine  Einstellung  zur  Seele."  

Proceedings of the Aristotelian Society. 1980, Volume 81, Str. 1. – 15.

187 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 225.

188 Tamtéž. Str. 129. § 310.  K tomu výstižná interpretace: WINCH, Peter. "Eine Einstellung 

zur Seele." Proceedings of the Aristotelian Society. 1980, Volume 81, Pages 3 – 4. 
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Naše postoje vychází z našich životních forem, obrazně by se dalo říci, že 

jsou  „ztuhlými“  životními  formami  –  ony  sdílené  bazální  způsoby  jednání, 

životní formy, formují naši orientaci ve světě, která se nám skrze opakování 

postupem času „vryje pod kůži“ a takto se ustanoví postoje, které následně 

ovlivňují naše způsoby vidění světa. Nyní pojem „postoj“ projasníme pomocí 

našich dřívějších příkladů životních forem.189 Dítě je už od mala vedeno k tomu 

popisovat barvy určitým ustáleným způsobem, je učeno rozeznávat jednotlivé 

odstíny  a  charakteristiky  barev a  opravováno,  dokud do této  životní  formy 

nevroste, dokud se nenaučí určitý způsob vidění.190

Jak má vědět,  kterou barvu má vybrat,  když slyší  „červená“? – Velmi 

prostě: má vzít tu barvu, jejíž obraz se mu při slyšení slova vybaví. …

„‚Červená‘  znamená  barvu,  která  se  mi  vybaví  při  slyšení  slova 

‚červená‘“  –  to  by  byla  definice.  Nikoli  snad  vysvětlení  toho,  co  je 

podstata označení slovem.

[PU § 239]191

Prostřednictvím výchovy, zvyku a výcviku192 se postupně ustanoví jeho postoj k 

barvám v různých kontextech a později onen člověk  uvidí například černou 

určitým způsobem, jakoby v určitém světle – nebude tomu tak, že by nejprve 

zvažoval rozličné charakteristiky černé a na jejich základě si k ní utvořil určitý 

postoj,  ale  charakteristiky,  které  případně  bude  zvažovat,  budou  vždy 

ovlivněny právě jeho bazálním postojem vůči barvám. Takový postoj je velmi 

komplexní a mnohovrstevnatý, jen pomyslete na to jak se liší vnímání černé 

barvy v různých kulturách či jak odlišně vidíme černé oblečení, černé auto, 

černou pleť, černá skla brýlí, černou ovci, černou vlajku a podobně; z tohoto 

189 Viz podkapitola III.3.

190 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 95. – 101. §§ 

185 – 197.

191 Tamtéž. Str. 110. – 111.

192 Tamtéž. Str. 101. – 103. §§ 198 – 202.
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výčtu je zároveň zřejmé, že náš způsob vidění je ovlivněn vždy celou řadou 

rozličných postojů.193 

Alegoricky je tomu pak se všemi životními formami a postoji, které se 

jejich prostřednictvím ustanovují. Vzpomeňme na další příklad životní formy, 

kterou  Wittgenstein  uvádí  a  který  bude  ve  vztahu  k  předmětu  našeho 

zkoumání názornější: „trestáme určité činy“. Dítě je od mala trestáno za určité 

chování, až se postupně ustanoví jeho postoj k určitým činnostem tak, že je 

uvidí jako hodné potrestání. A i zde máme co dočinění s velmi širokou škálou, 

jiným způsobem trestáme, když si děti vzájemně ubližují, když nedělají úkoly 

do školy, když kradou či když přebíhají  silnici mimo přechod. Z příkladů je 

rovněž zřejmé, že ony postoje,  které předurčují  naše způsoby vidění světa, 

nejsou ničím definitivním,  protože  se  v  průběhu života  jednotlivce,  spolu  s 

životními zkušenostmi, vyvíjí a mění. Člověk později většinou zjistí, že záleží na 

okolnostech a přestane vidět přecházení ulice mimo přechod jako trestuhodné, 

jestliže například nehrozí žádné riziko, zkrátka jeho způsob vidění se postupně 

stane  nuancovanějším.  Také  dodejme,  že  mezi  postoji  lidí  v  různých 

civilizačních okruzích budou různé podobnosti i odlišnosti. V západní civilizaci 

vidíme černou obecně  jako  smuteční,  ale  v  jiných  kulturách  tyto  konotace 

černá nenese; krádež je vnímána jako trestuhodná všude, ale rozdíly budou v 

tom, jaké činnosti budou viděny jako krádež a jaké tresty budou považovány za 

adekvátní.

*

Shrňme tedy, že náš způsob vidění světa vychází z našich postojů a ty se 

konstituují  prostřednictvím  participace  na  společensky  sdílených  životních 

formách. Nás bude zajímat  etický způsob vidění světa; predikátem „etický“ 

pak v návaznosti na  Přednášku o etice vymezujeme ten způsob vidění, který 

prostředkuje viděné jako eticky relevantní, tedy jako ohodnocené v absolutním 

193 To, jak vidíme člověka s černou barvou pleti bude zajisté více ovlivněno jinými životními 

formami a z nich plynoucími postoji, než „popisováním barev“, avšak i tento postoj zde 

bude hrát roli. Příklady jsou záměrně zvoleny tak, aby představily co nejširší škálu.
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smyslu. Zjednodušeně si to můžeme představit tak, že etický způsob vidění 

nám prostředkuje viděné jakoby seřazené na škále dobré – špatné. A právě 

tento  etický způsob vidění chápeme jako předmět pozdně wittgensteinovské  

etiky – tím se vymezujeme vůči hlavnímu proudu analytické meta-etiky, který v 

kontextu epistemologizace  etiky  považuje  za  předmět  etiky  určitý  „morální 

slovník“ a rovněž vůči jeho kritikům, jako jsou Cora Diamondová a Stephen 

Mulhall, kteří tvrdí, že etika nemá vůbec žádný předmět.194

Nyní  budeme  toto  pojetí  etiky  rozvíjet  pomocí  dalších  pozdně 

wittgensteinovských  motivů  a  představíme  etický  způsob  vidění  světa  jako 

prostředkující  etické  aspekty  světa –  podívejme  se  nyní  proto  na 

Wittgensteinovy analýzy aspektového vidění.

194 Přehledný popis této diskuse viz DE MESEL, Benjamin. The Later Wittgenstein and Moral 

Philosophy. Springer International Publishing, 2018. Str. 71. – 90.
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(V.2) Vidění aspektů a aspektová slepota  

Fenoménem  „aspektového vidění“ [Sehen de Aspekts] se Wittgenstein 

ve svých pozdních poznámkách zabývá relativně extenzivně.195 Tyto analýzy se 

zaměřují na celou řadu témat, jako je rozbor pojmu „vidění“, kritika hypotézy 

„vnitřních  obrazů“ či „prožívání významu slov“,196 avšak nikoli na etiku. My 

přesto,  stejně  jako  mnoho  dalších  interpretů,197 chceme  v  kontextu  etiky 

položit  na  aspektové  vidění  důraz.198 Náš  postup  bude  takový,  že  nejprve 

stručně  představíme  hlavní  pojmy  a  výstupy  Wittgensteinových  analýz 

aspektového vidění a následně je vztáhneme k dosavadnímu výkladu pozdně 

wittgensteinovské etiky, kterou tím rozvineme a precizujeme.

*

Aspektové  vidění  je  klíčové  především  ve  vztahu  ke  slovům  a  světu 

obecně, avšak pro názornost ho Wittgenstein analyzuje převážně ve vztahu k 

195 Pro seznámení s problematikou odkazuji čtenáže na WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická 

zkoumání.  Praha: Filosofia, 1998. Str.  245. – 293. XI.  část.  Pro rozvedení jednotlivých 

motivů  pak  na   BPP I  a  BPP  II,  kde  je  možné  snadno  dohledat  relevantní  §  pomocí 

rejstříku.  Pro  shrnující  výklad:  MCGINN,  Marie.  Wittgenstein  and  the  Philosophical 

investigations. Taylor & Francis e-Library, 2002. Str. 177 – 204. Pro důkladný výklad v 

širokém  kontextu:  MULHALL,  Stephen.  On  being  in  the  world:  Wittgenstein  and 

Heidegger on seeing aspects. London: Routledge, 1990.

196 K  tomu  podrobněji:  BUDD,  Malcolm.  Wittgenstein  on  Seeing  Aspects.  Mind  [online]. 

1987, 96(381), 1-17. a dále SCOTTO, Carolina. "Meaning is a physiognomy": Wittgenstein 

on Seeing Words and Faces. Nordic Wittgenstein Review [online]. 2019, 8(1/2), 115-150.

197 Zmiňme zde současného badatele: AGAM-SEGAL, Reshef. Moral Thought in Wittgenstein:  

Charity and Changes of Attitude. In: Wittgenstein’s Moral Thought. Routledge, 2019. Str. 

67.  –  96.  a  dále  jeho  starší  text  AGAM-SEGAL,  Reshef.  Aspect-Perception  as  a 

Philosophical Method. Nordic Wittgenstein Review [online]. 2015 , 93. –121.

198 Mimo jiné proto, je zde předkládané pojetí etiky „wittgensteinovské“, to jest inspirované 

Wittgensteinem a nikoli „Wittgensteinovo“.
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„obrázkovým  předmětům“,  z  těch,  které  používá  si  představme  pro  účely 

našeho výkladu dva nejnázornější:

(I)  (II)

První ilustraci lze vidět jako hlavu kachny či jako hlavu zajíce a druhá ilustrace 

může například v nějaké učebnici znázorňovat skleněnou kostku, otevřenou 

bednu,  drátěnou  konstrukci  či  tři  prkna  tvořící  kout.199 Wittgenstein  dále 

rozlišuje  (1)  stálé  vidění [stetigen Sehen]  určitého aspektu a  (2)  vysvitnutí 

[Aufleuchten] určitého aspektu a zkoumá rozličné charakteristiky aspektů a 

jejich vysvítání.200 Zdůrazňuje, že za standardních okolností nemá smysl tvrdit, 

že někdo vidí něco jako něco – člověk prostě vidí to či ono, například vidličku a 

nůž,  nikoli  ony  dva  předměty  jako vidličku  a  nůž.201 Vysvitnutí  aspektu 

vyžaduje zvláštní okolnosti, člověk například vidí zajíce a po návodné otázce 

náhle spatří rovněž aspekt kachny; na tom se ukazuje, že „Vyjádření změny 

aspektu  je  vyjádřením  nového vjemu  společně  s  vyjádřením  vjemu 

nezměněného.“202 – člověk nejprve, jakoby na základní rovině, (1) vidí nějaké 

aspekty stále a teprve v kontrastu vůči nim může (2) vysvitnout nějaký další 

aspekt viděného, který byl dříve přehlížen. Ale co vidění aspektů ovlivňuje?

Klíčový  je  kontext,  na  pozadí  lesa  uvidím  zajíce  a  na  pozadí  rybníka 

kachnu,  v  učebnici,  kde  se  vyskytuje  druhá  ilustrace,  pak  rozhoduje 

doprovodný text, který spoluurčuje, jak bude daný předmět viděn. O tom, jaké 

aspekty  viděného  jsou  pro  nás  stálé,  rozhoduje  do  značné  míry  zvyk a 

výchova,203 respektive naše postoje ustanovené skrze participaci na sdílených 

199 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 245. – 246.

200 Tamtéž. Str. 246.

201 Tamtéž. Str. 247.

202 Tamtéž. Str. 249.

203 Tamtéž. Str. 256.
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životních formách, které usměrňují náš způsob vidění. Přibližme si to pomocí 

příkladu:

Není [...] možné, abych se pokoušel vidět konvenční obrázek lva jako lva, 

zrovna tak jako se nemohu pokoušet vidět F jako písmeno. (Ale mohu se 

zajisté pokoušet vidět je např. jako šibenici.)204

Některé  způsoby vidění  jsou pro nás  standardní,  každý  gramotný  člověk  v 

západní společnosti prostě vidí ve znaku „F“ písmeno, tento aspekt znaku je 

pro něho stálý.

Podívejme  se  nyní,  jak  dochází  k  vysvitnutí  aspektu.  Wittgenstein 

zdůrazňuje, že vysvitnutí aspektu, není pouhou odlišnou interpretací stejného, 

ale má charakter  vidění něčeho kvalitativně jiného.205 Vysvitnutí aspektu se 

odehrává  na  pozadí  standardního  způsobu  vidění  a  vůči  němu  je  právě 

vysvitnutím nového aspektu.206 To, co se změní je způsob vidění souvislostí ve 

světě:

… to, co vnímám při vysvitnutí aspektu, není nějaká vlastnost objektu, je 

to vnitřní vztah mezi ním a jinými objekty.207

Prostřednictvím  odlišného  usouvztažnění  se  do  popředí  dostanou  odlišné 

aspekty viděného, než je tomu za běžných okolností.

Důležitá  pro  naše  zkoumání  bude  rovněž  „aspektová  slepota“,  tedy 

neschopnost  vidět  něco  jako  něco,  kterou  Wittgenstein  charakterizuje  jako 

příbuznou  nedostatku  hudebního  sluchu.208 Aspektově  slepý  není  schopen 

vidět určitou změnu aspektu podobně jako ti, co nemají dobrý hudební sluch, 

204 Tamtéž. Str. 262. 

205 Tamtéž. Str. 270.

206 Tamtéž. Str. 248.

207 Tamtéž. Str. 270.
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nejsou schopni slyšet určité aspekty hudby. A podobně jako může znalec učit 

hudebnímu sluchu tím, že upozorňuje na určité momenty skladby, tak aby si je 

mohl posluchač dobře spojit je možné navést pozorovatele k určitému vidění 

souvislostí, ve kterém mu vytanou do popředí ony kýžené aspekty.209 Tam, kde 

končí schopnost naučit se vidět určitý aspekt, začíná aspektová slepota. Pro 

nás je v kontextu aspektové slepoty důležité zdůraznit, že onen způsob vidění 

má zásadní vliv na naše jednání:

… Existuje přirozeně vidění něčeho takto a jinak; a existují také případy, 

v  nichž  ten,  kdo  vzorek  vidí  takto,  ho  obecně  bude  používat  tímto 

způsobem, a kdo ho vidí jinak, bude ho používat způsobem jiným. Kdo 

např.  vidí  schematický  nákres  nějaké  kostky  jako  rovinný  obrazec 

skládající  se  z  jednoho  čtverce  a  dvou  kosočtverců,  ten  asi  provede 

rozkaz "Přines mi něco takového!" jinak než ten, kdo tento obrázek vidí 

prostorově. 

[PU § 74]

Náš způsob vidění otevírá určitou paletu potenciálních možností jednání; když 

člověk nevidí určité aspekty viděného, když je k nim slepý, tak pro něj jisté 

možnosti jednání nepřipadají v potaz. A  právě pro svůj určující vliv způsobů 

vidění aspektů na naše jednání, je fenomén aspektového vidění důležitý pro  

analýzu etických záležitostí.210

208 Tamtéž.  Str.   271.  –  272.  A  dále  rovněž   WITTGENSTEIN,  Ludwig. Remarks  on  the 

philosophy of psychology = Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. Volume 

II. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. Str. 86. § 478.

209 MOORE,  G.E.  Wittgenstein:  lectures,  Cambridge,  1930-1933.  United  Kingdom: 

Cambridge University Press, 2016.Str. 350 – 355.

210 Viz příklady v podkapitole IV.3.  Srovnání dále viz WITTGENSTEIN, Ludwig. Remarks on 

the  philosophy  of  psychology  =  Bemerkungen  über  die  Philosophie  der  Psychologie. 

Volume I. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. Str. 194. – 195. §§ 1110 – 1116.
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(V.3) Etické aspekty  

Nyní naše pozdně wittgensteinovské pojetí etiky rozvineme a projasníme 

ve světle výkladu aspektového vidění. Již bylo pojednáno o postojích a z nich 

plynoucím  etickém  způsobu  vidění  souvislostí  ve  světě,  prostřednictvím 

kterého vidíme ve světě etické aspekty, a nyní bude třeba etické aspekty blíže 

charakterizovat a projasnit jejich status. 

*

Abychom  mohli  projasnit  status  etických  aspektů,  bude  třeba 

usouvztažnit  výstupy dosavadního výkladu pozdně wittgensteinovské etiky s 

odmítnutím zavádějících meta-etických diskusí, které jsme představili v minulé 

kapitole.211 Již bylo řečeno, že etika není ve světě na způsob faktů, tam jsme 

situovali  morálku,  která je empiricky zkoumatelnou částí  faktů řeči,  kterou 

zkoumají  empirické  vědy  jako  etnologie,  antropologie  či  sociologie,  když 

popisují  „morální  fakta“   (morální  pravidla,  hodnoty  a  vlastnosti)  platná  v 

rozličných  společnostech.  Etiku  jsme  situovali  do  určitého  způsobu  vidění 

souvislostí ve světě, který nám prostředkuje jisté aspekty světa, jako eticky 

relevantní,  a  je  vůči  tomuto  ohodnocení  světa  transcendentální.  Etická 

hodnota je tedy ve světě na způsob aspektů, které vyvstávají prostřednictvím 

etického způsobu vidění. Je tedy zřejmé, že naše pozice není formou realismu 

a nyní  bude třeba ukázat,  že není ani formou quasi-realismu,  ale pokusem 

podat nuancovanější charakteristiku etické dimenze lidských životů, k čemuž 

nám právě pomohou výše představené analýzy aspektového vidění – podívejme 

se nyní, jak se etické aspekty světa formují. 

Svou  roli  v  tom  hraje  právě  morálka,  děti  jsou  již  od  mala  učeny 

morálním faktům společnosti, ve které vyrůstají a jsou rovněž vedeny k tomu, 

aby se u nich rozvinuly určité postoje a způsoby vidění souvislostí ve světě tak, 

211 Viz podkapitoly IV.1 – IV.2.
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aby kontinuálně viděly určité etické aspekty světa. Prostřednictvím osvojení si 

jistých postojů,  se postupně ustanoví  určitý  soubor etických aspektů světa, 

které člověk vidí kontinuálně. Tyto kontinuálně viděné etické aspekty světa 

jsou v rámci jedné společnosti do jisté míry sdílené, avšak mohou zde být i 

velké  odlišnosti  –  společensky  sdílená  morální  fakta  nevymezují  žádný 

konkrétní soubor etických aspektů světa. Na příkladech již bylo ukázáno, že 

morální fakta jsou sekundární vůči etickému způsobu vidění, že se shodneme 

například  na  morálním  faktu,  že  pomáhat  lidem  v  nouzi  je  správné,  ale 

vyvstanou  mezi  námi  velké  rozdíly  v  tom,  koho  uvidíme,  jako  člověka  v 

nouzi.212

Je tedy zřejmé, že vztah mezi morálkou a etikou je vzájemný. Člověk si 

buduje svůj etický způsob vidění ve vztahu k morálním faktům společnosti, 

jejíž je součástí, avšak nikoli výhradně na základě morálních faktů – náš etický 

způsob  vidění  je  v  posledku  ovlivněn  všemi  našimi  životními  formami  a 

samozřejmě naší životní zkušeností a charakterem, a to je právě důvod, proč 

nelze etiku redukovat na morálku. Právě proto jsme od sebe tyto dvě oblasti 

dříve  odlišili,  abychom  zdůraznili,  že  při  řešení  etických  otázek  nelze 

jednoduše odkázat na morální fakta a pokoušet se je pravdivě vyložit, protože 

důležitý je vždy kontext života jednotlivce,  z něhož teprve vyvstávají  určité 

eticky relevantní aspekty dané situace. V tomto ohledu je etika individuální, 

avšak  odehrává  se  na  intersubjektivně  sdíleném  společném  základě,  který 

vymezuje škálu potenciálních způsobů vidění – celá řada jich smysl dává a celá 

řada je jich značně pokřivená či v extrémních případech: zcela nesmyslná.213 

Morálka  má nepopiratelně  velký  vliv  na  naše  etické  způsoby vidění,  avšak 

velký  vliv  má  nepopiratelně  rovněž  celá  řada  dalších  faktorů.  Na  druhou 

stranu, naše etické způsoby vidění z dlouhodobého hlediska ovlivňují morálku 

– tu by šlo chápat jako sediment etiky: jisté etické způsoby vidění souvislostí 

ve světě se v průběhu dějin prosadily a byly ustanoveny jako morální fakta.

*

212 Viz podkapitola IV.3.

213 K tomu se dostaneme podrovněji v závěrečné případové studii v podkapitole V.6
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Vraťme se zpátky k aspektům. Prostřednictvím našeho etického způsobu 

vidění ve světě standardně kontinuálně vidíme jistý soubor etických aspektů; 

ty do jisté míry sdílíme s ostatními stejně jako ustálené životní formy,214 ve 

kterých se konstituují  naše postoje, v jejichž rámci jsou jisté aspekty světa 

eticky relevantní. V tomto smyslu je etika vždy již ve světě, protože svět s námi 

sdílí naše životní formy. Dalo by se říci, že etika je ve světě, jako potencialita  

etických  aspektů,  které  mohou  vyvstat  prostřednictvím  možných  způsobů 

usouvztažnění  jednotlivých  prvků  světa –  etiku  můžeme  chápat  jako 

potencionalitu, která se uskutečňuje prostřednictvím rozličných smysluplných 

etických  způsobů  vidění  souvislostí  ve  světě.  Avšak  tyto  smysluplné  etické 

způsoby vidění souvislostí ve světě nejsou ničím definitivním – zcela klíčovým 

výstupem  našeho  dosavadního  zkoumání  je  otevřenost etiky,215 totiž 

skutečnost,  že  mohou  vyvstávat  nové eticky  relevantní  aspekty  světa,  nad 

rámec  těch  kontinuálně  viděných i  nad  rámec těch,  které  jsou  aktuálně  v 

potenci  (smysluplné).  Náš  etický  způsob  vidění  jakoby  expanduje  do  další 

oblasti našeho života a oblast etiky se rozšíří, a vysvitne nový etický aspekt.

Etický aspekt vysvitne člověku, když se změní jeho etický způsob vidění 

souvislostí ve světě. Možná to čtenáři kvůli snaze dostát wittgensteiniánské 

terminologii  zní  poněkud  krkolomně,  ale  ve  skutečnosti  výše  zmíněná 

charakteristika zcela odpovídá běžné zkušenosti s etickými debatami, kterou 

všichni  máme.  Diskuse  o  etických  záležitostech  má  přeci  typicky  právě 

charakter vzájemného představování rozličných aspektů dané problematiky a 

zkoumání  jejich  etické  závažnosti,  rozuzlení  etických  problémů  pak  mívá 

charakter  vysvitnutí  nového,  dosud  přehlíženého  etického  aspektu.  Tak 

například  v  diskusi  o  velkochovech  může  prostřednictvím  nového 

usouvztažnění souvislostí diskutující najednou nahlédnout zvířata jako trpící 

(podobně  jako  když  se  ilustrace  kachno-zajíce  najednou  ocitne  na  pozadí 

rybníka namísto lesa), změní se jeho etický způsob vidění a vysvitne mu nový 

etický aspekt. Právě takové vysvitnutí etického aspektu pak může mít zcela 

214 Viz podkapitola III.2.

215 Viz podkapitola IV.3.
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zásadní vliv na jeho postoj a jednání.216 Současně si snadno můžeme představit 

někoho, kdo nebude schopen usouvztažnit viděné tak, aby nahlédl zvířata, jako 

trpící, takový člověk možná bude vůči tomuto etickému aspektu slepý a možná 

potřebuje pouze nasměrovat – ale jak toho docílit?

*

Zde,  dalo  by  se  říci,  končí  charakteristika  pozdně  wittgensteinovské 

etiky,  jako  dimenze  lidských  životů  a  začíná  charakteristika  pozdně 

wittgensteinovské  etiky, jako zkoumání této dimenze lidských životů. Již bylo 

řečeno,  že pozdně wittgensteinovská etika nám v  kontrastu vůči  tradičním 

etickým teoriím neříká, co máme dělat. Rozličné návody pro žádoucí jednání 

jsou doménou morálky, ta nám říká, co je v dané společnosti správné jednání. 

Etika se oproti tomu zabývá tím, co, dalo by se říci, předchází sféře působnosti 

morálky  –  totiž  etickým  způsobem  vidění  světa,  který  předurčuje  možné 

způsoby aplikace morálních pravidel  a  jednání.  V kontrastu vůči  rozličným 

radám, co dělat, by se tedy dalo říci, že pozdně wittgensteinovská etika radí, 

jak máme vidět.217   A zde se dostáváme k metodě přehledného znázornění.

216 Způsob vidění  typicky mívá vliv i  na jednání  viz  WITTGENSTEIN, Ludwig.  Filosofická 

zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 49. – 50. PU § 74.

217 Pro srovnání WISNEWSKI, Jeremy. Wittgenstein and Ethical Inquiry: A Defense of Ethics  

as  Clarification. London:  Continuum  International  Publishing  Group,  2007.  Str  98. 

Dochází k podobným závěrům.
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(V.4) Přehledné znázornění  

 Pojem „přehledné  znázornění“  [übersichtliche  Darstellung]  je  pro 

pochopení Wittgensteinovy filosofie velmi důležitý a často bývá chápán jako 

interpretační klíč k jeho pozdním analýzám, které lze chápat jako svého druhu 

přehledná znázornění.218 Nám zde nepůjde o komplexní výklad celé rozsáhlé 

problematiky,  která  se  k  tomu  váže,  ale  o  základní  představení  metody 

přehledného znázornění219 a  hlavně o její  následné usouvztažnění  k  oblasti 

našeho bádání – etice –, kde se ukáže být zvláště užitečná.

*

Wittgenstein  opakovaně  klade  svou  metodu  do  kontrastu  vůči 

empirickým  vědám,  se  kterými  spojuje  hypotézy,  budování  teorií a 

vysvětlování  a své  analýzy  oproti  tomu chápe jako  popis a  projasňování.220 

Výstižně tento kontrast shrnuje následující poznámka:

…  Naše  civilizace  je  typicky  budovatelská.  Její  činnost  spočívá  v 

budování stále komplikovanější konstrukce. A i jasnost slouží opět jen 

tomuto  účelu,  není  samoúčelná.  Pro  mě  je  naproti  tomu  jasnost, 

průzračnost, samoúčelem.

218 K tomu komplexní studie: BAKER, Gordon P.  Wittgenstein's method: neglected aspects. 

United Kingdom: Blackwell, 2004. Zvláště pak úvodní kapitola, str. 22. – 51.

219 Šikovný přehled různých způsobů chápání přehledného zobrazení usouvztažněný k etice 

viz DE  MESEL,  Benjamin.  The  Later  Wittgenstein  and  Moral  Philosophy. Springer 

International Publishing, 2018. Str 49. – 68.

220 Podrobně tento kontrast Wittgenstein popisuje v poznámkách k Frazerově Zlaté ratolesti, 

konkrétně  str.  133  v  WITTGENSTEIN,  Ludwig. Philosophical  occasions:  1912  –  1951. 

Indianapolis:  Hackett,  1993. Dále pak WITTGENSTEIN, Ludwig.  Filosofická zkoumání. 

Praha: Filosofia, 1998. §§ 109, 124, 126, 128.
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To, co mě zajímá není stavbu provést, ale prohlédnout jasně k samým 

základům možné budovy.

[VB 1930]221

Ve Zkoumáních pak Wittgenstein odmítá fundacionalismus ve filosofii a s ním i 

všechno „budování budov“, které odhalí jako budování pouhých filosofických 

vzdušných zámků.222 Řeč je totiž ve své pluralitě v pořádku tak, jak je.223 

Metoda  přehledného  znázornění  je  výstupem  právě  této  změny 

perspektivy, kterou jsme se podrobně zabývali v minulém oddíle – ve chvíli, 

kdy  odmítneme  rozličné  fundacionalistické  vysvětlování fungování  řeči  na 

způsob vědeckých teorií a zjistíme, že nám „obraz říká sám sebe“, tak jediné 

co zbývá je ony obrazy – ono přirozené fungování řeči – popsat a projasnit, to 

jest přehledně znázornit. Naše problémy totiž plynou z toho, že řeč, nevidíme 

přehledně:

Hlavním zdrojem našeho nepochopení je to, že význam slov nevidíme 

přehledně.  –  Naší  gramatice  se  nedostává  přehlednosti.  –  Přehledný 

popis  umožňuje  pochopení,  které  spočívá  právě  v  tom,  že  ‚vidíme 

souvislosti‘. Odtud důležitost nacházení a vynalézání mezičlánků.

Pojem přehledného znázornění má pro nás základní význam. Označuje 

naši zobrazovací formu, způsob, jak věci vidíme. ...

[PU § 122]224

221 WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky: výbor z pozůstalosti. Praha: Mladá fronta, 

1993. Str. 17. – 18.

222 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 65. § 118.

223 Viz podkapitoly III.1 – III.4.

224 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Filosofická zkoumání.  Praha: Filosofia, 1998. Str. 66.  Měním 

„přehledný popis“  za „přehledné znázornění“,  což  je  výstižnější  a  v  českém prostředí 

ustálený překlad.
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V přehledném znázornění jde o přehledné vidění souvislostí mezi jednotlivými 

aspekty  analyzované  problematiky.  Postup,  jak  toho  docílit,  je  třeba 

přizpůsobit právě analyzované problematice – je třeba odhalit v čem spočívá 

problém  a  následně  najít  či  vynalézt  mezičlánky,  které  nám  pomohou 

přehledně  spatřit  přehlížené  souvislosti.  Nejčastější  způsob,  jak  se 

Wittgenstein snaží dosáhnout přehledného znázornění určité problematiky je 

uvádění  příkladů  způsobů  použití  výrazů  včetně  souvisejícího  jednání  a 

uvádění kontrastních či  blízkých analogií;  dále v tomto kontextu bývá často 

zmiňován  osmiúhelník  znázorňující  souvislosti  mezi  barvami,  který 

představuje paradigmatický příklad obrazového přehledného znázornění.225

Vraťme  se  k  onomu  srovnání  s  empirickými  vědami.  Zásadní  rozdíl 

spočívá  v  tom,  že  filosofické  problémy  nejsou  problémy  empirické,  ale 

problémy spočívající v chybném způsobu vidění jistých vyjadřovacích forem, a 

proto nemají  být vyřešeny, nýbrž zcela  odstraněny.  Filosofické problémy se 

mají rozplynout, jako vzdušné zámky – proto ve filosofii nejde o prezentování 

nové zkušenosti, ale o přehledné znázornění našeho způsobu vidění souvislostí 

v  rámci  naší  s  životními  formami  propletenou  řečí,   která  je  nám známá, 

kterou  jsme  pouze  z  rozličných  důvodů  neviděli  přehledně.226  V  kontextu 

výkladu z minulého oddílu bychom to mohli vyjádřit tak, že empirické vědy 

vycházejí  z  reprezentacionalistického  paradigmatu  a  prostřednictvím 

rozličných  hypotéz a  teorií vysvětlují svět,  pozdně  wittgensteinovská 

anti-fundacionalistická  filosofie  oproti  tomu musí  zůstat  jakoby  uvnitř řeči, 

kterou má  popisovat a  projasňovat,  čímž nás zbavuje  filosofických zmatení 

rozumu – je tedy svého druhu terapií.227

Přičemž je  důležité,  že ono přehledné znázornění,  které  má vyústit  v 

odstranění určitého filosofického problému, není žádným úplným znázorněním 

225 Pro  českého čtenáře  je  tento  osmiúhelník  jednoduše  dohledatelný  v  WITTGENSTEIN, 

Ludwig. Poznámky o barvách.  Praha:  Filosofia,  2010.  Str.  17. Na str.  16.  –  23.  je  zde 

rovněž  výstižný  doprovodný výklad  Ondřeje  Berana,  ve  kterém je  pojem přehledného 

znázornění vysvětlován ve vztahu k poznámkám o barvách.

226 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Filosofická zkoumání.  Praha: Filosofia, 1998. Str. 63. – 64. § 

109.

227 Tamtéž. Str. 68. – 69. § 133.
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souvislostí  mezi  našimi  vyjadřovacími  a  životními  formami,  ale  analýzou 

konkrétní nejasnosti, která způsobuje onen filosofický problém.

Chceme do našeho vědění o způsobu používání řeči zavést řád: řád 

vytvářený k určitému účelu; jeden z mnoha možný řádů; nikoli  řád  v 

absolutním smyslu.

[PU § 132]

Jde  o  to,  že  žádný  absolutní  řád  neexistuje –  řeč  je proměnlivou 

mnohovrstevnatou pluralitou rozličných řečových her, které lze uchopit mnoha 

různými způsoby z nichž žádný není absolutní. Lze vytvořit různá znázornění 

různých oblastí  naší  řeči  a cílem filosofického zkoumání  je  vytvořit  takové, 

prostřednictvím  kterého  přehledně  uvidíme  souvislosti  mezi  jednotlivými 

aspekty analyzované problematiky tak, že zmizí to, co bylo problematické.228

*

A jelikož předmětem našeho zkoumání je právě způsob vidění souvislostí 

mezi jednotlivými etickými aspekty světa, tak je pro nás metoda přehledného 

znázornění  vhodným  analytickým  nástrojem.  Podívejme  se  nyní,  jakým 

způsobem ji lze na poli etiky použít.

228 Tamtéž. Str. 63. – 66. §§ 109 – 120.
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(V.5) Přehledné znázornění etických aspektů  

Nyní vztáhneme metodu přehledného znázornění,  kterou Wittgenstein 

rozvíjí za účelem projasňování filosofických problémů, k etice. Po dosavadním 

výkladu  je  nyní  zřejmé,  že  tento  krok  je  zcela  v  duchu  obecné  tendence 

Wittgensteinova  pozdního  myšlení,  pro  které  je  jasnost,  průzračnost  a 

přehlednost hlavním cílem. Vzhledem k tomu, že etika, stejně jako filosofie, 

není žádnou teorií  na způsob vědy (epistemologizace etiky byla odmítnuta), 

rozšíření metody přehledného znázornění na oblast etiky se vyloženě nabízí – 

v etice, stejně jako ve filosofii, jde o projasňování toho, v čem již jsme, rovněž 

při  etických zkoumáních totiž  musíme zůstat  jakoby  uvnitř našich způsobů 

vidění, které tedy není možné vysvětlovat, a proto je příhodnou metodou jejich 

projasňování. Podobné úvahy jsou mezi wittgensteiniány, kteří se věnují etice 

vcelku časté a přenesení metody přehledného znázornění do etiky obecně není 

předmětem sporů.229 Za sporné ale považujeme  otázku, jak by měla metoda 

přehledného znázornění na poli etiky fungovat a co by mělo být jejím cílem. 

Nyní  proto  projasníme,  co  se  pojí  s  přenesením  metody  přehledného 

znázornění na pole etických zkoumání – jak ji  charakter etických fenoménů 

proměňuje, co to vlastně je etický problém a o co etické zkoumání usiluje –, 

abychom se  pak  v  závěru  této  podkapitoly  vymezili  vůči  podobným,  avšak 

odlišným pojetím etiky a rozvinuli tak naší pozici.

*

229 Zmiňmě přehledovou kapitolu: DE MESEL, Benjamin. The Later Wittgenstein and Moral  

Philosophy. Springer International Publishing, 2018. Str. 49. –70. A dále pak tři současné 

studie:  WISNEWSKI, Jeremy.  Wittgenstein and Ethical Inquiry: A Defense of Ethics as  

Clarification. London: Continuum International Publishing Group, 2007. Str. 98. – 125.; 

KUUSELA,  Oskari.  Wittgenstein,  Ethics  and  Philosophical  Clarification.  In: 

Wittgenstein’s  Moral  Thought. Routledge,  2019.  Str.  37.  –  65.;  AGAM-SEGAL, Reshef. 

Moral Thought in Wittgenstein: Charity and Changes of Attitude. In: Wittgenstein’s Moral 

Thought. Routledge, 2019. Str. 67. – 96.
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Zaměřme  se  nyní  na  srovnání  etických  a  filosofických  problémů;  ve 

snaze přenést metodu přehledného znázornění, vyvinutou původně pro řešení 

filosofických  problémů,  rovněž  do  etiky,  je  třeba  prozkoumat  spojitosti  a 

odlišnosti  etických  a  filosofických  problémů.  Již  jsme  ukázali,  že  etické 

problémy je stejně jako ty filosofické třeba chápat jako určité nejasnosti – u 

filosofických problémů se jedná o nejasnost ve fungování naší řeči a u etických 

problémů jde o nejasnost v souvislostech mezi rozličnými eticky relevantními 

aspekty světa. Etický problém má stejně jako filosofický formu „Nevyznám se 

v tom.“230 a to v čem se člověk pociťující etický problém nevyzná jsou právě 

souvislosti  mezi  rozličnými  etickými  aspekty  světa,  které  prostřednictvím 

svého etického způsobu vidění, vidí – etický problém spočívá v tom, že ony 

etické aspekty světa nevidí  přehledně.  Projasněme nyní  charakter  a  řešení 

morálního problému pomocí příkladu, který Wittgenstein rozebíral s Rushem 

Rheesem  a  který  představuje  zcela  ojedinělý  záznam  Wittgensteinových 

pozdních úvah o etice.231 

Jistý člověk dojde k závěru, že buď musí opustit svojí manželku, nebo 

zanechat  výzkum rakoviny,  na  kterém pracuje  –  tato  situace  může  vyvolat 

etický problém, který spočívá v tom, že onen člověk nevidí, co je správné, neví, 

jak  se  rozhodnout.  Povšimněme  si,  že  onen  etický  problém  má  osobní 

charakter  a  v  návaznosti  na  výše  zmiňované  diskuse  na  poli  analytické 

meta-etiky dodejme, že neexistuje žádné univerzální řešení a právě na to klade 

Wittgenstein při diskusi na toto téma důraz, když rozlišuje tři způsoby vidění 

dané  situace,  které  mohou  nastat.  (1)  Onen  člověk  může  chtít  zůstat  u 

230 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 66. § 123.

231 RHEES,  Rush.  Discussions  of  Wittgenstein  /  Rush  Rhees.  Bristol:  Thoemmes,  1996. 

Následující příklad je rozebírán v kapitole „Some Developments in Wittgenstein‘s View of 

Ethics“ konkrétně na stranách 99. – 100. 

Záznam  rozhovorů  samozřejmě  nelze  brát  zcela  doslovně  jako  primární  text,  avšak 

celkové směřování úvah, které Rhees zaznamenal lze považovat za věrné. Navíc, jak bylo 

předesláno již v úvodu, v této práci nejde o věrnou rekonstrukci Wittgensteinovy etiky, ale 

o  představení  toho,  jak  by  mohla  vypadat  pozdním  wittgensteinem  ovlivněná 

anti-fundacionalistická etika a pro tento účel jsou Rheesovy záznamy užitečné, nezávisle 

na tom, nakolik se jedná o věrnou rekonstrukci rozhovorů s Wittgensteinem a nakolik se 

jedná o Rheesovu svébytnou interpretaci.
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výzkumu,  jelikož  vidí  výzkum  rakoviny  a  odvrácení  utrpení  lidstva  jako 

společensky  důležitější,  než  svůj  závazek  k  manželce,  ale  prožívá  etický 

problém,  jelikož  nevidí  přehledně,  jaká  z  obou  vzájemně  se  vylučujících 

možností  je  eticky správná  (nevidí,  jaký  z  oněch  protichůdných  eticky 

relevantních  aspektů  dané  situace,  je  eticky  hodnotnější)  a  proto  si  svou 

situaci  ulehčuje  tím,  že  říká,  že  to  pro  jeho  ženu  nebude  fatální  a  že  se 

pravděpodobně znovu vdá. Avšak celá situace může být viděna odlišně: (2) 

onen člověk může chtít zůstat u své manželky jelikož ji hluboce miluje, avšak 

obává se, že když opustí výzkum, tak ho to změní a už pro ni nebude dobrý 

manžel a nejspíš ji stáhne na dno. Etické problémy, které z těchto způsobů 

vidění dané situace pro ony hypotetické ženaté vědce vyvstávají,  jsou tedy 

zcela  odlišné:  (1)  první  bychom  mohli  charakterizovat  jako  dilema  mezi 

společenským a manželským závazkem a (2) druhý jako otázku po tom, která z 

obou možností méně uškodí milované osobě. (3) Třetí zmiňovaný způsob vidění 

dané situace je způsobem vidění z křesťanské perspektivy, který nevyvolává 

žádný etický problém – onen hypotetický věřící vědec prostě přehledně vidí 

manželství  jako eticky hodnotnější  a  v tomto směru před ním žádný etický 

problém nevyvstává.

Řešení  etického  problému  pak,  stejně  jako  v  případě  filosofického 

problému, spočívá v tom, že onen problém zmizí,  že zmizí  ona nejasnost v 

etickém způsobu vidění dané situace a dotyčný bude mít jasno v tom, co je 

správné. Wittgenstein to popisuje tak, že ať už onen ženatý vědec udělá cokoli, 

tak se věci časem nějak vyvinou, což může ovlivnit a projasnit jeho způsob 

vidění  oné  situace,  následně  pak  bude  šťastný  či  nešťastný,  že  manželku 

opustil či neopustil – a právě takové projasnění jeho etického způsobu vidění 

oné  situace,  vedoucí  ke  změně  onoho  etického  způsobu  vidění,  považuje 

Wittgenstein za řešení etického problému. K takovému projasnění může dojít 

mnoha způsoby a zmiňovaný budoucí vývoj událostí je jeden z nich, my se však 

v  následujícím  zkoumání  zaměříme  na  cílený  a  systematický způsob 

projasňování – totiž na přehledné znázornění, které představíme jako metodu 

pozdně wittgensteinovské etiky.

Nyní  se  ale  soustřeďme na  odlišnosti  mezi  etickými  a  filosofickými 

problémy,  abychom  tak  mohli  vymezit  fungování  metody  přehledného 
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znázornění  na  poli  etiky.  Filosofický  i  etický  problém  jsou  svého  druhu 

nejasností.  Filosofický  problém  spočívá  v  tom,  že  se  člověk  nevyzná  ve 

vyjadřovacích formách řeči a etický problém spočívá v tom, že se nevyzná v 

souvislostech mezi rozličnými etickými aspekty světa, dalo by se říci,  že je 

nedokáže hierarchizovat, že nevidí, který z aspektů světa je eticky hodnotnější 

a která z vylučujících se možností jednání, je ta správná. Filosofický problém 

je  nesmyslný  a  má  zcela  zmizet  –  poté,  co  je  projasněn  ustálený  způsob 

používání vyjadřovacích forem, musí filosofický problém s logickou nutností 

zmizet.  Oproti  tomu  etický  problém  často  nesmyslný  není  a  projasnění 

etického  způsobu  vidění  nevede  s  logickou  nutností  ke  zmizení  etického 

problému.  Vezměme si  například žánr tragédie,  který je  na skutečnosti,  že 

neexistuje jediné eticky správné řešení určitého problému, založen. V rámci 

různých  etických  způsobů  vidění  se  některé  etické  aspekty  světa  zkrátka 

dostávají  do  sporu  a  nepředstavuje  to  žádnou  nežádoucí  nejasnost,  jako  v 

případě  filosofického  problému;  v  některých  případech  je  tomu  dokonce 

naopak, nejasností  je,  když člověk etický problém nevidí.  Z toho důvodu je 

třeba používat v etice metodu přehledného znázornění odlišně a s odlišným 

záměrem, než při analýzách chybných použití vyjadřovacích forem.

*

Na tomto místě je vhodné kontrastovat  naši  pozici  vůči  zdařilé  studii 

Moral Thought in Wittgenstein: Clarity and Change of Attitude,232 současného 

badatele Reshefa Agam-Segala, jehož pozice  je nám na obecné rovině velmi 

blízká, avšak co do konkrétního provedení se právě v tomto bodě odlišujeme. 

Agam-Segal rovněž chápe pozdně wittgensteinovskou etiku jako projasňování, 

rovněž klade důraz na široký kontext etických fenoménů233 a rovněž pracuje s 

aspektovým  viděním,234 avšak  domnívá  se,  že  etické  problémy  se  mají 

232 AGAM-SEGAL, Reshef. Moral Thought in Wittgenstein: Charity and Changes of Attitude. 

In: Wittgenstein’s Moral Thought. Routledge, 2019. Str. 67. – 96.

233 Tamtéž. Str. 67. – 81.

234 Tamtéž. Str. 81. – 86.
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rozplynout do šťastného života ve shodě s fakty ve světě, a etický problém tedy 

v  posledku chápe jako  jakousi  chybu v  životě,  která  má být  napravena ve 

stejném  smyslu,  jako  chyba  v  našem  způsobu  vyjadřování  v  případě 

filosofických  problémů.235 S  tímto  chápáním  cíle  etických  zkoumání 

nesouhlasíme,  tvrdíme  oproti  tomu,  že  ne  všechny  etické  problémy  mají 

zmizet,  některé jsou nedílnou součástí  lidských životů a chybou lze  nazvat 

spíše to, když je člověk nevidí. Onen rozpor mezi našimi pozicemi spočívá v 

tom, že v pozadí Agam-Segalova chápání etiky prosvítá realismus v podobě 

shody života s fakty ve světě – my oproti tomu chápeme etiku jako záležitost 

etických aspektů, které vyvstávají z rozličných etických způsobů vidění světa a 

tvrdíme,  že  mezi  etickými  aspekty  světa  nepanuje  harmonie:  proto  je 

přítomnost  etických  problémů  v  životě  známkou  komplexního  etického 

způsobu vidění světa a jejich absence známkou naivity či dogmatismu.

Proto tvrdíme, že v etice je kromě projasňování cílem rovněž obohacení a 

kultivace etického způsobu vidění světa. Jde o to, že v etických záležitostech je 

často žádoucí  ukázat nové,  dosud neviděné,  eticky relevantní  aspekty dané 

situace – v některých případech nestačí, projasnit to, co daná osoba vidí, jako 

spíše  poukázat  na  etické  aspekty  dané  situace,  které  přehlíží.  Přehledné 

znázornění  dané  situace,  které  ukáže  rozličné  etické  aspekty  dané 

problematiky a souvislosti mezi nimi, může etický problém naopak vyvolat a 

právě to je třeba v mnohých případech chápat jako žádoucí. Jako příklad si 

uveďme výchovu dítěte, to z počátku života nevidí žádné etické problémy, ty 

před ním začnou vyvstávat, až ve chvíli, kdy prostřednictvím výchovy dosáhne 

jisté komplexity etického způsobu vidění a uvidí rozličné etické aspekty určité 

situace,  které  spolu  budou v  rozporu.  Rozšiřování  etického  způsobu vidění 

může probíhat celý život a zjevně je třeba chápat ho pozitivně. V tomto smyslu 

pak nejsou všechny etické problémy negativním jevem, mnohé z  nich jistě 

pramení ze zkreslení dané situace a je žádoucí je projasnit a odstranit,  ale 

mnohé z nich jsou právě naopak symptomy hlubokého vhledu do dané situace 

a nepramení z pomýlení, nýbrž z komplexity lidských životů, jejichž rozličné 

formy spolu v mnohých ohledech nejsou v souladu.

235 Tamtéž. Str. 79. a 87. – 88.
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*

Cílem etického zkoumání  je vnést do našeho etického způsobu vidění 

světa  určitý  řád,  abychom  přehledně  viděli  rozličné  etické  aspekty  dané 

situace, ale je třeba pamatovat na to, že se vždy bude jednat o „… jeden z 

mnoha možných řádů; nikoli  řád  v absolutním slova smyslu.“236 V mnohých 

případech existuje více adekvátních etických způsobů vidění, více adekvátních 

způsobů  usouvztažnění  jednotlivých  prvků  viděného,  které  se  vzájemně 

vylučují, a proto je nevhodné mluvit v etice o pravdě.237 Dalo by se říci, že na 

místo  pravdy  nastupuje  právě  přehlednost –  ta  se  stává  oním  kýženým 

ideálem. Cíl metody přehledného znázornění na poli etiky bychom tedy mohli 

formulovat jako zpřehlednění etické dimenze našich životů a to obnáší nejen 

projasnění našeho etického způsobu vidění, ale i jeho obohacení a kultivaci. V 

etice  jde v  posledku o to,  aby před námi  vyvstalo co nejjasněji  co  nejvíce  

etických aspektů světa. Podívejme se tedy nyní, jak by mohlo takové pozdně 

wittgensteinovské  anti-fundacionalistické  zkoumání  etických  záležitostí 

vypadat.

236 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998. Str. 68. § 132.

237 Pro srovnání PACOVSKÁ, Kamila.  Vina, láska, náhoda. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 

2018. Str. 78. správně spojuje etiku se způsobem vidění, avšak jedním dechem dodává, že 

v etice jde o pravdivý způsob vidění.
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(V.6) Etické zkoumání  

Výstupy našeho dosavadního bádání lze shrnout tak, že v etice je třeba 

zaměřit se na celkový kontext řeči, životních forem a životních příběhů lidí, 

kterých se daná otázka týká, v tomto kontextu je pak třeba pozorovat rozličné 

etické způsoby vidění a souvislosti mezi etickými aspekty světa, které jejich 

prostřednictvím  vyvstávají  a  ty  pomocí  série  přehledných  znázornění 

představit v souvislostech a projasnit tak, aby před námi vyvstalo co největší 

množství etických aspektů dané problematiky. Etické způsoby vidění jsou sice 

transcendentální  a  nemají  vlastní  propoziční  podobu,  ale  pomocí  vhodných 

přehledných  znázornění  je  lze  zprostředkovat,  je  možné  dovést  druhého  k 

tomu, aby se do nich vcítil a nahlédl svět jejich perspektivou a právě to je při 

etických diskusích často zcela klíčové.

Etický způsob vidění vychází, ze společných základů víceméně sdílených 

životních forem, avšak je vždy vázán na osobní kontext jednotlivce – to ovšem 

neznamená, že by snad nešlo analyzovat určité  etické problémy na obecné 

úrovni;  v  obecné  analýze  určité  otázky  jde  o  zprostředkování  všech 

charakteristických  etických  způsobů  vidění  dané  problematiky,  které  se  v 

rámci určité diskuse objevují a o jejich kvalitativní srovnání. Dalo by se říci, že 

se  jedná  o  antropologickou  studii  etických  diskusí na  určité  téma,  kterou 

Wittgenstein  považuje  za  zvláště  užitečnou  na  poli  etiky,238 protože  nám 

pomáhá udělat si přehled nad pluralitou etických způsobů vidění a etických 

aspektů světa, které v jejich světle vyvstávají.

Cílem  této  poslední  podkapitoly  našeho  bádání  bude  projasnit  výše 

popsané pozdně wittgensteinovské etické zkoumání pomocí případové studie 

a následně nabídnout odpovědi na některé důležité otázky, které se s takovým 

pojetím etiky vážou. 

238 RHEES, Rush. Discussions of Wittgenstein / Rush Rhees. Bristol: Thoemmes, 1996. Str. 

100 – 102. K tomu dochází rovněž AGAM-SEGAL, Reshef. Moral Thought in Wittgenstein: 

Charity  and  Changes  of  Attitude. In:  Agam-Segal,  Reshef  a  Edmund  Dain,  ed. 

Wittgenstein’s Moral Thought. Routledge, 2019. Str. 81. – 86.
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 *

Jako  případovou  studii  si  představíme stručný  náčrt  analýzy  etických 

způsobů  vidění  interrupce.  Nepůjde  nám  zde  o  kompletní  přehledné 

znázornění  všech  etických  aspektů  této  problematiky,  to  by  bylo  na 

samostatnou  práci,239 ale  o  projasnění  našeho  pojetí  etiky,  důkladněji 

představíme tedy pouze dva etické způsoby vidění tohoto etického problému: 

krajní pohled odpůrců a krajní pohled zastánců interrupce; a později pak ještě 

několik  dalších způsobů vidění,  které budou vhodné pro projasnění  našeho 

výkladu.

Nejprve se podívejme na morálku v naší společnosti, na pozadí, které zde 

všichni  diskutující  sdílí.  Všichni  se  shodnou na  tom,  že  interrupce je  něco 

špatného, nikdo ji nepodstupuje pro radost, každá žena, která ji podstoupí by 

bývala byla raději neotěhotněla, dále se všichni shodnou na tom, že je správné, 

aby ženy byly svobodné a mohly samy rozhodovat o svém životě a zároveň zde 

panuje naprostá shoda (až působí poněkud zvláštně ji explikovat) v tom, že 

vraždit lidi je špatné, to jsou kontinuální etické aspekty světa, které všichni 

vidíme.  Ony rozdíly mezi jednotlivými tábory pak spočívají právě ve způsobu 

vidění interrupce, respektive lidského embrya. A již  samotná tato formulace 

problému  pomocí  biologického  termínu  „lidské  embryo“,  není  objektivní 

protože vidění  lidského embrya již s sebou nese  nějaký hodnotový rámec a 

určité  pole  možností.  Jiní  lidé  vidí  „shluk  buněk“,  „to“,  „zárodek“,  „plod“, 

„dítě“,  „miminko“,  „živou bytost“,  „lidskou bytost“ či   „Boží dar“ a říci,  že 

určitá osoba vidí lidské embryo jako živou bytost, již znamená zaujmout jistou 

perspektivu, ona osoba prostě vidí živou bytost. Samotná formulace otázky v 

239 Analýze etických aspektů problematiky interrupcí s důrazem na českou diskusi se ve své 

diplomové práci věnuje  VÍŠKOVÁ, Martina.  Problematika potratu v dnešní společnosti. 

Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Dále lze doporučit zápisy rozhovorů s 

ženami, které interrupci podstoupily a zpětně vysvětlují své motivy a etický způsob vidění 

své situace, které jsou částí diplomové práce FIŠEROVÁ, Lenka. Problematika interrupcí 

z etického hlediska s důrazem na hodnotu lidského života. Brno, 2009. Diplomová práce. 

Masarykova Univerzita. 58. – 84. 
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sobě  již  nutně  zahrnuje  jistý  způsob  vidění  dané  problematiky  a  částečně 

předznamenává adekvátní možnosti odpovědí. Pro nás to znamená, že kromě 

souvislostí, které vedou k odlišným odpovědím, je třeba zaměřit se rovněž na 

samotné  otázky,  které  z  jednotlivých  způsobů  vidění  vyvstávají,  protože  ty 

typicky  bývají  dobrým  indikátorem  relevantních  etických  aspektů  dané 

problematiky  a  tedy  i  oněch  etických  způsobů  vidění.  Své  vlastní 

zakořeněnosti v určitých životních formách nemůžeme uniknout a ani to není 

žádoucí,240 rovněž máme svůj specifický celkový kontext na jehož pozadí prostě 

přirozeně vidíme viděné určitým způsobem. To je zcela v pořádku, ale je třeba 

mít  svou  situovanost  na  paměti  a  pokoušet  se  nahlédnout  i  odlišné  etické 

aspekty  dané  problematiky,  které  vyvstávají  prostřednictvím  odlišných 

etických  způsobů  vidění  a  na  pozadí  odlišných  celkových  kontextů.  Naše 

situovanost nám nemusí bránit v projasňování souvislostí v rámci jednotlivých 

etických  způsobů  vidění  určité  problematiky,  ale  vyžaduje  to  rozvinutou 

schopnost  imaginace,241 která nám umožní  nahlédnout svět  prostřednictvím 

odlišného způsobu vidění, což nám umožní ony rozličné etické způsoby vidění 

přehledně znázornit.

Vraťme se zpátky k našemu příkladu. Jádro onoho etického sporu spočívá 

ve  způsobu  vidění  lidského  embrya,  který  předurčuje  způsob  vidění 

interrupce.  Pro názornost  si  nyní  ilustrujeme dva konkrétní  způsoby vidění 

lidského  embrya  pomocí  obrázků  a  pokusíme  se  projasnit  rozličné  etické 

aspekty, které v jejich světle vyvstávají.

240 Viz padkapitola III.4.

241 Motiv imaginace v tomto kontextu rozvíjí hlavně Cora Diamond viz například: DIAMOND, 

Cora. The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge: The MIT 

Press, 1995. Str. 291. – 366. Kapitoly 11. – 14.
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Obrázek 1: Schéma embryonálního vývoje člověka (určené pro studenty 

biologie)242

Obrázek 2: Ultrazvukový snímek z pozdní fáze těhotenství vedle snímku 

miminka (převzato ze stránek pro-life aktivistů)243

242 Embryonální  vývoj  člověka  [online].  Dostupné  z: 

https://www.slideserve.com/alessa/reprodukce-3-v-voj-jedince

243 Ultrazvukový snímek z pozdní fáze těhotenství vedle snímku miminka [online]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/RDprolife/photos/a.384070838290627/1229029267128109
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Je zřejmé, že vidění interrupcí ve světle prvního obrázku jim bude přikládat 

daleko menší etickou váhu, než v případě druhého způsobu vidění. Představme 

si nyní dvě ženy, které nechtěně otěhotněly a těžká životní situace je dohnala 

ke zvažování interrupce; ta první bude stát před otázkou „Nechat si odstranit 

shluk buněk či nikoli?“ a druhá před otázkou „Zavraždit miminko či nikoli?“. 

Před první ženou budou zjevně vyvstávat jiné eticky relevantní aspekty dané 

situace, než před druhou; to bude záležet na celkovém kontextu, ve kterém by 

se ona hypotetická situace odehrávala, řekněme například, že bude zvažovat 

zdravotní  rizika  interrupce,  budoucí  utrpení  nechtěného dítěte,  zda  by  mu 

vzhledem k aktuálním životním okolnostem dokázala být dobrou matkou, jaký 

by byl muž, se kterým otěhotněla otcem, zda-li by o to vůbec stál, jaký vliv by 

její  mateřství mělo na blízké lidi či zda je etické přivést,  v době klimatické 

krize, další dítě na hustě osídlený svět. Oproti tomu je zřejmé, že jakmile se 

formuluje  otázka  druhým  způsobem,  tak  odpověď  zní  kategoricky  „ne“. 

Přičemž je podstatné zdůraznit, že morální zázemí obou žen je stejné, druhá 

žena  by  jistě  uvažovala  jinak,  kdyby  v  interrupci  viděla  pouhé  odstranění 

shluku buněk a první rovněž jinak, kdyby v interrupci viděla vraždu miminka. 

V tomto smyslu je další sdílený etický aspekt, který je v tomto kontextu 

často zmiňován – svoboda rozhodnutí ženy – sekundární, vůči způsobu vidění 

lidského embrya. Všichni se jistě shodnou, že je eticky správné, aby se ženy 

mohly svobodně rozhodovat o svém životě, ale nikdo by netvrdil, že součástí 

svobodného rozhodování je i  možnost zavraždit  své dítě.  Rozdíl  je prostě v 

tom,  jak  obě  ženy  vidí  lidské  embryo;  dalo  by  se  říci,  že  druhá  žena  vidí 

interrupci  podobně,  jako  vraždu  čerstvě  narozeného  miminka,  oproti  tomu 

první žena vidí interrupci zcela odlišně, zkrátka jako chirurgický zákrok. Oba 

etické způsoby vidění zobrazují určité odlišné etické aspekty oné situace jako 

důležité, pročež se před oněmi ženami otevírají odlišné možnosti jednání.

Mohli  bychom  zajisté  předložit  daleko  nuancovanější  analýzu  oněch 

zmíněných i dalších potenciálních způsobů vidění problematiky interrupcí, ale 

necháme prostor pro imaginaci čtenáře a vrátíme se k teoretickému výkladu 

pozdně wittgensteinovského etického zkoumání.
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*

Z naší stručné případové studie by mělo být zřejmé, že nelze říci, který 

ze způsobů vidění oné situace je pravdivý či eticky správný; šlo by snad říci, že 

z čistě vizuálního hlediska se rané fáze vývoje lidského embrya podobají spíše 

shluku buněk a pozdější  spíše miminku (přičemž je zřejmé, že žádná ostrá 

hranice zde neexistuje) či že z lékařského a právního hlediska je interrupce 

klasifikována  jako  chirurgický  zákrok,  nikoli  jako  vražda,  a  to  jsou  pro 

přehledné znázornění etických fenoménů samozřejmě důležité faktory, avšak 

etiku  nelze  redukovat  na  soubor  faktů,244 protože  ta  je  transcendentální  – 

spočívá v tom, jaké aspekty oněch faktů se nám dostávají do popředí. Jinými 

slovy:  oba  etické  způsoby vidění  akcentují  určité  odlišné,  avšak  adekvátní, 

etické aspekty stejných faktů ve světě. Je to podobné, jako když dva interpreti 

interpretují stejný text odlišným způsobem – ani jeden z nich se přeci nemusí 

mýlit, často existuje více plausibilních interpretací; to ovšem neznamená, že 

neexistují dezinterpretace či horší a lepší interpretace.245 Je třeba rozlišovat. A 

přesně na to Wittgenstein upozorňuje:

„Když  řekneš,  že  existují  různé  etické  systémy,  tak  neříkáš,  že  jsou 

všechny stejně správné. To neznamená nic. Stejně jako by nemělo žádný 

smysl  říci,  že  každý  z  nich  je  správný  ze  svého  vlastního  úhlu 

pohledu.“246

Etické  způsoby  vidění  lze  porovnávat,  avšak  v  rámci  našeho 

anti-fundacionalistického  zkoumání  samozřejmě  nikoli  s  nějakými 

hypostazovanými  věcmi  o  sobě  –  protože  jsou  etické  způsoby  vidění 

transcendentální, tak je lze porovnávat výhradně co do jejich vnitřních kvalit, 

244 Viz kapitola IV.

245 KUUSELA, Oskari. Wittgenstein, Ethics and Philosophical Clarification. In: Wittgenstein’s 

Moral Thought. Routledge, 2019. Str. 61.

246 RHEES, Rush. Discussions of Wittgenstein / Rush Rhees. Bristol: Thoemmes, 1996. Str. 

101. Vlastní překlad.
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a nelze je hodnotit zvenčí.247 Musíme je nejprve jakoby nahlédnout a pak je 

můžeme mezi  sebou porovnat  z  hlediska jejich vnitřních kvalit.  Můžeme si 

představit tři základní škály, na které lze jednotlivé adekvátní etické způsoby 

vidění  zařadit:  (1)  přehledný  –  zmatený,  (2)  konzistentní  –  sporný  a  (3) 

komplexní  –  povrchní.  Pozorný  čtenář  si  jistě  povšiml,  že  tyto  tři  škály 

odpovídají onomu výše stanovenému cíli pozdně wittgensteinovských etických 

zkoumání, totiž (1) zpřehledňování, (2) kultivování a (3) obohacování etických 

způsobů vidění.

Takové  srovnání  etických  způsobů vidění  vyžaduje  důkladnou analýzu 

celkového kontextu, v jehož rámci daná osoba nahlíží určitou problematiku a 

stručné  příklady  mohou být  v  tomto  směru zavádějící.  Přesto  se  pokusíme 

představit dva neadekvátní etické způsoby vidění, aby bylo zřejmé, co máme 

oním srovnáním na  mysli.  Tak  například,  v  rámci  výše  popsané  situace  si 

můžeme představit třetí ženu, která jeví rysy šílenství, početí vidí jako zázrak 

a  lidské  embryo  jako  vtělení  archanděla  Michaela,  a  proto  v  těžké životní 

situaci odmítá interrupci. Takový způsob vidění je velmi zmatený a sporný a 

nejspíše rovněž povrchní. Pravděpodobně bychom ho vůbec nepovažovali za 

jeden  z  adekvátních  způsobů  vidění  oné  situace,  v  diskusích  bychom  ho 

nebrali vážně a snažili bychom se onu třetí ženu přesvědčit, že se mýlí a podle 

toho,  jak  by  se  její  šílenství  dále  vyvíjelo  bychom  pak  zvažovali  odebrání 

novorozeného  dítěte.  Rovněž  si  můžeme  představit  čtvrtou  ženu,  která  je 

matkou samoživitelkou se čtyřmi dětmi a čeká páté; své děti stěží uživí a tak 

vidí lidské embryo jako budoucí zdroj orgánů a tedy peněz a proto se rozhodne 

interrupci nepodstoupit. Můžeme si představit, že její etický způsob vidění je 

relativně komplexní, že zvažuje utrpení svých čtyř dětí a dalších neznámých 

nebohých dětí, které připojeny na přístrojích čekají,  zda se k nim dostanou 

orgány ať už standardní cestou či  z černého trhu, přesto však tento etický 

způsob  vidění  budeme  považovat  za  neadekvátní,  za  zvrácený  a  sporný, 

protože se neslučuje s morálkou v naší společnosti – rozprodat dítě na orgány 

je prostě nepřijatelné. Proto se budeme snažit onu čtvrtou ženu dovést k tomu, 

247 Pro  srovnání  odkazuji  na  WITTGENSTEIN,  Ludwig,  Rush  RHEES  a  Gabriel  CITRON. 

Wittgenstein's Philosophical Conversations with Rush Rhees (1939-50): From the Notes  

of Rush Rhees. Mind [online]. 2015, 124(493), 25. – 30.
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aby  přijala  nějaký  adekvátní  etický  způsob  vidění  oné  situace,  budeme  se 

snažit  zpřehledňovat,  kultivovat  a  obohacovat  její  etický  způsob vidění  a  v 

případě neúspěchu bychom její záměr nejspíš nahlásili na policii.

V  tom  právě  spočívá  jádro  pozdně  wittgensteinovského  etického 

zkoumání:  cílem  je  přehledně  znázornit  rozličné  relevantní  etické  aspekty  

určité problematiky, ať už na společenské či na osobní úrovni. Ono přehledné 

znázornění však v mnoha kontextech nepřináší jednu jednoznačnou správnou 

odpověď,  jeho cílem je  zpřehlednit  naše etické prožívání,  tedy zpřehlednit,  

kultivovat  a  obohatit  naše  etické  způsoby  vidění  tak,  abychom  se  mohli  

rozhodnout na základě vidění širšího kontextu souvislostí – onen širší kontext 

souvislostí  nám pak mnohdy s řešením našich osobních životních problémů 

pomůže a mnohdy nikoli.

*

Řekli  jsme,  že  jednotlivé  etické  způsoby  vidění  světa  lze  porovnávat, 

podívejme se nyní podrobněji na to, jakým způsobem. Z dosavadního výkladu 

je zřejmé, že diskuse o etických otázkách nejsou záležitostí argumentování za 

pravdu, jako je tomu v přírodních vědách; argumentování v etice typicky nemá 

charakter vyvozování a vyvracení určitých etických soudů na základě faktů ve 

světě, ale jde v něm o zkoumání vnitřních kvalit onoho usouvztažnění oněch 

faktů ve světě – určitého etického způsobu vidění světa –, který dává vyvstat 

určitým etickým aspektům na úkor jiných. Takové zkoumání vnitřních kvalit se 

pak  může  odehrávat  na  všech  třech  výše  zmíněných  rovinách,  v  rámci  

určitého etického způsobu vidění je možné: (1) projasnit určité zmatení, (2)  

poukázat na vnitřní nekonzistenci či (3) představit nový dosud neviděný etický  

aspekt – a právě těmito způsoby lze na poli etiky argumentovat.248 Ne všechny 

etické způsoby vidění stojí na stejné úrovni, některé jsou prostě přesvědčivější 

a odpovídají našemu celkovému kontextu lépe, než jiné, avšak nikoli z titulu 

248 Pro  srovnání  doporučuji  ICZKOVITS,  Yaniv. Wittgenstein's  ethical  thought.  New  York: 

Palgrave Macmillan, 2012. Str. 141. – 146. a 159. – 165. Iczkovits dochází jiným způsobem 

a jakoby z jiné strany k velmi podobným výstupům a předkládá názorné příklady.
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logické nutnosti – to, jaký způsob vidění souvislostí  ve světě lépe odpovídá 

našemu celkovému kontextu  je  často  spíše  otázkou  citlivosti,  imaginace či 

vkusu. V tomto ohledu se etické diskuse podobají těm estetickým, kde také 

existují  lepší  a  horší  způsoby  vidění  a  lepší  a  horší  argumenty  v  jejich 

prospěch či neprospěch, ale ty – což je pro nás v estetice daleko přijatelnější, 

než v etice – mohou skončit na mrtvém bodě, a když k tomu dojde, přichází 

řada na přesvědčování.249 

V jádru etiky tedy není pravda, ale přesvědčování. Dojdou-li v etických 

diskusích argumenty, pak jde o to prostředkovat druhému určitý etický způsob 

vidění,  onoho víceméně sdíleného pozadí,  které jsme výše nazvali celkovým 

kontextem a přesvědčit ho, že je v nějakém ohledu lepší, že povede k lepšímu 

způsobu života a lepšímu stavu věcí ve světě.

Nic, co člověk dělá, se nedá s konečnou platností obhájit. Jedině snad s 

ohledem na něco dalšího, pevně stanoveného. Nelze totiž uvést žádný 

důvod, proč se má (nebo by se mělo) jednat  tímto způsobem, než ten, 

který říká, že se tím vyvolává určitý stav věcí, a ten je pak prostě třeba 

přijmout za cíl.

[VB str 31]250

A když se podaří přesvědčit druhého, že určitý stav věcí je třeba přijmout za 

cíl, změní se jeho etický způsob vidění. A když se toto podaří na společenské 

úrovni a lidé přijmou určitý stav věcí jako kýžený, lze hovořit o změně onoho 

víceméně sdíleného celkového kontextu našich životů.

249 Srovnání viz: WITTGENSTEIN, Ludwig. O jistotě. Praha: Academia, 2010. Str. 135. – 136. 

§§ 608. – 612. A rovněž  MOORE, G.E.  Wittgenstein: lectures,  Cambridge, 1930-1933. 

United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.Str. 350 – 355.

250 WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky: výbor z pozůstalosti. Praha: Mladá fronta, 

1993. Str. 31.
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Závěr

Nyní,  poté  co  byly  vyloženy  a  projasněny  charakteristiky  pozdně 

wittgensteinovského  zkoumání etiky  jako  zpřehledňování,  kultivace  a 

obohacování etických způsobů vidění, zbývá závěrem shrnout výstupy našeho 

bádání a formulovat otázky, které zůstaly otevřené.

*

Bylo ukázáno, nejen že náš vztah ke světu není možné fundovat, ale také, 

že  náš  přístup ke světu je  zcela  adekvátní  jelikož  zde není  žádná mezera, 

kterou by bylo třeba překlenout, a proto podobné snahy nejsou ani žádoucí. 

Naopak, viděli jsme, do jakých problémů takové pokusy v kontextu etiky ústí, 

že  snaha  analyzovat  etiku  perspektivou  pravdy,  v  jejímž  jádru  stojí  snaha 

aplikovat  vědecké  standardy  na  pole  etiky  a  dosáhnout  objektivity  – 

epistemologizace etiky – svádí k hypostazování rozličných morálních faktů a 

představuje  významné  zkreslení  a  zúžení  předmětu  etiky.  Z  pozdně 

wittgensteinovského anti-fundacionalismu proto vyplynulo, že je třeba opustit 

zavádějící  otázku  po  tom,  co  morální  soudy  reprezentují  a  s  ní  spojené 

meta-etické pozice. Jestliže nám totiž obraz říká sám sebe, tak není třeba ptát 

se, co je za ním, ale jak a za jakých okolností onen obraz používáme – a proto 

se  při  analýze  etických  fenoménů  musíme  zaměřit  primárně  na  celkový 

kontext v jehož rámci se ony fenomény odehrávají. 

Tento odklon od pokusů o pravdivé znázornění morálních faktů a důraz 

na celkový kontext etických fenoménů stojí v jádru pozdně wittgensteinovské 

etiky, která zde byla představena. Po odmítnutí epistemologizace etiky, již v 

etice nejsou rozhodující fakta ve světě, ale etické způsoby vidění světa. Právě 

způsob, jakým vidíme fakta ve světě a souvislosti mezi nimi, totiž určuje, co a v 

jakém smyslu vidíme jako eticky relevantní.  Pozdně wittgensteinovská etika 

tedy není záležitostí toho,  co za fakta řeči existuje, například toho jaká jsou 
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morální  pravidla,  vlastnosti  a hodnoty v té či  oné společnosti,  ale toho  jak 

nejen tyto, ale všechna fakta řeči a svět, který se nám v nich dává,  vidíme. 

Předmětem  pozdně  wittgensteinovské  etiky  se  tedy  stávají  etické  způsoby  

vidění,  které je  třeba pozorovat  v celkovém – částečně intersubjektivním a  

částečně subjektivním – kontextu řeči, životních forem a životních příběhů lidí  

z něhož vycházejí.

Pozdně wittgensteinovské etické  zkoumání  pak  spočívá v  přehledném 

znázorňování  rozličných etických  způsobů vidění  a  etických  aspektů  světa,  

které jejich prostřednictvím vyvstávají do popředí tak, aby před námi vyvstalo  

v  souvislostech  co  největší  množství  etických  aspektů  dané  problematiky. 

Cílem  je  projasňování,  kultivace a  obohacování etických  způsobů  vidění  a 

srovnání jejich vnitřních kvalit.  Takto lze někdy rozlišit  lepší  a horší  etické 

způsoby vidění, jelikož některé odpovídají našemu celkovému kontextu lépe, 

než  jiné,  avšak  nikoli  z  titulu  logické  nutnosti  –  to,  jaký  způsob  vidění 

souvislostí ve světě lépe odpovídá našemu celkovému kontextu je často spíše 

otázkou citlivosti, imaginace či vkusu. V etických diskusích lze, podobně jako v 

těch  estetických,  racionálně  argumentovat  ve  prospěch  určitého  způsobu 

vidění, avšak argumenty neústí v odhalení pravdy, ale v přesvědčování o vyšší 

vnitřní  hodnotě  určitého  způsobu  vidění.  Tímto  způsobem  pozdně 

wittgensteinovská  etika  překonává  falešné  dilema  mezi  objektivismem  a 

nihilismem.

*

Dosavadní  výklad otevřel  řadu otázek,  na  které  nepřinesl  odpověď,  z 

nichž některé nyní stručně zmíníme. (1) Předně se jedná o vztah subjektu a 

společnosti, který vyžaduje důkladné prozkoumání. Jako silnou stránku výše 

představeného  pojetí  etiky  lze  považovat  právě  skutečnost,  že  při  analýze 

etických problémů zvažuje rovinu společenskou i  rovinu osobní,  avšak jeho 

explikační potenciál zůstává nevyužit, protože vztah subjektu a společnosti byl 

nastíněn pouze v hrubých obrysech. (2) Rovněž byl pouze stručně nastíněn 

způsob, jakým se ustanoví určitý etický aspekt jako kontinuálně viděný, což je 

126



další důležitá otázka, která si žádá odpověď na obou rovinách: společenské i 

osobní. Lze přesvědčivě argumentovat, že v tomto procesu hrje důležitou roli 

umění, respektive kultura v širokém slova smyslu.251 (3) Dále si důkladného 

prozkoumání žádá otázka relativismu;252 je zřejmé, že primát etických způsobů 

vidění jistou míru relativismu implikuje, avšak není zřejmé zda ona korekce 

celkového kontextu dostačuje či nikoli, což nás opět vrací k otázce po vztahu 

subjektu  a  společnosti.  (4)  Jako poslední  důležitou  otevřenou problematiku 

zmiňme  nejasný  charakter  výše  představeného  etického  zkoumání  stran 

rozlišení  deskriptivní  či  normativní.  Na  jednu  stranu  vychází  pozdně 

wittgensteinovské etické zkoumání z metody přehledného znázornění,  která 

má pouze projasňovat souvislosti toho, co je již před námi otevřeno pohledu, 

ale na druhou stranu usiluje o kultivaci a obohacení onoho pohledu ve vztahu 

k onomu celkovému kontextu a v případě, kdy je oněch adekvátní způsobů 

vidění určité situace více, tak je takové zkoumání nutně normativní už jenom 

tím, jak onu problematiku formuluje. Adekvátnost takového postupu je rovněž 

nutné dále prozkoumat.

*

Bylo ukázáno, že konec fundacionalismu nemusí znamenat konec etiky. 

Odpověď  na  onu  otázku,  která  podnítila  toto  zkoumání  –  „Jaké  možnosti 

251 K tomu viz GIBSON, John.  Reading for Life. In: The Literary Wittgenstein. London and 

New York: Routledge, 2004. Str. 109. – 124. A dále podrobněji viz: GIBSON, John. Fiction 

and the Weave of Life. United States of America: Oxford University Press, 2007. Přesvě z 

wittgensteinovských  pozic  argumentuje  rovněž  SCHALKWYK,  David.  Wittgenstein‘s 

„Imperfect  Garden“:  The  ladders  and  labyrinths  of  philosophy  as  Dichtung. In:  The 

Literary Wittgenstein. London and New York: Routledge, 2004. Str. 55. – 74. A dále v 

článku: SCHALKWYK, David.  Fiction as `grammatical'  investigation: A Wittgensteinian 

account. Journal of Aesthetics [online]. 1995, 53(3), Str. 287 – 298. 

252 Toto otázku z podobných pozic řeší  například: WISNEWSKI, Jeremy. Wittgenstein and 

Ethical Inquiry:  A Defense of Ethics as Clarification. London: Continuum International 

Publishing Group, 2007. Str. 113. – 117. Dále pak KUUSELA, Oskari. Wittgenstein, Ethics 

and Philosophical Clarification. In:  Wittgenstein’s Moral Thought. Routledge, 2019. Str. 

55. – 62.
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zbývají  etice  ve  chvíli,  kdy  zavrhneme  všechny  pokusy  fundovat  ji  jako  

intelektuálně  nepoctivé?“  –  lze  tedy  formulovat  takto:  zbývá  stále  možnost 

projasňovat, kultivovat a obohacovat to, v čem již jsme, lze precizovat, rozvíjet  

a prohlubovat náš etický způsob vidění světa.

Filosofická práce je vlastně – stejně jako všestranná práce architektova – 

spíš prací na sobě. Na vlastním názoru. Na tom, jak člověk vidí věci. (A 

co od nich žádá.)

[VB str 31]253

253 WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky: výbor z pozůstalosti. Praha: Mladá fronta, 

1993. Str. 31.
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