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Práce představuje reflexi nad jazykem psychiatrie u Wittgensteinova žáka Maurice 

Druryho. Téma je průkopnické tím, že Druryho dílo je málo známé nejen mezi 

filosofy tady v Praze, ale také v jeho rodné Anglii. Cílem práce je mj. ,zprostředkovat 

Druryho díla českým Wittgensteinovským badatelům' a ,širší odborné veřejnosti z 

řad psychologů, psychiatrů a teoretiků vědy' a ,vyznačit nové pole bádání na 

pomezí psychiatrie a filosofie' (str. 3). Autorka také prezentuje i zkoumá 

metafilosofii Wittgensteina samého a roli, kterou v ní hraje metafora nemoci a 

terapie. 

První dvě krátké kapitoly uvádějí problematiku a východisko Druryho díla. 

Autorka hájí Druryho proti kritice, že jeho dílo je plytké a filosoficky nezáživné. 

Tvrdí např. že ,nesmíme zapomínat, že ani vlastní Wittgensteinovo dílo 

neodpovídalo z hlediska žánru a formy žádné v daně době uznávané konvenci' (str. 

5). Výčitka plytkosti se ovšem týká obsahu, nikoliv formy Druryho práce. 

Ve 3. Kapitole nám Schmoranz poskytuje nástin Wittgensteinovy 

metafilosofie, především co do metody. Zdůrazňuje, že Wittgenstein chtěl spíš 

objasnit než vysvětlit, a dobře popisuje pojem ,objasňující přehled'. Wittgensteinovou 

metodu interpretuje jako metodu terapeutickou. Autorka se zde bohužel přímo 

nezabývá pasážemi, v nichž Wittgenstein používá metaforu nemoci a terapie, a jejich 

kontexty (třeba FZ §§254-5). Místo toho cituje Hackera, který prý tvrdí, že ,Význam 

nového způsobu filosofování tkví ... v uzdravení filosofického myšlení ze šílenství, 

které jej sužuje' (str. 13). Tímto Hackerovým tvrzením pak autorka zdůvodňuje svoje 

základní (a podle mého názoru problematické) interpretační stanovisko, že podle 

Wittgensteina je tradiční filosofie typem šílenství, zejména ,zoufalé touhy po 

absolutním vysvětlení a fanatické víry v pokrok' (str. 13). 

Za nejzdařilejší a nejpodnětnější část práce považuji poslední sekci kapitoly 3 

a první sekce kapitoly 4 (str. 14-26), v nichž autorka uvádí, jak Drury uchopuje 

Wittgensteinovou metodu, a vysvětluje různé typy jazykových omylů v psychiatrii, 

na které upozorňuje Drury. 

V poslední části kapitoly 4 se autorka vrácí k tématu filosofie jako šílenstvÍ. 

Tato pasáž je podle mne nejméně zdařilou částí práce. Autorka s odvoláním na 

Druryho srovnání náboženství (nikoli filosofii) se šílenstvím a s použitím pár citátů 

od J.c. Edwardse mluví o filosofii jako 'duševní nemoci', a 'obsedantní psychóze'. 



Zde vyvstávají dva problémy. Zaprvé, i když Wittgenstein občas srovnává filosofii 

s nemocí, nemíní tím, že filosofie je duševní nemoc. Spíš chce zdůraznit, že musíme 

hledat (jazykové) příčiny pro určité paradoxy a zdanlivé filosofické obtíže. Nemoc je 

tady metaforou. Určitě by Wittgenstein (ani Drury, pokud vím) nesouhlasil 

s názorem autorky, že filosofové jsou bud' 'adolescenti', nebo 'hebefrenní osobnosti 

a geniální psychotici či neurotici' (str. 28). Zadruhé, autorka v posledně uvedeném 

citátu i jinde používá klinický psychiatrický jazyk ('psychotik', 'neurotik', atd) velmi 

volným způsobem, což je v konfliktu s jejím zmíněným cílem zprostředkovat 

Druryho díla 'psychologům, psychiatrům a teoretikům vědy'. 

Schmoranz velmi zdůrazňuje negativní postoj Wittgensteina vůči tradiční 

filosofii - tomu, co sama nazývá' antifilosofii'. Takový rys je v jeho myšlení do jisté 

míry přítomen. Wittgenstein byl nicméně i toho názoru, že filosofické problémy jsou 

přirozené a významné. Píše že ,jsou v nás zakořeněny právě tak hluboko jako formy 

naší řeči, a jejich význam je právě tak veliký jako důležitost naší řeči' (FZ §111). 

Celkově je práce přínosná tím, že seznamuje se základními myšlenkami 

Maurice Druryho. Interpretace Wittgensteina je ale méně přesvědčivá. 

Navrhuji práci k přijetí a doporučuji známku velmi dobře. _ 
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